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VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

APRESENTAÇÃO 

  

O VI Encontro de Pesquisadores Iniciantes das Humanidades da UFS é uma proposta 

que possibilita a acadêmicos no campo das Ciências Humanas a apresentação dos trabalhos de 

pesquisa por eles desenvolvidos e o intercâmbio entre as diferentes áreas. Este evento é 

organizado pelo Programa de Educação Tutorial (PET) História da Universidade Federal de 

Sergipe, com o apoio do Departamento de História.  

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

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

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

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

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

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

Ciências Sociais, 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 (PROGRAD/PPGED/UFS)  

 Ailton Rodrigues Rocha Santos (PET/FNDE/MEC)  

 Felipe da Silva Rodrigues (PET/FNDE/MEC) 

 Franciele Amaral Dias (PET/FNDE/MEC)  

 Guilherme Sousa Borges (PET/FNDE/MEC)  

 Jéssica Feitosa dos Santos (PET/FNDE/MEC) 

 Liliane Costa Andrade (PET/FNDE/MEC) 

 Kennedy Santos Bezerra (PET/FNDE/MEC) 

 Keline Pereira Freire (PET/FNDE/MEC) 

 Marcelo Moreira Araujo (PET/FNDE/MEC) 

 Mirela Souza Silva (PET/FNDE/MEC) 

 Thamyres Suélen Sobral Lopes (PET/FNDE/MEC) 

 Vívian Santos Vitório (PET/FNDE/MEC) 
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PROGRAMAÇÃO 

 

GT 1: Auditório do CECH, 15/02 – 14h 

Coordenadores: 

Josefa Eliene dos Santos  

Shirley dos Santos Ferreira 

 

 

 AS FORMAS DO MAL: PRÁTICAS DE BRUXARIA NA ALEMANHA DO 

SÉCULO XVI 

  Felipe Trindade Souza 

 

 REVISÃO HISTORIOGRÁFICA SOBRE O PAPEL DAS CÂMARAS NA 

HISTÓRIA DA AMÉRICA PORTUGUESA 

  Heloísa dos Santos Santana 

 

 O USO DO MARCADOR DISCURSIVO “ENTÃO” NA FALA DOS ALUNOS 

DO COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR JOÃO COSTA E DO COLÉGIO 

ESTADUAL MINISTRO PETRÔNIO PORTELA 

  Ionária Santos da Silva 

 

 UM RELIGIOSO PERNAMBUCANO NO SERTÃO SERGIPANO: 

TRAJETÓRIA DE FREI ENOQUE E A QUESTÃO FUNDIÁRIA 1942-1986 

  Josefa Eliene dos Santos 

 

 SURGIMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SERGIPE: A HISTÓRIA ORAL DO MOVIMENTO DOCENTE 

NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (1979-1981) 

Marina Leite Suzart 

 

 ARQUIVOS ESCOLARES COMO FONTE DE PESQUISA DOCUMENTAL: 

UM OLHAR SOBRE O ARQUIVO PERMANENTE DO IERB 

  Shirley dos Santos Ferreira 
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GT 2: Auditório do Departamento de Filosofia, 15/02 – 14h 

Coordenadores: 

Dércio Cardoso Reis 

Mayra Ferreira Barreto 

 

 

 

 

 PARA EDUCAR OS PRACINHAS: AS REPRESENTAÇÕES PRODUZIDAS 

PELA FEB NO JORNAL O CRUZEIRO DO SUL(1945) 

  Dércio Cardoso Reis 

 

 BIBLIOTECA PESSOAL DE MÁRIO CABRAL: UMA ANALISE NA 

FORMAÇÃO DO SEU PERFIL LEITOR 

  João Carlos de Jesus Santos 

 

 O IMAGINÁRIO AMOROSO NO CANCIONEIRO DE ROBERTO CARLOS 

Marcelo Moreira Araujo 

 

 A FESTA DO SENHOR DOS PASSOS EM MARUIM NO JORNAL  

“O COMÉRCIO” (1916-1926) 

  Mayra Ferreira Barreto 

 

 MANUSCRITOS SERGIPANOS OITOCENTISTAS: FONTES 

DOCUMENTAIS PARA ESTUDOS DE LINGUÍSTICA HISTÓRICA 

  Taylaine de Gois Santana 

 

 REFUGIADOS LGBTI: CONCEPTUALIZAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO 

SEGUNDO O ACNUR 

  Vinícius Cainã Silva Rodrigues  
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GT 3: Auditório do Departamento de Geografia, 15/02 – 14h 

Coordenadores: 

Anaílza Guimarães 

Guilherme Sousa Borges 

 

 

 

 

 “DO’S AND DONT’S -AS INSTRUÇÕES PARA SOLDADOS AMERICANOS 

E INGLESES NA II GUERRA MUNDIAL, UMA ANÁLISE COMPARATIVA 

(1939-1945) 

  Anaílza Guimarães Costa 

 

 O PAPEL DO BNDES NA INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL 

Davi Soares Alves 

 

 VOCÊ TAMBEM? A GRANDE GUERRA NAS CHARGES DAS REVISTAS A 

CIGARRA E CARETA 

Guilherme Sousa Borges 

 

 EDIÇÃO SEMIDIPLOMÁTICA DE TESTAMENTOS DO SÉCULO XIX 

  Juliane Tenório 

 

 CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS E A CULTURA DOS JOGOS 

Lucas Almeida Francisco 
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GT 4: Auditório do Departamento de Ciências Sociais, 15/02 – 14h 

Coordenadores: 

Diego Leonardo Santana Silva 

Franciele Amaral Dias 

 

 

 

 

 OS CANAIS DE CONHECIMENTO NO CIBERESPAÇO: UM ESTUDO 

SOBRE AS WIKIS  

  Diego Leonardo Santana Silva 

 

 CAMPANHA ANTIALCOÓLICA: O COMBATE DE EUGENISTAS E 

HIGIENISTAS AO “VENENO RACIAL” NO BRASIL E SUA REPERCUSSÃO 

EM SERGIPE NO INÍCIO DO SÉCULO XX  

  Franciele Amaral Dias 

 

 O BANCO DE DADOS DIGITAL CORPUS DIACRÔNICO DO PORTUGUÊS 

SERGIPANO: PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E 

LINGUÍSTICA DE SERGIPE  

  Melyssa Medeiros Santana Lima 

 

 A GÊNESE DO FEMINISMO RADICAL: AGENTES QUE 

IMPULSIONARAM E ORIGINARAM O MOVIMENTO  

  Vívian Santos Vitório 
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GT 5: Auditório do Departamento de Letras, 15/02 – 14h 

Coordenadores: 

Ailton Rodrigues Rocha Santos  

Kennedy Santos Bezerra 

 

 

 

 O CONCEITO DE SEGURANÇA HUMANA NAS OPERAÇÕES DE 

MANUTENÇÃO DE PAZ E SUAS IMPLICAÇÕES NO TRATAMENTO DE 

QUESTÕES DE GÊNERO NA MINUSTAH  

  Laís de Oliveira Carvalho 

 

 O FALSO VISITADOR DO SANTO OFÍCIO: VIDA SOCIAL E RELIGIOSA 

EM JACOBINA (1735-1744)  

  Joseane da Costa Santos 

 

 O COMUNISMO NA ÓTICA DO SERGIPE EVANGELICO 

  Ailton Rodrigues Rocha Santos 

 

 RAÇA E NAÇÃO NO ROMANCE CANAÃ (1902), DE GRAÇA ARANHA 

  Denisson Abreu Teles 

 

 UMA HISTÓRIA DA MÁGICA: O MISTERIOSO CASO DO IMIGRANTE 

HÚNGARO HARRY HOUDINI (1874-1926) 

  Kennedy Santos Bezerra 

 

 O USO DE ELEMENTOS COESIVOS NO TEXTO DISSERTATIVO-

ARGUMENTATIVO: IMPACTOS DO ENEM 

  Larissa dos Santos Lima  

 Emilly Silva dos Santos 

 

 PERCEPÇÃO E USO DAS FORMAS "NÓS" E "A GENTE" DOS ALUNOS 

DOS COLÉGIOS ESTADUAIS PROFESSOR JOÃO COSTA E PETRÔNIO 

PORTELA 

  Victor Rene Andrade Souza 

 Rayane Rocha Quirino 
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GT 6: Auditório do Departamento de Filosofia, 16/02 – 09h 

Coordenadores: 

Maria Luíza Pérola Dantas Barros 

Mônica Porto Apenburg 

 

 

 

 O DIABO NA LITERATURA DE CORDEL: UMA ANÁLISE DA NATUREZA 

ANTROPOMÓRFICA DO ANJO CAÍDO  

  Felipe da Silva Rodrigues 

 

 PROPOSTA DE EDIÇÃO SEMIDIPLOMÁTICA DE CARTAS DE JOSÉ 

CALASANS E DE HERMES FONTES  

  José Douglas Felix de Sá 

 

 SEGUNDA GUERRA, CULTURA E COTIDIANO: OS TORPEDEAMENTOS 

NA COSTA BRASILEIRA EM 1942 E CASO NELSON DE RUBINA  

  Maria Luiza Pérola Dantas Barros 

 

 ASPECTOS DA CULTURA MEXICANA NAS OBRAS DE FRIDA KAHLO  

  Mirela Souza Silva 

 

 AS ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE O ESTADO NOVO E SUA 

DESCRIÇÃO NOS LIVROS DIDÁTICOS  

Mônica Porto Apenburg Trindade  

 

 A EDUCAÇÃO BRASILEIRA NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

  Thamires Pereira 

 

 A GUERRA DA BÓSNIA E OS ESTUDOS DE SEGURANÇA 

INTERNACIONAL: NOVOS CONCEITOS PARA NOVOS CONFLITOS  

  Yasmim Alexandra M. Lopes 

  Victor Matheus de S. Santos 
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GT 7: Auditório do CECH, 16/02 – 09h 

Coordenadores: 

Danillo da Conceição Pereira Silva 

Débora Reis Aguiar 

 

 

 

 

 A CONSTRUÇÃO DA FACE E AS ESTRATÉGIAS DE (IM)POLIDEZ 

LINGUÍSTICA NA ENTREVISTA DA EX-PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF 

À REVISTA TIME: UMA ABORDAGEM PRAGMÁTICA DA LINGUAGEM 

  Danillo da Conceição Pereira Silva 

  Débora Reis de Aguiar 

 

 APROXIMAÇÕES E DISSENSÕES SOBRE A POSITIVAÇÃO DOS 

DIREITOS HUMANOS SOB A PERSPECTIVA DE HANNAH ARENDT 

Estela Elizabeth Carvalho de França 

 

 CINEMA E HISTÓRIA: ANÁLISE DE FILMES ANTINAZISTAS 

PRODUZIDOS PELOS ESTADOS UNIDOS ENTRE 1939-1945 

Liliane Costa Andrade 

 

 A HISTÓRIA E A FORMAÇÃO DE IDENTIDADES NO ESTÁGIO 

INTERDISCIPLINAR DE VIVÊNCIA (EIV) EM SERGIPE 

  Paloma de Oliveira Fontes 

 

 “O SILENCIO DO SAGRADO”: UM ANALISE DA EXPOSIÇÃO DAS ERVAS 

MEDICINAIS NO MUSEU AFRO–BRASILEIRO DE SERGIPE, 

LARANJEIRAS/SE E OS CONFLITOS MUSEOGRAFICOS 

Rafael Jesus da Silva Dantas 

Roberto Fernandes dos Santos Junior 
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GT 8: Auditório do Departamento de Geografia, 16/02 – 09h 

Coordenadores: 

Keline Pereira Freire 

Maria Viviane de Melo Silva 

 

 

 

 

 PISTAS PROSÓDICAS NA FALA DE ESTUDANTES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOÃO 

COSTA E COLÉGIO ESTADUAL MINISTRO PETRÔNIO PORTELA 

Bruno Felipe Marques Pinheiro 

Lucas Santos Silva 

 

 ASPECTOS DE LAMPIÃO E DO CANGAÇO: LEITURA DA EMBOLADA É 

LAMPA, É LAMPA, DE MANEZINHO ARAÚJO 

Claudio Matheus dos Santos 

 

 O NORDESTE NA RETOMADA DO CINEMA BRASILEIRO 

Keline Pereira Freire 

 

 O CINEMA EM SALA DE AULA: UMA EXPERIÊNCIA A PARTIR DO 

FILME “A ONDA” 

  Maria Viviane de Melo Silva 

 

 POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA: REDAÇÃO CIENTÍFICA NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

  Paloma Batista Cardoso 

 Gabriel Souza Soares 

 

 BRASIL, ARGENTINA E VENEZUELA COMO EIXO DEFINIDOR DA 

SEGURANÇA NA AMÉRICA DO SUL E O PAPEL BRASILEIRO 

  Rafael de Moraes Baldrighi 
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GT 9: Auditório do Departamento de Ciências Sociais, 16/02 – 09h 

Coordenadores: 

Flávia Regina de Santana Evangelista 

Katty Cristina Lima Sá 

 

 

 

 

 ANÁLISE DA CURVA PROSÓDICA EM REQUISITOS DE APOIO 

DISCURSIVO NA FALA DE SERGIPANOS  

Flávia Regina de Santana Evangelista  

 

 CONCORDÂNCIA VERBAL NA FALA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA DOS COLÉGIOS ESTADUAIS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA E 

PROFESSOR JOÃO COSTA EM ARACAJU/SE  

  Jenilton Lima Santos 

  Grasiele Santos Catete 

 

 A REVISTA INSPIRE E A AL-QAEDA 2.0 (2010-2015)  

  Katty Cristina Lima Sá 

 

 MOTIVAÇÕES DOS ESTUDANTES DO COLÉGIO ESTADUAL JOÃO 

COSTA NA PARTICIPAÇÃO DO ENEM 2016  

   Paula Yasmin Gois 
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GT 10: Auditório do Departamento de Letras, 16/02 – 09h 

Coordenadores: 

Adriana Mendonça Cunha 

Caroline de Alencar Barbosa 

 

 

 

 

 “COMBATE AO ANALFABETISMO NAS REPÚBLICAS A.B.C.”: UM 

ESTUDO COMPARADO DA EDUCAÇÃO ARGENTINA, BRASILEIRA E 

CHILENA NA DÉCADA DE 1940 

Adriana Mendonça Cunha  

 

 O ANTISSEMITISMO NA PROPAGANDA DO JORNAL ALEMÃO DER 

STÜRMER  

  Caroline de Alencar Barbosa 

 

 EDITAR CARTAS DE AMOR ANEXADAS A PROCESSOS-CRIME DE 

DEFLORAMENTO  

  Larissa Pinheiro Santos  

 

 O “PRELÚDIO” DO MOVIMENTO HOMOSSEXUAL BRASILEIRO: UMA 

ANÁLISE DA HISTORIOGRAFIA VIGENTE  

Max Wesley Santos Cardoso 
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GT 1: 

AS FORMAS DO MAL: PRÁTICAS DE BRUXARIA NA ALEMANHA DO                  

SÉCULO XVI. 

 

Autor: Felipe Trindade de Souza 

Graduado em História pela Universidade Federal de Sergipe 

piatrindade@hotmail.com 

 

Orientador: Prof. Dr. Francisco José Alves (DHI/UFS) 

 

RESUMO: 

Esta comunicação aborda a bruxaria na Alemanha do século XVI. Particularmente, focaliza as 

formas de tais práticas no âmbito da região norte daquele país. A pesquisa tem como objetivo 

identificar e interpretar as práticas bruxólicas como tipificadas pela teologia católica. A 

pesquisa tomou como matéria prima a bula Summis desiderantes affectibus de autoria do papa 

Inocêncio VIII, publicada em 1484.  No tratamento dos dados foi adotada a metodologia da 

História Cultural tal como formulada e praticada por Robert Darnton, presente na obra “O 

grande massacre de gatos” (1984). Na abordagem foi utilizado o conceito de representação 

formulado Roger Chartier em a “História Cultural” (1988). O exame efetuado mostrou que os 

eclesiásticos classificam a bruxaria da seguinte rubrica: malefícios, encantamentos, 

conjurações e feitiços. Os resultados obtidos na análise, levam-nos a concluir que todas essas 

formas de bruxaria incidiam predominantemente sobre a fecundidade de homens, animais e da 

terra, atingindo assim o cerne da reprodução humana naquele ambiente.  

Palavras-chave: Bruxaria; Alemanha; Inquisição. 
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REVISÃO HISTORIOGRÁFICA SOBRE O PAPEL DAS CÂMARAS NA 

HISTÓRIA DA AMÉRICA PORTUGUESA 

 

 

Autora: Heloisa dos Santos Santana 

Graduanda em História pela Universidade Federal de Sergipe 

Bolsista PIBIC (PICVOL) 

heloisasantana37@yahoo.com 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Augusto da Silva (DHI/UFS) 

 

 

RESUMO: 

As Câmaras municipais, ou o senado da câmara como muitas vezes se dizia, constituem um 

campo privilegiado para estudar a composição social da elite e limites dos poderes locais. 

Diante disto, apresento nesta comunicação reflexões iniciais do projeto de pesquisa 

intitulado “As câmaras municipais e o poder local em Sergipe no reinado de D. João V”. 

Nosso objetivo aqui será fazer uma análise de como a historiografia vem problematizando o 

papel das câmaras de vereadores na história da América Portuguesa. Propomos assim, fazer 

uma revisão crítica de autores clássicos da historiografia como Gilberto Freire, Caio Prado 

Junior, Raimundo Faoro, Charles Boxer, Ronaldo Garcia e das novas perspectivas 

historiográficas sobre o tema, analisando autores como Avanete Pereira Sousa, Silvia 

Hunold Lara e Maria Fernanda Bicalho para que a partir destas considerações seja possível 

fazer um análise aprofundada no que diz respeito ao papel das Câmaras em Sergipe del Rey 

no período acima mencionado e assim traçar um perfil social e econômico dos camaristas e 

as demandas políticas afirmadas por esses grupos.  

Palavras-Chave: câmaras municipais, poder local; poder central. 
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O USO DO MARCADOR DISCURSIVO “ENTÃO” NA FALA DOS ALUNOS DO 

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR JOÃO COSTA E DO COLÉGIO ESTADUAL 

MINISTRO PETRÔNO PORTELA 

 

Autora: Ionária Santos da Silva 
Graduanda em Letras – Português pela Universidade Federal de Sergipe 

Bolsista PIBIC (CAPES) 

hionariadisantos@hotmail.com 

 

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

RESUMO: 

Os marcadores discursivos são estruturas linguísticas que funcionam como mecanismos que 

estabelecem conexões entre as unidades discursivas. Não são previstos na gramática 

normativa e apresentam diversas funções, uma delas é a interacional, ou seja, atuam no 

processo conversacional; e função textual atuando na organização do conteúdo informacional. 

Fazem parte dos marcadores discursivos os conectores, que englobam itens linguísticos 

originários de diferentes classes de palavras (conjunções, advérbios ou interjeições) que passam 

por processo de gramaticalização, dentre os quais destacamos o “então”. O presente trabalho tem 

como objetivo analisar as funções do item linguístico “então” na fala dos alunos do Colégio 

Estadual Professor João Costa e Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela. Para análise dos 

dados utilizamos vinte entrevistas sociolinguísticas, realizadas nas duas instituições com os 

estudantes do ensino fundamental e médio. Esses dados foram posteriormente transcritos 

através do programa computacional Elan. Em seguida submetidos a tratamento estatístico. O 

uso do item linguístico “então” é recorrente na fala dos alunos na função de marcador 

discursivo, tendo a função interacional se mostrando mais relevante.  

Palavras-chave: Marcadores Discursivos; Então; Alunos. 
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UM RELIGIOSO PERNAMBUCANO NO SERTÃO SERGIPANO: TRAJETÓRIA DE 

FREI ENOQUE E A QUESTÃO FUNDIÁRIA 1942-1986. 

 

 

Autora: Josefa Eliene dos santos 

Graduada em História UFS 

Josefaeliene.historia@gmail.com 

 

Orientador: Prof. Dr. Antônio Lindvaldo Sousa (DHI/UFS) 

 

 

RESUMO: 

 

Este trabalho tem como ponto de partida a invasão da fazenda Ilha do Ouro no município de 

Porto da Folha. A incursão desencadeou um processo contra Frei Enoque Salvador de Melo 

que foi acusado pelos irmãos Gonçalo de Faro Rollemberg e Domingos Rollando Rollemberg 

de incentivar a população a “submergir” a propriedade. A partir da narrativa destes 

acontecimentos buscamos compreender melhor quem era o frade envolvido na contenda? E 

porque ele foi acusado? Além disso, procuramos enxergar o mundo de pertencimento do 

indivíduo Frei Enoque que vai de 1942 a 1986. Dentro dessa perspectiva abordaremos 

processos de transformações institucionais da Igreja Católica promovido inicialmente pelo 

Concilio Vaticano II seguido pela Teologia da Libertação. Notemos também, que a partir das 

pesquisas de campo e da bibliografia estudada, observamos que o sujeito (objeto) aqui 

analisado foi um agente da igreja Católica Progressista, esta, provocou transformações em 

uma secular instituição que durante séculos esteve defendendo os interesses da elite em 

detrimento de outros segmentos sociais, que infringiu no seio de um país dominado por uma 

ditadura que limitava a liberdade e a democracia uma ruptura nos moldes de ver e agir do 

catolicismo vigente. Que atuou em prol de uma nação que em pleno século XXI, ainda era 

dominada pelo mandonismo no interior do Nordeste e que provocou insatisfação não só entre 

a elite brasileira, mas também entre o próprio clérigo.   

 

Palavras-chave: Frei Enoque; Ilha do Ouro; Vaticano II. 

 

 

  

mailto:Josefaeliene.historia@gmail.com


 
    
  

VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

SURGIMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SERGIPE: A HISTÓRIA ORAL DO MOVIMENTO DOCENTE NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (1979-1981). 

 

Autora: Marina Leite Suzart                                                                            

Graduanda em História pela Universidade Federal de Sergipe                                                    

Bolsista PIBIC (COPES/UFS)                                                           

marina.suzart.hist@gmail.com 

 

Orientador: Prof. Dr. Antônio Fernando de Araújo Sá (DHI/UFS) 

 

RESUMO: 

O presente trabalho visa compreender o papel desempenhado pelos docentes da Universidade 

Federal de Sergipe, na criação da Associação dos Docentes da Universidade Federal de 

Sergipe - ADUFS, no período de 1979 a 1981, quando fora criada a ANDES - Associação 

Nacional dos Docentes do Ensino Superior. Os procedimentos metodológicos utilizados na 

pesquisa são baseados na História Oral, com o estudo bibliográfico em torno da temática, 

dando suporte para a análise de entrevistas com dirigentes sindicais, que trazem na suas 

memórias, os impasses e tensões em torno da defesa da educação pública, gratuita e de 

qualidade. Além disso, a análise de documentos, como atas de assembleias, jornais, boletins e 

revistas, encontrados no arquivo da ADUFS e do Diretório Central dos Estudantes – UFS. A 

pesquisa busca contribuir com a superação de leituras deterministas da história sindical, ao 

comparar as diferentes visões dos trabalhadores sobre a construção da identidade sindical e da 

Associação de Docentes da Universidade Federal de Sergipe, somado ao contexto político e 

social nacional.  

Palavras-chave: História Oral; Movimento Docente; Universidade Federal de Sergipe. 
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VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

ARQUIVOS ESCOLARES COMO FONTE DE PESQUISA DOCUMENTAL: UM 

OLHAR SOBRE O ARQUIVO PERMANENTE DO IERB. 

 

 

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: Prof. ª Dr. ª Valéria Aparecida Bari (DCI/CCSA/UFS) 

RESUMO: 

 

Este artigo tem como proposta trabalhar a situação dos arquivos escolares na sua 3ª idade, ou 

seja, o arquivo que terá como função principal preservar e guardar os documentos de valor 

permanente, histórico e cultural. Como ambiente social de observação, irá trabalhar com o 

arquivo do Instituto de Educação Ruy Barbosa (IERB), também conhecido como Escola 

Normal de Sergipe. Importante instituição escolar, fundada em 02 de fevereiro de 1874, de 

inicio oferecia vagas somente para homens. Posteriormente aceitou mulheres, mais 

precisamente no ano de 1877. Por meio de seu arquivo escolar, é possível encontrar e 

reconstruir período relevante da historia da educação de Sergipe. A metodologia aplica a 

pesquisa de campo, após recensão prévia do referencial teórico sobre a arquivologia escolar, 

até porque o pesquisador munido do referencial teórico tende a ter uma observação mais 

crítica do fenômeno. Os principais teóricos que fundamentaram este trabalho são Theodore 

Shellemberg, Pierre Nora, Jacques Le Goff, Heloísa Liberalli Bellotto. Como resultado, 

demonstra que quando bem organizado e preservado, este tipo de arquivo contribui para a 

preservação da memória escolar, ajudando na construção e resgate da memória da Educação, 

fomenta a valorização da cultura escolar.  

 

Palavras-chave: Arquivo Escolar; Arquivo Permanente; Memória Educacional; IERB.     
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VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

GT 2: 

PARA EDUCAR OS PRACINHAS: AS REPRESENTAÇÕES PRODUZIDAS PELA 

FEB NO JORNAL O CRUZEIRO DO SUL (1945) 

 

Autor: Dércio Cardoso Reis                                                                                               

Graduado em História pela Universidade Federal de Sergipe e graduando em Museologia pela 

mesma Instituição. Membro do Grupo de Estudo do Tempo Presente (GET/UFS/CNPq).                                                                                              

dercio@getempo.org 

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

RESUMO: 

 O Cruzeiro do Sul foi um jornal produzido pelo Serviço Especial da Força Expedicionária 

Brasileira.  Foi uma publicação regular, editada duas vezes por semana, produzido de 03 de 

janeiro a 31 de maio de 1945, totalizando 34 edições. No entanto, sua circulação ficou restrita 

à Itália. Foi o principal veículo impresso para formar a opinião dos soldados brasileiros sobre 

a Segunda Guerra Mundial.Uma preocupação constante do jornal é educar os pracinhas para 

combater o nazismo e as suas armas de sedução, como jogar panfletos entre os soldados, 

caluniando os aliados. Essa preocupação é demonstrada na pequena nota Cuidado com os 

espiões, sempre alertando os nossos soldados. Exemplo de uma das frases: “Fecha tua bôca 

[SIC] para assuntos militares. Bôca [SIC] fechada não entra moscas... nem bala” (Ano I n° 14, 

p.2).O presente trabalho ao estudar o periódico O Cruzeiro do Sul busca investigar como 

esses homens se envolveram diretamente em um dos maiores conflitos da história da 

Humanidade e como através do jornal produziram representações da sua instituição, do seu 

país e dos seus inimigos. A importância de analisar o jornal O Cruzeiro do Sul, o qual 

circulou no período de 03 de janeiro a 31 de maio de 1945, consiste em demostrar a 

relevância da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na construção de sua representação junto 

aos soldados que participaram no final da Segunda Guerra Mundial 

Palavras-chaves: FEB, O Cruzeiro do Sul, Segunda Guerra Mundial. 
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VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

BIBLIOTECA PESSOAL DE MÁRIO CABRAL: UMA ANALISE NA FORMAÇÃO 

DO SEU PERFIL LEITOR. 

 

Autor: João Carlos de Jesus Santos  

Graduando Biblioteconomia e Documentação  

Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de Sergipe 

(DCI/CCSA/UFS) 

j_c_jesus@hotmail.com 

 

Orientadora: Prof. ª Dr. ª Valéria Aparecida Bari (DCI/CCSA/UFS) 

RESUMO: 

 

O artigo vai proceder a seu objetivo a partir da análise da biblioteca pessoal de Mário Araújo 

Cabral, contendo livros e documentos de arquivo pessoal colecionados. Como medida 

preparatória, a revisão de literatura aborda a conceituação de biblioteca pessoal e arquivos 

pessoais, a biografia do intelectual perfilado, seus principais pesquisadores, os fundamentos 

metodológicos da pesquisa de campo e a história da atual unidade de informação que custodia 

o acervo de livros e documentos observado. A metodologia se refere a pesquisa de natureza 

aplicada, abordagem qualitativa e amostra documental de observação caracterizada por 

exemplares analisados de livros, documentos e objetos  que compõe o acervo do poeta e 

crítico literário Mário Cabral, intelectual reconhecido nacionalmente por suas críticas 

literárias. O trabalho ressalta também as tipologias documentais existentes na biblioteca 

pessoal. Os principais teóricos que fundamentaram este trabalho são Michel Foucault, Paul 

Ricoueur, Heloísa Liberalli Bellotto. Como principais constatações do trabalho, este projeto 

de pesquisa verificou a possibilidade metodológica de se dedicar a revelação do perfil leitor, 

por meio do estudo do acervo de livros, documentos e objetos da biblioteca pessoal de Cabral. 

 

Palavras-Chave: Biblioteca Pessoal. Mário Cabral. Perfil Leitor. 
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VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

O IMAGINÁRIO AMOROSO NO CANCIONEIRO DE ROBERTO CARLOS 

 

 

Autor: Marcelo Moreira Araujo  

Graduando em História pela Universidade Federal de Sergipe 

Bolsista PET (MEC/FNDE). 

marcola_rock@hotmail.com 

 

Orientador: Prof. Dr. Francisco José Alves dos Santos  (DHI/UFS) 

 

RESUMO:  

 

A presente pesquisa propõe realizar uma análise do ideário romântico nas canções de Roberto 

Carlos. Têm como objetivos caracterizar, explicar e interpretar os componentes deste 

imaginário amoroso, entendendo o amor como fenômeno histórico. Ou seja entendendo este 

sentimento como objeto sócio-cultural. A pesquisa tomará como base um conjunto de 100 

canções lançadas pelo o artista nas décadas de 60 e 70.  Os procedimentos metodológicos 

adotados neste estudo são: compilação do corpus a ser examinado; Leitura e classificação 

temática das canções; Interpretação do topos recorrente no discurso amoroso do artista. Na 

interpretação será utilizada o conceito de topoi, tal como foi formulado por Ernst Curtius 

(1814 - 1896). O exame parcial efetuado mostrou que, o cancioneiro do artista é dominado 

por um conjunto de clichês ou topoi tais como: Amar é sofrer; Amada como sádica exemplar; 

Minha vida só tem sentido com você; A valorização hiperbólica da amada; A felicidade 

depende do amor; A entrega da própria vida a amada; A chantagem amorosa etc. 

 

Palavras-chave: Amor; Imaginário romântico; Fenômeno histórico; Roberto Carlos; MPB. 
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VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

A FESTA DO SENHOR DOS PASSOS EM MARUIM NO JORNAL “O COMÉRCIO” 

(1916-1926) 

 

 

                                                                                    Autora: Mayra Ferreira Barreto 
                                             Graduada em História pela Universidade Federal de Sergipe 

                                                                                                 mayra.barreto@outlook.com 

 

                                        Orientador: Prof. Dr. Antônio Lindvaldo Sousa (DHI/UFS) 

 

RESUMO: 

 A presente pesquisa propõe analisar a festa católica do Senhor dos Passos, em Maruim/SE, 

representada no jornal “O Comércio” entre os anos de 1916 a 1926. A festa realizada no mês 

de janeiro, em comemoração ao padroeiro da cidade, além de proporcionar alegria e 

entusiasmo para a população que a esperava ansiosamente, reunia um grande número de fiéis, 

que devoto ao Senhor dos Passos, saiam em procissão pelas ruas fazendo seus pedidos ou em 

agradecimento ao santo. Este trabalho possibilitará analisar a festa em duas perspectivas: uma 

enquanto homenagem ao sagrado e a outra enquanto momento de sociabilidade. Para a 

realização dessa pesquisa foi utilizado artigos do jornal O Comércio, cruzando as fontes com 

os referenciais bibliográficos que abordam a temática com a finalidade de coletar informações 

para refletirmos a questão. Espera-se com esse trabalho, contribuir para o campo de estudos 

da história local e na produção acadêmica regional, pois trata-se de uma temática pouco 

estudada em Maruim. 

Palavras chave: Festa Religiosa; Senhor dos Passos; Jornal O Comércio. 
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VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

MANUSCRITOS SERGIPANOS OITOCENTISTAS: FONTES DOCUMENTAIS 

PARA ESTUDOS DE LINGUÍSTICA HISTÓRICA  

 

Autora: Taylaine de Gois Santana 

Graduanda em Letras Português/Espanhol pela Universidade de Sergipe 

Bolsista PIBICVOL 

lainegois1990@gmail.com 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Renata Ferreira Costa. UFS/DEV  

  

RESUMO:  

Partindo do melhor testemunho do passado, que são os textos escritos, o presente trabalho tem 

como propósito analisar aspectos ortográficos de cinco documentos manuscritos produzidos 

em Sergipe no século XIX, que se encontram sob a custódia do Arquivo Público do Estado da 

Bahia. Trata-se de requerimentos e cartas oficiais enviados à Bahia, com assuntos diversos, 

desde solicitações de produtos ou serviços até informações sobre fatos ocorridos na província 

sergipana. O objetivo principal deste estudo é, a partir da edição semidiplomática dos 

documentos selecionados, descrever o seu estado de língua, especificamente a ortografia, uma 

vez que, no século XIX, ainda não havia sido estabelecida a primeira reforma ortográfica da 

língua portuguesa, a qual só veio a ocorrer em 1911. Devido a isso, a escrita apresenta 

características típicas dessa época, como, por exemplo, o uso de consoantes duplicadas, 

recorrência à etimologia ou pseudoetimologia das palavras, oscilações ortográficas, 

manifestação de fenômenos da oralidade, entre outros fenômenos. Para a realização deste 

estudo, nos fundamentamos nos aportes teóricos da Filologia, da Linguística Histórica e da 

História Social da Língua Portuguesa. Este trabalho, que se baseia em corpora diacrônicos, 

soma-se a outras pesquisas de cunho filológico realizadas no Brasil e visa contribuir para a 

sociohistória linguística do português brasileiro e de sua variante sergipana. 

Palavras-chave: Filologia; Linguística Histórica; História da Língua Portuguesa; Século 

XIX.  
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VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

REFUGIADOS LGBTI: CONCEPTUALIZAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO SEGUNDO O 

ACNUR 

 

Autor: Vinícius Cainã Silva Rodrigues                                                                                                     

Graduando em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Sergipe 

vini.rodrigues@hotmail.com  

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Flávia de Ávila (DRI/UFS)  

 

RESUMO:  

A orientação sexual de migrantes não era considerada uma categoria analítica de destaque nos 

estudos sobre migração internacional, e principalmente, nos estudos sobre refúgio. Desta 

forma, considerando os novos quadros analíticos no âmbito do Direito Internacional dos 

Direitos humanos, e as recentes crises humanitárias, a presente pesquisa almeja analisar a 

situação da agenda humanitária para refugiados e solicitantes de refúgio gays, lésbicas, 

bissexuais, transgêneros e intersexuais (LGBTI) dentro da jurisprudência do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). Tendo em vista que a 

discriminação social e cultural contra as pessoas LGBTI é generalizada em várias regiões do 

mundo, o problema de pesquisa está centrado na caracterização da perseguição por orientação 

sexual e identidade de gênero como definida pelo ACNUR e na possível determinação do 

status de refugiado. A metodologia empregada é de análise documental, principalmente de 

relatórios emitidos pelo comissariado e por outras agências do sistema ONU. 

 Palavras-chave: Refúgio; LGBTI; ACNUR; Perseguição. 
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VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

GT 3: 

“DO’S AND DONT’S - AS INSTRUÇÕES PARA SOLDADOS AMERICANOS E 

INGLESES NA II GUERRA MUNDIAL, UMA ANÁLISE COMPARATIVA (1939-

1945) 

Autora: Anailza Guimarães Costa 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFS (PPGED/UFS) 

Bolsista CAPES 

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

anailza@getempo.org 

 

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

 

RESUMO: 

A Segunda Guerra Mundial, para além de uma guerra sangrenta com novos armamentos com 

capacidade de destruição total, do extermínio de minorias étnicas com o nazismo foi também 

uma guerra de ideias. Enquanto na Alemanha Hitler mandava queimar livros que fossem de 

encontro as suas ideologias e propagava suas ideais através do livro My Kampf, os Estados 

Unidos iam à contramão, fazendo campanhas de doações de livros para os soldados e criando 

a editora Armed Services Editions, responsável por publicar milhares de livros para os 

combatentes. Estas obras tinham como objetivo não só a distração, mas também incutiam a 

necessidade de lutar por um ideal e de vencer o grande inimigo, a Alemanha. Foi nesse 

contexto, que inicialmente os norte-americanos criaram o manual Instructions for American 

Servicemen in Britain em 1942 e mais tarde, a Grã-Bretanha publicou em 1944 o manual 

Instructions for British Servicemen in France. Nessa pesquisa, observaremos como estes 

manuais abordaram o desafio de pensar o comportamento dos soldados durante a Segunda 

Guerra Mundial, visando educar suas ações em terras estrangeiras. Mostraremos que eles 

ofereciam basicamente os faça e não faça, ou seja, as ordens de comportamento que eram 

adequadas, segundo o governo, para o soldado seguir. Para tanto, usaremos a História 

Comparada a fim de percebermos as analogias e diferenças das orientações de comportamento 

contidas nestes manuais.  

Palavras-Chave: II Guerra; Manuais; Instruções; Soldados.  

  

mailto:anailza@getempo.org


 
    
  

VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

O PAPEL DO BNDES NA INTEGRACAO DA AMERICA DO SUL 

  

Autor: Davi Soares Alves                                                                                                                             
Graduando em Relações Internacionais pela UFS                                                                                          

Bolsista PRODAP(MEC FNDE)                                                                                     

davidelemos@bol.com.br 

Orientador: Prof. Dr. Edson Tomaz de Aquino (DRI UFS)  

  

RESUMO:  

O BNDES(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social),fundado em 1952, se 

configura como o segundo maior banco estatal de financiamentos do mundo, apenas atrás  do 

chinês, sua função é aportar recursos à obras grandes e que precisam de financiamento de 

longo prazo. Ao financiar o setor privado brasileiro praticando taxas de juros mais baixas que 

a de mercado, o banco está fortalecendo e dinamizando a economia brasileira e assim gerando 

empregos e renda para cada vez mais brasileiros. Entretanto a partir do Governo Lula em 

2002, o banco passou a ser usado também como uma arma da política externa brasileira, para 

financiar um ambicioso projeto de infraestrutura que integraria logisticamente as economias 

sul-americanas, o chamado IIRSA, de modo a consolidar o papel de líder do Brasil na região e 

projeta-lo internacionalmente como uma potência. Tal projeto é visto por estudiosos do tema 

de forma diversa, alguns validando tal ação outros a taxando como sub-imperialista, pouco 

beneficiária ao cidadão comum brasileiro e destruidora da ordem orgânica de algumas 

populações sulamericas.Neste sentido o objetivo do artigo se torna indicar em três os 

objetivos do BNDES e os contrapor com seus críticos de modo a se obter uma síntese a partir 

disso.  

Palavras Chave: BNDES, América do Sul, Integração, Sub-imperialismo, Política Externa. 
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VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

VOCÊ TAMBEM? A GRANDE GUERRA NAS CHARGES DAS REVISTAS A 

CIGARRA E CARETA 

 

Autor: Guilherme Sousa Borges 
Graduando em História Licenciatura pela Universidade Federal de Sergipe (DHI/UFS) 

Bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET/UFS) 

Integrante do laboratório de Estudos de Conflitos e Paz (LABECON) 

guiga.borges94@yahoo.com.br 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Tereza Cristina Nascimento França (DRI/UFS) 

 

RESUMO: 

O presente artigo, que é um desdobramento do meu trabalho de conclusão de curso, analisará 

como as revistas “A Cigarra” e “Careta” representaram a Grande Guerra, ocorrida entre os 

anos de 1914 e 1918, em suas charges. A pesquisa buscará como figuras históricas, eventos e 

características desse período foram abordados e, de tal forma, procurar compreender a 

representação feita do conflito em questão pelos periódicos supracitados, tentando também 

identificar o posicionamento das mesmas quanto aos principais atores da guerra. Na 

investigação, serão analisados alguns volumes das já citadas revistas, que foram publicados 

entre agosto de 1914 e novembro de 1919. Tanto a “Careta” quanto “A Cigarra” possuíram 

uma grande repercussão dentro do estado de São Paulo durante os primeiros anos do século 

XX, principalmente por causa das suas inovações técnicas e gráficas, sendo a primeira 

bastante popular entre a elite paulista, em especial a ligada ao café, e a segunda, mais 

direcionada para a classe média e outras camadas de menor renda. 

Palavras-Chave: Grande Guerra; Representação; Imprensa Brasileira. 
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VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

EDIÇÃO SEMIDIPLOMÁTICA DE TESTAMENTOS DO SÉCULO XIX 

 

Autora: Juliane Tenório 

Graduanda em Letras Português/Espanhol pela Universidade Federal de Sergipe 

Bolsista PIBICVOL 

julianetenorio@hotmail.com 

 

Orientadora: Prof .ª Dr.ª Renata Ferreira Costa (DLEV/UFS) 

 

RESUMO:  

O presente trabalho objetiva discutir a importância da preparação de edições conservadoras de 

textos manuscritos brasileiros, tomando como recorte testamentos lavrados em Sergipe no 

século XIX, de modo a contribuir para a constituição de um corpus que subsidiará a descrição 

linguística diacrônica da variante sergipana da língua portuguesa. Serão apresentados 

resultados iniciais do plano de trabalho intitulado “Edição Semidiplomática de Manuscritos 

Sergipanos: Testamentos do Século XIX”, que integra o projeto do PIBIC 2016-2017 

“Constituição de Corpus Diacrônico do Português Sergipano”, orientado pela professora 

doutora Renata Ferreira Costa. Atendendo aos critérios principais de conservação do estado 

de língua dos textos e de divulgação da memória histórica, social e cultural brasileira, propõe-

se a edição semidiplomática fac-similar como a mais adequada a esses propósitos, além de 

considerações pertinentes aos aspectos extrínsecos e intrínsecos dos testamentos até então 

selecionados, sempre a partir de uma perspectiva filológica.  

Palavras-chave: Filologia; Edição de Manuscritos; Testamentos; Século XIX. 
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VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS E A CULTURA DOS JOGOS  

Autor: Lucas Almeida Francisco  
Graduando em Engenharia de Computação pela Universidade Federal de Sergipe  

Bolsista CNPq (COPES/POSGRAP).  

lucas-almeida@outlook.com 

  

Orientador: Prof. Dr. Vanderlei José Zacchi (DLES/UFS)  

  

RESUMO:  

Os jogos digitais, como parte das novas invenções e de novas tecnologias do cotidiano, de 

certa forma, contribuem para a formação de algum tipo de estrutura, de algo que sugira 

pertencimento. Os jogadores, ao formarem comunidades, vão reconhecendo o que está ao seu 

redor, ao mesmo tempo em que compreendem a si mesmos; e isso continuamente é lapidado e 

transformado em algo novo, conforme forem “negociando” sentidos entre si. Eles criam a 

própria experiência do jogar, moldada de forma contínua e que sempre está aberta a 

renegociações. A cultura dos jogos, nesse aspecto, é um ambiente que apresenta, através de 

afinidades e práticas, do sentimento de pertencimento e de identificação, a construção de 

sentidos de maneira contextualizada. Esta pesquisa investigou uma comunidade brasileira 

formada por jogadores do World of Warcraft, jogo digital online do gênero MMORPG. A 

comunidade permite a criação de tópicos de discussões que são fomentados e alimentados 

pelas interações entre os jogadores, através de postagens. Desta forma, buscou-se analisar 

como ocorre o processo de construção de sentidos nesse espaço. A experiência do jogar, 

construída a partir da experiência individual de um jogador desenvolvida dentro da cultura 

dos jogos, e que envolve a experiência individual de outros jogadores, é o que forma a 

dinâmica e contextualizada construção de sentidos, na qual eles vão negociando entre si à 

medida que engajam mutuamente e participam ativamente como integrantes de uma 

comunidade. 

Palavras-chave: Jogos digitais; Grupos de afinidades; Letramentos digitais. 
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GT 4: 

OS CANAIS DE CONHECIMENTO NO CIBERESPAÇO: UM ESTUDO SOBRE AS 

WIKIS 
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RESUMO: 

Este trabalho tem como objetivo analisar o processo que levou as enciclopédias eletrônicas 

denominadas Wikis a se tornarem referências na obtenção e produção de informação na 

internet. Sendo um ambiente colaborativo construído por seus usuários, as Wikis se tornaram 

espaços de referência para grupos que queiram obter e produzir conhecimento sobre diversos 

temas. Para compreender sua estrutura e, consequentemente, a razão que fez com que elas se 

tornassem interessantes e populares, utilizaremos, como base, a mais famosa das Wikis, a 

Wikipédia (www.wikipedia.org). Para isso, serão selecionados verbetes a serem utilizados 

afim de demonstrar como o conteúdo desta Wiki é exposto e construído. Inserido o processo 

analisado no contexto da popularização dos recursos digitais na contemporaneidade, almeja-

se, neste artigo, apresentar um estudo sobre como e porque tais ambientes se tornaram tão 

populares a ponto de seus verbetes serem consultados por milhões de usuários da rede 

mundial de computadores e as mesmas serem consideradas alicerces da cibercultura. 

Palavras-chave: Cibercultura. Educação. Wikis. 
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CAMPANHA ANTIALCOÓLICA: O COMBATE DE EUGENISTAS E HIGIENISTAS 

AO “VENENO RACIAL” NO BRASIL E SUA REPERCUSSÃO EM SERGIPE NO 

INÍCIO DO SÉCULO XX 
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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 

consumo de bebidas alcoólicas e sua relação com a degeneração da raça humana. Para o 

desenvolvimento dessa pesquisa utilizaremos como fonte histórica matérias veiculadas pela 

imprensa sergipana durante o período em questão, em jornais como A Republica e A Tribuna, 

bem como os textos que foram publicados por médicos eugenistas e higienistas acerca dessa 

temática no Arquivo Brasileiro de Higiene Mental (ABHM) e no Arquivo Paulista de Higiene 

Mental (APHM). Além disso, também serão utilizadas  nesse estudo informações coletadas na 

documentação pertencente ao CEMAS (Centro de Educação e Memória do Atheneu 

Sergipense) e na obra Tipos Vulgares que foi escrita em 1936 pelo médico Renato Ferraz 

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

Brasil. Ao término desse trabalho pretende-se demonstrar que tanto em Sergipe como no 

âmbito nacional, foram realizadas campanhas antialcoólicas que visavam eliminar o consumo 

dessa substancia psicoativa entre as camadas populares a fim de formar uma nação constituída 

por indivíduos com corpos e mentes sãs capazes de conduzir o país ao almejado progresso. 
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O BANCO DE DADOS DIGITAL CORPUS DIACRÔNICO DO PORTUGUÊS 

SERGIPANO: PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E 

LINGUÍSTICA DE SERGIPE 
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RESUMO:  

Devido a uma série de dificuldades de acesso às fontes encontradas por pesquisadores da 

sociohistória linguística brasileira, o projeto de pesquisa do PIBIT que visa à elaboração do 

banco de dados digital Corpus Diacrônico do Português Sergipano tem como finalidade a 

preservação, recuperação e difusão de documentos manuscritos e impressos em Sergipe entre 

os séculos XVIII e XX, sob orientação da professora doutora Renata Ferreira Costa e que 

envolve alunos do curso de Letras da UFS. Assim, este trabalho, que tem como objetivo 

apresentar um recorte de tal projeto, expõe exemplos bem sucedidos de bancos de dados de 

textos escritos para estudos linguísticos, discute a importância de disponibilizar o acesso livre 

a um banco de dados de edições estabelecidas com rigor filológico, como forma de 

preservação da memória de um povo, e descreve a metodologia utilizada no projeto 

destacado, que se baseia na preparação de edições em linguagem XML (eXtensible Markup 

Language) e HTML a partir do software E-Dictor (editor desenvolvido em 2007 pelos 

pesquisadores Maria Clara Paixão de Sousa, da USP, Fábio Natanael Kepler, da Universidade 

Federal do Pampa, e Pablo Picasso Feliciano de Faria, da Unicamp). 

Palavras-chave: Filologia; Linguística de Corpus; Banco de Dados; Corpus Diacrônico. 
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A GÊNESE DO FEMINISMO RADICAL: AGENTES QUE IMPULSIONARAM E 

ORIGINARAM O MOVIMENTO. 
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RESUMO:  

O presente trabalho que se encontra em fase inicial, tem como propósito apurar quais os 

agentes e fatores que originaram o Feminismo Radical, uma corrente ideológica que surge 

dentro do Movimento Feminista e é caracterizada como uma de suas principais vertentes, ela 

se assenta sobre a afirmação de que a raiz da desigualdade social em todas as sociedades até 

agora existentes têm sido o patriarcado, seu estopim acontece durante a denominada Segunda 

Onda Feminista. Para tanto, a pesquisa se embasará na compilação e crivo de fontes 

iconográficas e escritas desde a década de 40 que antecede seu nascimento até os anos 70 

onde o movimento é consolidado, examinando por exemplo os seus principais pressupostos 

teóricos que são fornecidos por Shulamith Firestone (1970), Kate Millet (1971) e Simone de 

Beauvoir (1949), dentre outros não citados. Quanto ao referencial metodológico será adotado 

o conceito de representação desenvolvido por Roger Chartier, assim com a conclusão deste 

ensaio aspira-se contribuir com os demais estudos a respeito da temática abordada, elucidando 

as principais raízes, motivações e ações que conceberam o Feminismo Radical. 

Palavras-chave: Origem; Ações; Movimento; Feminismo Radical. 
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GT 5: 

O CONCEITO DE SEGURANÇA HUMANA NAS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 

DE PAZ E SUAS IMPLICAÇÕES NO TRATAMENTO DE QUESTÕES DE GÊNERO 

NA MINUSTAH 
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RESUMO: 

O conceito de segurança humana trazido pelo PNUD no relatório de 1994 traz a importância 

de focar o indivíduo como objeto de segurança. O Estado é responsável por garantir a 

segurança de sua população e em casos de falência do organismo estatal, como o exemplo do 

Haiti, a comunidade internacional tem a responsabilidade de intervir. Ciente disso é 

necessário que as operações de manutenção da paz exerçam a tarefa de prezar pela garantia da 

segurança humana em seus mandatos levando em conta, também, as problemáticas de gênero. 

Integrar perspectivas de gênero nas operações de manutenção de paz da ONU é um desafio 

que vem sendo enfrentado pelos países que participam dessas missões desde os anos 2000, 

quando foi implementada a Resolução 1325 do Conselho de Segurança. Portanto, este 

trabalho tem por objetivo analisar as questões de segurança humana e gênero na MINUSTAH 

por meio de uma visão crítica, considerando as condições de insegurança do país e a 

negligência ou ineficácia da operação para tratar da violência baseada em gênero. Para tais 

fins, será utilizado o conceito de segurança humana ao longo do tempo, como também os 

estudos feministas de segurança internacional através do método hipotético-dedutivo e de 

revisão bibliográfica. 

Palavras-chave: Segurança Humana; Haiti; Gênero. 
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O FALSO VISITADOR DO SANTO OFÍCIO 
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RESUMO: 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o processo inquisitorial do Frei Januário de São 

Pedro, indivíduo natural do Reino do Peru que foi preso pelo Tribunal do Santo Ofício de 

Lisboa sob as acusações de pedir esmolas e usurpação de cargos de Comissário e Familiar. 

Passando-se por Frei José de Iguareta, o falsário adentra na Freguesia de Santo Antônio de 

Jacobina e logo toma conhecimento de acusações e boatos a respeito da boa conduta do 

habitante João de Souza Pereira. Com lábia, audácia e astúcia prende o morador, confisca-lhe 

seus bens e ainda leva-o acorrentado até a casa do então Comissário Antonio Rodrigues Lima 

acompanhado por algumas testemunhas. Prevendo que sua farsa seria descoberta tenta o 

suicídio, porém não obtém sucesso ficando assim com a saúde debilitada o que o leva a 

confessar seus crimes.  Com base na documentação, pretendemos estudar questões referentes 

à sociedade, as práticas culturais e a religiosidade dos moradores da Freguesia de Santo 

Antonio da Jacobina no alto sertão da Bahia. 

Palavras-chave: processo inquisitorial, usurpação, Bahia, Jacobina, sociedade, práticas 

culturais, religiosidade. 
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O COMUNISMO NA ÓTICA DO SERGIPE EVANGELICO 
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RESUMO: 

A suposta “ameaça comunista” sempre foi motivo de inquietações e reações em vários 

momentos na história do Brasil. Desde a fundação do PCB, em 1922, e até mesmo antes 

disso, o considerado “perigo vermelho” figurou como algo a ser combatido dentro das 

instâncias políticas/partidárias. Por esse motivo, o objetivo desta comunicação é tratar sobre 

as opiniões contidas no jornal impresso SERGIPE EVANGELICO (1935-1938), a respeito do 

que alguns responsáveis pelo mesmo entendiam por “comunismo” e os seus respectivos 

posicionamentos em relação a este sistema. Além disso, procuraremos situar esses sujeitos no 

tempo e no espaço do qual falavam, uma vez que a fonte da qual dispomos é proveniente de 

um lugar e de um tempo específicos. Levando-se em consideração essa particularidade, a 

metodologia também consistirá na análise discursiva dos que escreveram sobre o sistema 

político supracitado. Para tanto, recorreremos, além da fonte já mencionada, a autores que 

tratam das temáticas propostas, a saber: Juarez Bahia, Tânia Regina de Luca, Ester Fraga 

Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento, Eni de Lourdes Puccinelli Orlandi, Frederico 

Mazzucchelli, entre outros. 
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RESUMO: 

A presente comunicação aborda as ideias de raça e nação numa obra ficcional do escritor 

brasileiro maranhense José Pereira da Graça Aranha, nascido em 1868 e falecido em 1931. A 

pesquisa tomou como matéria-prima um romance do escritor, Canaã, publicado em 1902. O 

objetivo da pesquisa é analisar como as ideias de raça e nação comparecem na obra. Na 

abordagem, foi adotado o método indiciário, proposto pelo historiador Carlo Guinzburg 

(1986). No estudo, foram utilizados os conceitos de representação e apropriação, formulados 

pelo historiador francês Roger Chartier (1988). A abordagem realizada mostrou que: 1-) a 

noção de raça é fundamental na construção de Canaã; 2-) esta noção está presente nas falas 

dos personagens principais, os imigrantes alemães Milkau e Lentz; 3-) os dois personagens 

expressam visões diferenciadas quanto raça e nação. Os resultados levam a concluir que: 1-) o 

romance reflete um dilema da intelectualidade brasileira, qual seja valorizar ou desvalorizar o 

mestiço e o estrangeiro; 2-) Milkau e Lentz, personagens principais do romance, expressam 

duas visões que dominavam a inteligência brasileira no século XIX, uma pessimista sobre o 

destino do Brasil e outra otimista. 
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HÚNGARO HARRY HOUDINI (1874-1926). 

 

Autor: Kennedy Santos Bezerra 

Graduando em História pela Universidade Federal de Sergipe 

Bolsista PET (MEC/FNDE). 

kennedyomago_@live.com 

 

Orientador: Prof. Dr. Claudefranklin Monteiro Santos (DHI/UFS) 

 

RESUMO: 

Um estudo biográfico do ilusionista húngaro Harry Houdini, dentro da perspectiva da História 

da Mágica e à luz de seu tempo: passagem do século XIX para o século XX nos Estados 

Unidos da América e em parte da Europa. Nem todo mundo conhece a trágica história desse 

icônico prestidigitador. Filho de um rabino, Houdini nasceu em Budapeste, em 1874, e seu 

nome verdadeiro era Ehrich Weisz. De fato, sua família mudou-se para os EUA em busca de 

uma vida melhor enquanto Ehrich ainda era pequeno  e, no início, a vida dos Weisz não foi 

fácil. Para ajudar em casa, o jovem vendia jornais e trabalhava como engraxate, mas não 

demorou muito para que o menino começasse a mostrar interesse pela carreira artística. Para 

tanto, levaremos em conta as discussões em torno da obra de François Dosse, “O Desafio 

Biográfico”, e elementos da História Cultural em que a mágica e o ilusionismo se apresentam 

como objetos possíveis da pesquisa histórica. Desse modo, a prosopografia, estudo da carreira 

de uma pessoa através de informações sobre ela, constante em fontes historiográficas, será 

utilizada nesta abordagem. Assim, a pesquisa prosopográfica tem por objetivo desvendar os 

padrões de relações e atividades via estudo da biografia da coletividade ou individualidade de 

um indivíduo. 
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RESUMO:  

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um processo seletivo que dá acesso ao ensino 

superior nas universidades públicas do Brasil. O caráter abrangente e promotor que a prova 

possui desperta interesses múltiplos acerca de práticas pedagógicas que atendam às exigências 

do exame (SILVA; FREITAG, 2015). O exame avalia a produção escrita dos participantes a 

partir de uma matriz de competências, dentre as quais, atentamo-nos às competências III e IV, 

que se referem à seleção de informações e ao uso de elementos linguísticos para encadeá-las 

(BRASIL, 2013). Neste estudo, visamos mapear a variedade e o uso das categorias 

morfossintáticas que funcionam como conectores para o encadeamento das unidades 

informacionais. A análise toma por corpus uma amostra de textos produzidos em uma oficina 

de redação do 3º ano do Colégio de Aplicação/SE. Os resultados da pesquisa apontam para: i) 

a preocupação dos alunos em aprender técnicas de escrita que estejam de acordo com o que é 

cobrado pelo exame, sem considerar a função na língua; ii) tal situação acarreta na 

mobilização de um repertório variado de elementos conectivos; iii) apesar da diversidade, se 

observa uma carência do conhecimento semântico quanto à inserção destes elementos em 

lugares adequados no texto, respeitando as relações lógico-semânticas estabelecidas entre as 

orações. Estes resultados apontam para a necessidade da adoção de práticas pedagógicas 

voltadas para o ensino produtivo de gramática (ANTUNES, 2007; FREITAG, 2015). 
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RESUMO: 

A variação pronominal na posição sintática de sujeito entre as formas “nós” e “a gente” é um 

fenômeno linguístico impulsionado pela equivalência destes pronomes, visto que 

correspondem ao mesmo referente. O pronome “nós” refere-se à primeira pessoa do plural, ao 

passo que o “a gente” também se refere, expressando ideia de pluralidade, apesar de 

estabelecer concordância com verbos na terceira pessoa do singular. A partir da diferença de 

frequência quanto à realização das formas “nós” e “a gente” no português brasileiro, 

buscamos investigar qual a percepção de uso que os alunos do Colégio Estadual Professor 

João Costa e do Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela têm dessas formas na oralidade, 

apontando como o julgamento que fazem delas está associado à sua utilização. O método 

utilizado para essa análise foi a realização de entrevistas sociolinguísticas, posteriormente 

transcritas com o apoio do programa computacional Elan, totalizando vinte entrevistas. Os 

dados foram estatisticamente tratados pelo programa GoldvarbX, considerando os fatores 

condicionantes linguísticos e sociais que podem atuar sobre as variantes, e além disso, 

analisamos o questionário de atitudes linguísticas, que compõe o roteiro das entrevistas 

sociolinguísticas. Nossa hipótese é de que os alunos percebem como mais constante na sua 

fala o pronome “nós” pelo fato de o ambiente escolar privilegiar essa forma, no entanto, por 

conta da direção da mudança, os alunos utilizam muito mais a forma “a gente”. 
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O DIABO NA LITERATURA DE CORDEL: UMA ANÁLISE DA NATUREZA 
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RESUMO:  

  

Desde o final do século XIX e início do século XX, construiu-se uma imagem do Nordeste 

como uma região atrasada, inóspita, habitada por superstições e fanatismos. Uma população 

extremamente religiosa, quase arcaica. Entretanto, as entidades sobrenaturais ganham 

aspectos regionais no saber nordestino, demonstrando que algumas concepções são mutáveis, 

e, que até mesmo o Diabo, o “bicho-papão” dos cristãos, é pintado com as cores do Nordeste. 

O intuito desta pesquisa é inventariar e caracterizar o modo como o Diabo é representado no 

corpus da literatura de cordel, utilizando como metodologia, no tratamento das fontes, a 

análise indiciária proposta por Carlo Ginzburg. A pesquisa tomará como base um conjunto de 

cerca de dez cordéis, de autores diversos, publicados entre 1950 e 1980, dentre outros livretos 

não datados. Quanto o referencial, será utilizado o conceito de representação formulado por 

Roger Chartier. O Cordel é um elemento tipicamente nordestino, no qual encontram-se 

presentes o folclore (esfera imagética-coletiva) e o pensamento de cunho social, sendo ambos 

produtos da experiência de vida dos habitantes desta região. Com este estudo, pretende-se 

visualizar a transformação dos traços diabólicos, fruto da própria compreensão nordestina 

deste ser, e reproduzida pelos cordelistas, além de refletir acerca do caráter social e religioso 

deste povo.  

  

Palavras-chave: Literatura de Cordel; Diabo; Nordeste; Imaginário; Representação.  
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PROPOSTA DE EDIÇÃO SEMIDIPLOMÁTICA DE CARTAS DE JOSÉ CALASANS 

E DE HERMES FONTES 

 

Autor: José Douglas Felix de Sá  

 Graduando em Letras Português/ Inglês pela Universidade Federal de Sergipe 

 Bolsista PIBIC/COPES e integrante do GEFES e do PHPB/SE  

felixdesa@hotmail.com 

  

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Renata Ferreira Costa (DLEV/UFS)  

 

RESUMO: 

  

O presente trabalho propõe apresentar o andamento do projeto Edição Filológica de Cartas 

Sergipanas Oitocentistas e Novecentistas (PIBIC), empreendido no Departamento de Letras 

Vernáculas da UFS, com foco nos espólios epistolares do professor e historiador José 

Calasans Brandão da Silva (1951-2001) e do compositor e poeta Hermes Floro Bartolomeu 

Martins de Araújo Fontes (1888-1930), ambos intelectuais sergipanos cujas cartas 

manuscritas estão salvaguardadas no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e no Museu 

Raimundo Fernandes da Fonseca, respectivamente. Para tal fim, o estudo em torno dessas 

cartas, que se insere no projeto Para a História do Português Brasileiro de Sergipe (PHPB-

SE), apoia-se nos fundamentos teóricos e práticos da Filologia, principalmente no seu labor de 

edição de textos, da Codicologia, da Paleografia, da História, dentre outras ciências, de modo 

a constituir um corpus de edições semidiplomáticas fac-similares de cartas particulares ativas 

dos intelectuais sergipanos em questão, com a finalidade de contribuir para os estudos 

linguísticos diacrônicos, especialmente no que se refere à história do português do Brasil, e 

para as pesquisas de outras áreas. 
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. SEGUNDA GUERRA, CULTURA E COTIDIANO: OS TORPEDEAMENTOS NA 

COSTA BRASILEIRA EM 1942 E CASO NELSON DE RUBINA 

 

Autora: Maria Luiza Pérola Dantas Barros 

Graduada em História pela Universidade Federal de Sergipe 

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

malupedanbar@gmail.com 

 

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

 

 

RESUMO:  

O presente trabalho expõe os resultados alcançados em pesquisa para confecção da 

monografia de conclusão do curso de Licenciatura em História da Universidade Federal de 

Sergipe, intitulada:  O caso Nelson de Rubina: guerra e cotidiano em Aracaju (1942-1943), e 

se propõe pensar a recepção dos aracajuanos aos acontecimentos pós-torpedeamentos de 

1942.Com os torpedeamentos de embarcações brasileiras em 1942 pelo submarino alemão U-

507, os aracajuanos sentiram de perto os horrores do pior conflito bélico já travado, a Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945). Muitas pessoas após terem notícia dos acontecimentos, se 

dirigiram às praias para prestar auxílio as vítimas. Mas nem todos iam para ajudar. O presente 

trabalho parte da análise da Apelação Crime de 1943, instaurada para averiguar o caso de 

Nelson de Rubina, rapaz que furtou três anéis de um dos cadáveres vitimados pelos 

torpedeamentos, na tentativa de expandir a visão em relação aos acontecimentos que 

sucederam a chegada dos corpos dos náufragos à costa sergipana. Qual recepção dos 

aracajuanos àqueles acontecimentos? Como tudo isto nos ajuda a entender o contexto cultural 

vivenciado pelo país no início da década de 1940? 

Palavras-chave: Segunda Guerra Mundial, Cultura, Nelson de Rubina. 
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ASPECTOS DA CULTURA MEXICANA NAS OBRAS DE FRIDA KAHLO 
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                                                                                                                    Bolsista PET (MEC/FNDE). 

                                                                                                                  Mirella.souza2093@gmail.com 

 

Orientador: Prof. Msc. Luís Eduardo Pina Lima (DHI/UFS) 

 

 

 

RESUMO: 

A presente comunicação tem por objeto as obras da artista plástica Frida Kahlo (1907-1954) e 

visa analisar aspectos da cultura nativa mexicana que se apresentam no conjunto da produção 

pictórica da referida pintora. Destacam-se temas como: estilo artístico, identificação social, 

posicionamento ideológico, folclore e cultura nativa. O corpus em questão é compreendido 

como documentação primária, vinculando-se, dessa forma, ao campo de estudo da História da 

Arte mexicana. Espera-se contribuir para a apreciação das obras de arte como fundamento 

para o estudo da História Latino-americana; ao tempo que se apresentam possibilidades de 

amplificação desse campo do conhecimento, no tocante ao desenvolvimento de metodologias 

pertinentes ao ensino de História. Neste trabalho, as obras de Frida Kahlo, são os documentos 

numa concepção contemporânea da palavra, utilizando para sua abordagem instrumentos de 

controle adequado e visando contribuir de forma significativa para o estudo da cultura 

mexicana. Fazendo uso de obras de arte como documento para a produção do conhecimento 

histórico. 

Palavras-chave: Frida Kahlo, cultura mexicana, História da América Latina e ensino de História.  
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AS ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE O ESTADO NOVO E SUA 

DESCRIÇÃO NOS LIVROS DIDÁTICOS  

  

Autora: Mônica Porto Apenburg Trindade  
Mestranda em Educação pela Universidade Federal de Sergipe  

Bolsista CAPES  

apenburg@getempo.org 

  

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

  

RESUMO:  

 

A proposta do nosso trabalho consiste em analisar as abordagens conferidas ao Estado Novo 

em algumas obras historiográficas a partir dos anos 1980, época onde ocorreram inovações 

significativas quanto às perspectivas voltadas para os estudos sobre esse tema. Somando-se a 

isso, buscamos perceber como essa fase foi descrita nos livros didáticos brasileiros de 

História do Ensino Médio, a partir das três coleções mais distribuídas do Programa Nacional 

dos Livros Didáticos (PNLD) 2015. Para tanto, verificamos como a historiografia brasileira 

examinou o Estado Novo na segunda metade do século XX e nas primeiras décadas do 

século XXI, na tentativa de compreender tais transformações e suas implicações no avanço 

das pesquisas concernentes à ampliação do campo de possibilidades sobre essa fase. Além 

disso, procuramos apresentar o que vem a ser o PNLD e sua relevância para a educação no 

Brasil, como também, exibimos, ainda de maneira sintética, como as coleções desse 

Programa, no ano de 2015, foram estruturadas, apontando algumas observações iniciais a 

respeito de seus conteúdos. 

 

Palavras-Chave: Educação, Estado Novo, Livro Didático, PNLD.  
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A EDUCAÇÃO BRASILEIRA NA PRIMEIRA REPÚBLICA. 

Autora: Thamires Pereira                                                                                                             

Graduada em História pela Universidade Federal de Sergipe                                  

thamiresufs@hotmail.com 

 

Orientadora: Profª. Drª Edna Maria Matos Antônio (DHI/UFS) 

 

 

RESUMO: 

O presente estudo tem por finalidade analisar a situação da educação brasileira no período 

republicano, especificamente entre as décadas de 1920 a 1930. Considerando que este período 

foi marcado pelo entusiasmo pela educação, sendo o período em que se mais houve reformas 

pedagógicas e educacionais. Este trabalho possibilitará um entendimento sobre a discussão da 

educação brasileira e a introdução do escolanovismo no Brasil. Os procedimentos 

metodológicos utilizados são de natureza bibliográfica e baseada na análise que foram 

implantadas durante o período da primeira república e os principais movimentos relacionados 

às mudanças sofridas no âmbito educacional. Ao término deste ensaio, espera-se contribuir 

através de reflexões e de analises sobre o tema proposto, dando um embasamento ao leitor 

sobre os aspectos da educação, pois se trata de uma problemática que possui uma de obras 

acadêmicas com a finalidade de problematizá-la a luz dos objetivos da pesquisa. Nesta 

comunicação pretende-se expor principais temáticas relacionadas à educação e reformas 

escassez de fontes e ainda pouco estudada. 

Palavras chave: República; Educação e Reformas. 
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A GUERRA DA BÓSNIA E OS ESTUDOS DE SEGURANÇA INTERNACIONAL: 

NOVOS CONCEITOS PARA NOVOS CONFLITOS 

Autora: Yasmim Alexandra M. Lopes                                                                                    

Graduanda em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Sergipe 

yasmimalexandra@hotmail.com  

 

Coautor: Victor Matheus de S. Santos 

Graduandos em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Sergipe 

vmatheus1996@hotmail.com  

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Tereza Cristina N. França (DRI/UFS) 

 

RESUMO: 

 

Nas últimas décadas, Estudos de Segurança Internacional foram aos poucos sendo concebidos 

como uma área de estudos científica. Diante de tal caso, percebe-se primeiramente a 

atualização do conceito de “segurança”, e também de “guerra”.  As “novas guerras” se 

diferenciam da guerra tradicional trinitária – firmada nos pilares exército-governo-população 

– de Clausewitz justamente pelo deslocamento da centralidade do conflito – que era o Estado. 

A Guerra da Bósnia, iniciada em 1992, e levada até 1995, foi um exemplo claro de uma nova 

guerra fundada em grupos beligerantes com referenciais identitários e na fragilidade estatal. O 

conceito abrangente de segurança humana preza como solução à longo prazo de tais 

instabilidades a promoção do desenvolvimento humano em todas as sete dimensões 

supracitadas do conceito abrangente de segurança humana. No caso da Bósnia, nota-se que 

essas dimensões continuam sendo negligenciadas, seja parcial ou totalmente, sobretudo 

porque se falha em promover o desenvolvimento humano na região. 

 

Palavras-chave: Bósnia; Bósnia-Herzegovina, Novas Guerras; Segurança Humana. 
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GT 7: 

A CONSTRUÇÃO DA FACE E AS ESTRATÉGIAS DE (IM)POLIDEZ 

LINGUÍSTICA NA ENTREVISTA DA EX-PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF À 

REVISTA TIME: UMA ABORDAGEM PRAGMÁTICA DA LINGUAGEM 

 

 

Autor: Danillo da Conceição Pereira Silva 

Mestrando em Letras/Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Sergipe 

danillosh@gmail.com 

 

Coautora: Débora Reis de Aguiar 

Mestranda em Letras/Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Sergipe 

débora.reis@hotmail.com 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Leilane Ramos da Silva (PPGL/UFS) 

 

RESUMO: 

 

Inscrevendo-se no campo dos estudos pragmáticos, que têm em comum a tarefa de 

compreender a língua em uso, considerando sua natureza interacional e social, o presente 

trabalho aciona a Teoria da Polidez Linguística de Brown & Levinson (1987) e sua revisão 

proposta por Kebrart-Orecchioni (2006), com o objetivo de desvelar as estratégias linguísticas 

de construção/proteção da face, bem como as de (im)polidez linguística, presentes na versão 

escrita, em português, da entrevista concedida pela ex-presidenta Dilma Rousseff à Revista 

Time em, 28 de julho de 2016, quando em curso seu processo de impedimento. No intento de 

compreender o modo como estratégias linguísticas dessa natureza produzem sentido e 

relacionam-se com o contexto pragmático nas quais são produzidas. O que justifica a escolha 

do corpus é o alto grau do “custo de imposição” (BROWN & LEVINSON, 1987) que o 

caracteriza enquanto situação comunicativa, uma vez que, além de ser aquele um momento 

político delicado para a entrevistada, os temas escolhidos como eixos temáticos versavam 

sobre pontos considerados, por motivos contextuais, delicados em sua gestão. Aplicados os 

procedimentos metodológicos sugeridos pelas perspectivas teóricas adotas, pôde-se entrever 

um leque amplo de estratégias que operam na atenuação da força de atos ameaçadores tanto 

da face positiva quanto negativa dos interactantes envolvidos na situação discursiva em 

análise.  

 

Palavras-chave: Polidez linguística; Modelo de Brown & Levinson; Discurso político 
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APROXIMAÇÕES E DISSENSÕES SOBRE A POSITIVAÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS SOB A PERSPECTIVA DE HANNAH ARENDT 

 

Autora: Estela Elisabeth Carvalho de França 

Graduanda em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Sergipe 

Bolsista Voluntária PIBIC 

estelaelisabeth95@gmail.com 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Flávia de Ávila (DRI/UFS) 

 

RESUMO: 

 

O referente resumo apresenta um estudo científico que tem como objetivo analisar os 

conceitos básicos trazidos por Hannah Arendt dentro da ideia, não defendida pela autora, de 

positivação dos Direitos Humanos. Para tanto, será utilizada o estudo detalhado de duas das 

obras mais importantes da autora “As origens do totalitarismo” e “A condição humana”, 

juntamente com as obras de alguns autores que comentam a visão de Arendt, como Peg 

Birmingham e Celso Lafer. Em suas obras, Arendt explicita conceitos como os de “labor, 

ação e trabalho” que seriam a base para se definir o que a autora afirma ser a condição 

humana, fazendo parte do que ela chama de “direito a ter direitos”.  Em seu livro fica claro 

que Arendt coloca a responsabilidade dos campos de extermínio diretamente nas mãos de uma 

filosoficamente inválida e politicamente impotente noção de direitos humanos. Isto não vai 

significar que ela vê um nexo de causalidade entre a positivação dos Direitos Humanos na 

modernidade e do evento do totalitarismo, mas sim que essa má interpretação de tais direitos 

pode constituir tais políticas.  
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CINEMA E HISTÓRIA: ANÁLISE DE FILMES ANTINAZISTAS PRODUZIDOS  

PELOS ESTADOS UNIDOS ENTRE 1939-1945 
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Orientadora: Prof.ª Dr.ª Andreza Maynard (CODAP/UFS) 

 

RESUMO 

Os países que lutaram contra o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial utilizavam suas 

produções fílmicas para denunciar as ações praticadas por Adolf  Hitler e seus seguidores, 

enquanto que estes, procuravam, também através das suas películas, legitimá-las. Logo, o 

cinema tornou-se uma forte arma ideológica durante o conflito. Utilizando-se desta 

ferramenta, os Estados Unidos, principal produtor cinematográfico do período, criaram uma 

forte e eficaz propaganda contra os nazistas, atraindo importantes aliados, a exemplo do 

Brasil, no combate ao regime liderado por Hitler. Desta forma, a presente pesquisa propõe, a 

partir da relação entre História e Cinema, analisar alguns filmes antinazistas produzidos entre 

1939 - 1945 pelos norte-americanos. Para isto, utilizaremos como fonte as Revistas Cinearte e  

A Scena Muda, e os jornais dos estados de SE, PE, SP e RJ, a fim de coletarmos informações 

sobre a veiculação destes filmes no Brasil. As análises estão se baseando na leitura de autores 

como Marc Ferro, Robert R. Rosenstone e Alexandre Busko Valim. Foi observado 

inicialmente que, as produções norte-americanas dominavam as salas de cinema de muitos 

países, exercendo forte influência sobre eles, em especial sobre o Brasil, que no hemisfério 

sul-americano, representava o melhor mercado para Hollywood. Porém, com o início da 

guerra, as películas hollywoodianas perderam espaço em diversos países como Itália, 

Alemanha, França e Japão. 

Palavras-Chave: Cinema; História; Segunda Guerra Mundial; Filmes Antinazistas. 
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A HISTÓRIA E A FORMAÇÃO DE IDENTIDADES NO ESTÁGIO 

INTERDISCIPLINAR DE VIVÊNCIA (EIV) EM SERGIPE 
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Graduanda em História pela Universidade Federal de Sergipe                                                
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Orientadora: Prof.ª Dr.ª  Marizete Lucini (DED-UFS) 

 

RESUMO: 

Em pesquisa realizada anteriormente sobre o “Ensino de história e a produção da identidade” 

pudemos observar que os estudantes do 9° ano do Colégio Estadual Senador Lourival Baptista 

inseridos dentro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra não estabelecem 

relações de identificação com os conteúdos históricos trabalhados em sala de aula, exceto 

quando há mediação do professor que evidencie essa possível identificação. Diante dessa 

constatação questionamos: Se o ensino de história não é o lugar da produção da identidade, 

em qual espaço tal identificação é possível? Por que em espaços de formação política dos 

movimentos sociais essa identificação ocorre, e na educação básica a mesma não acontece? 

Nas reflexões e discussões realizadas no desenvolvimento da pesquisa, compreendemos que 

poderíamos investigar espaços de formação em que a identidade social é produzida para 

compreender como a história é mobilizada na formação dos sujeitos. Considerando que o 

Estágio Interdisciplinar de Vivência é um campo de formação construído entre a Universidade 

e os movimentos sociais, optamos em nossa pesquisa por investigar como a história ensinada 

atua na formação de identidades sociais dos sujeitos no EIV- Estágio Interdisciplinar de 

Vivência Sergipe, bem como analisar as relações existentes entre o ensino de história e a 

produção de identidades desses sujeitos.   

Palavras-chave: Identidades, ensino de história, movimentos sociais.  
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“O SILENCIO DO SAGRADO”: UM ANALISE DA EXPOSIÇÃO DAS ERVAS 

MEDICINAIS NO MUSEU AFRO – BRASILEIRO DE SERGIPE, LARANJEIRAS/SE 

E OS CONFLITOS MUSEOGRAFICOS. 
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RESUMO:  

 

A pesquisa propõe apresenta um diagnóstico a respeito da expografia, analisando os usos das 

ervas medicinais no cotidiano social e cultural sergipano, concretizado no Museu Afro – 

Brasileiro de Sergipe. Para tanto, opta pela análise do lugar da memória do negro, silenciado e 

esquecido, movido por conflitos “religiosos” a partir da exposição no Museu Afro-Brasileiro 

de Sergipe e do seu discurso museográfico. Além dos discursos dos visitantes e da 

comunidade que revelam memórias conflituosas em torno da museográfia, destacando a 

exposição como uma vitrine expositiva de liderança políticas e sociais. Levando em conta a 

necessidade que a exposição possui de comunicar, um tema ou um artefato, levando em conta, 

pra quem? O quê?  Por quê? Nesse sentido, foram utilizados referenciais sobre planejamento e 

projeto de exposições, museus e memória afro - religioso, entendendo á relevância das ervas 

medicinais no cotidiano da cidade de Laranjeiras - SE, e sua importância de maior reflexão 

em relação ao seu reconhecimento como objeto museal, incorporado na sociedade local. 

 

Palavras Chaves: Museu Afro – Brasileiro; Ervas Medicinais; Exposição.   
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RESUMO: 

 

Pausas preenchidas são um dos elementos relacionado ao conceito de fluência, ocorrendo 

quando o falante preenche o tempo de seu turno com sons que não configuram itens lexicais. 

Nesta pesquisa, observamos os contextos prosódicos de pausas preenchidas (“eh”; “uh”; 

“ah”), examinando as motivações cognitivo-discursivas que há por detrás delas, 

fundamentando-se na Fonologia Prosódica, de Nespor e Vogel (1986), os conceitos de 

fluência e disfluências de Scarpa (1995) e pistas prosódicas de base sociolinguística de Freitag 

(2013). O objetivo deste artigo é analisar as motivações para a ocorrência das pausas 

preenchidas controlando as sequências de tipo textual/sequência discursiva e tópico temático. 

Utilizando os pressupostos da sociolinguística variacionista, constituímos um corpus mínimo 

de 18 entrevistas sociolinguísticas das quais serão extraídas dados de fala de alunos da Escola 

Estadual Professor João Costa e Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela, ambos em 

Aracaju/SE. Como resultados preliminares, identificamos que há uma correlação nos 

episódios de fala dos estudantes, de uma regularidade entre os padrões prosódicos e a as 

sequências discursivas, obedecendo, assim, princípios regrados de pistas prosódicas. As 

pausas preenchidas fazem parte da dinâmica da fala, e suas escolhas não são aleatórias. Essas 

pistas prosódicas, nas entrevistas sociolinguísticas, podem auxiliar na segmentação dos tipos 

textuais/sequências discursivas que os estudantes utilizam na hora da fala. 
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ASPECTOS DE LAMPIÃO E DO CANGAÇO: LEITURA DA EMBOLADA É 

LAMPA, É LAMPA, DE MANEZINHO ARAÚJO. 
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claudiomatheus.san@hotmail.com 

 

Orientador: Prof. Dr. Francisco José Alves (DHI/UFS) 

 

RESUMO: 

 

Esta comunicação tem como objeto representações sobre o cangaço. Seu objetivo é elencar e 

interpretar alguns aspectos desse fenômeno retratados numa peça da MPB. O trabalho toma 

como base documental a embolada É lampa, é lampa, composta por Manoel Pereira de 

Araújo, conhecido como Manezinho Araújo, gravada em 1938 pelo selo da Odeon. Como 

referencial teórico e metodológico, o trabalho se vale do Método Indiciário, proposto e 

praticado por Carlo Ginzburg (1986). Além disso, o documento foi lido a luz do conceito de 

representação formulado por Roger Chartier e inspira-se na proposta metodológica 

desenvolvida por Robert Darnton em Poesia e Polícia (2014). A abordagem efetuada mostrou 

que a canção exalta a figura de Lampião, retrata aspectos da personalidade de Maria Bonita, 

mostra a relação do cangaço com seus financiadores (coiteiros) e registra as pretensões 

políticas de Lampião, bem como suas habilidades militares. Os resultados obtidos levam-nos 

a concluir que a MPB foi um dos meios privilegiados de divulgação das representações sobre 

o cangaço e que a peça de Manezinho Araújo, considerando ser o compositor um 

pernambucano contemporâneo ao fenômeno, é um documento expressivo para perscrutar a 

visão de uma parcela dos letrados da época sobre o cangaço.  
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A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA (SE) NO ARQUIVO GERAL DO 

JUDICIÁRIO E NO IPHAN 8A SUPERINTENDÊNCIA. 
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Orientadora: Prof.ª Dr.ª Janaina Cardoso de Mello (DMS-UFS) 

 

RESUMO: 

O estudo trata da Santa Casa da Misericórdia em São Cristóvão, no século XIX, em seus 

conflitos e negociações. Pesquisa a documentação dos séculos XVIII e XIX no Arquivo Geral 

do Judiciário e no IPHAN-SE - 8a Superintendência. Por não ter compromisso aprovado a 

Santa Casa de São Cristóvão foi alijada dos privilégios financeiros e jurídicos garantidos pela 

Coroa as Misericórdias do reino (RUSSEL-WOOD, 1981, p.13-14). A justificativa para a 

exclusão consta da carta enviada ao Rei em 11/04/1733 pelo capelão da Santa Casa de São 

Cristóvão, Padre Gonçalo Pinto, expondo a situação caótica, com bens desviados pelos 

próprios irmãos permitindo a dilapidação do patrimônio. Busca-se compreender como a Santa 

Casa de Misericórdia de São Cristóvão se transformou num espaço de disputa de poder 

sobrepujando a caridade e identificar as relações sócioculturais da Santa Casa da Misericórdia 

sancristovense com a comunidade local e regional. Questiona-se: Quais as implicações dos 

usos sociais da memória e do esquecimento nos vínculos identitários que tendem a valorizar 

os bens culturais das comunidades? A metodologia seguirá a paleografia e interpretação 

contextualizada de dois conjuntos documentais: o primeiro dos séculos XVIII ao XIX, 

abordando a estrutura administrativa de funcionamento da Santa Casa, sua relação de bens, 

contendas e processos. O segundo com informações que embasaram o relatório que solicitou à 

UNESCO a chancela de Patrimônio da Humanidade Praça São Francisco.  
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RESUMO:       

                                                                            

Os anos que compreenderam o que se chamou de Retomada do Cinema Brasileiro, 1993 a 

2003, segundo Oricchio, 2003, presenciaram o retorno de uma busca pela identidade nacional 

nas realizações da sétima arte. O retorno das produções, com o auxílio da lei implantada por 

Sérgio Paulo Rouanet em 1993, constitui-se não apenas em uma oportunidade de retomar a 

atividade cinematográfica no país, mas repensar estas obras, considerando o novo momento 

para o cinema e para a história política do Brasil, que ainda sofria os resquícios da ditadura 

militar, além de problemas econômicos e sociais. O Nordeste, presente nas produções 

nacionais desde os primeiros anos de sua atividade, é novamente resgatado como espaço da 

pobreza, do arcaico e do risível, nessa nacionalidade. Entre comédias, dramas e ação do 

cangaço, a região aparece em grande parcela das produções nestes anos. O presente trabalho 

se propõe, portanto, a analisar as realizações cinematográficas da retomada do cinema 

nacional, que retrataram o Nordeste, de forma a identificar, através do cinema, o lugar da 

região neste momento de particularidades políticas e sociais do país. O levantamento dos 

filmes considerará produções ficcionais e será feito com o auxílio dos registros online da 

Cinemateca Brasileira e do Balanço Crítico da Retomada, feito por Luiz Zanin Oricchio em 

2003.  
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O CINEMA EM SALA DE AULA: UMA EXPERIÊNCIA A PARTIR DO FILME “A 

ONDA” 
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RESUMO: 

O presente artigo busca analisar o uso do cinema em sala de aula, perpassando pelo contexto e 

discussões que envolvem o filme enquanto fonte bem como recurso metodológico. Através de 

algumas reflexões advindas a partir do filme “A onda” (1981) de Alex Grasshoff, 

procuraremos mostrar como a aplicabilidade de filmes nas aulas pode ser instigante para o 

professor bem como para os alunos, trazendo à tona aspectos relevantes que constituem a 

análise das películas exibidas. Além disso, a escolha do filme em questão será evidenciada em 

virtude da experiência da autora deste trabalho com o mesmo, vivenciada com alunos da 

terceira série do ensino médio no ano de 2014. Dentro dessa perspectiva, autores como Marc 

Ferro, Eduardo Morettin, Marcos Napolitano, Regina de Oliveira, entre outros, irão nos 

nortear, levando-nos a refletir sobre o olhar diferenciado que precisamos ter em relação ao 

cinema, contribuindo para o uso de mecanismos fílmicos nos atributos das aulas, 

especialmente no que concerne à história. 
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RESUMO:  

O conhecimento científico e seus meios de divulgação tornaram-se ainda mais importantes 

para a sociedade a partir do século XX, quando a ciência se incorporou ao funcionamento 

cotidiano da sociedade e a cultura científica passou a dominar a matriz simbólica do Ocidente 

(ALBAGLI, 1996, p. 397). A importância da ciência na vida contemporânea faz com que seja 

necessária a apropriação, por parte de todos, dos textos responsáveis pela circulação desse 

tipo de conhecimento, metodologicamente construído, visto que a “ciência é um conjunto de 

proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se 

deseja estudar” (MARCONI; LAKATOS. 2003 p. 80). Os textos científicos possuem uma 

estrutura padronizada, que deve ser dominada por quem escreve, e que muitas vezes fica 

circunscrita à academia. Neste trabalho, analisamos a estrutura de 123 artigos científicos 

submetidos à Feira da Cienart – Feira de Ciências, Tecnologia e Artes de Sergipe. Notamos 

dificuldades em relação a esse tipo de gênero acadêmico, especialmente quanto à metodologia 

e apresentação dos resultados. Este mapeamento se faz necessário para que, a partir do estado 

da arte desta realidade, possamos desenvolver, entre a comunidade, ações que visem o 

aprimoramento desse tipo de escrita.  
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BRASIL, ARGENTINA E VENEZUELA COMO EIXO DEFINIDOR DA 

SEGURANÇA NA AMÉRICA DO SUL E O PAPEL BRASILEIRO 
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RESUMO: 

 

O presente trabalho se encontra dentro do campo de análise das Relações Internacionais, nas 

áreas e Defesa e Segurança e tem como objetivo principal analisar as dinâmicas regionais de 

poder dentro do Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS), uma iniciativa brasileira que 

coincide que com o debate sobre o status brasileiro como uma potência emergente na década 

passada. Como objetivos secundários, elencam-se: analisar os fatores que levaram o Brasil ao 

papel de líder no CDS, a conjuntura dos países sulamericanos naquele momento e a situação 

em que essa liderança se esvaiu e as modificações nas relações do eixo Brasil-Argentina-

Venezuela. A Argentina disputa a liderança regional com o Brasil historicamente e, nos anos 

2000, a aproximação Kirshner-Chávez trouxe um novo eixo de balanceamento de poder 

sulamericano, já que a Venezuela possuía grande força ideológica e de capacidades materiais 

para superar o Brasil enquanto líder. As mudanças dos governos Lula/Dilma-ambos os 

Kirshner-Chávez para os governos atuais denotam novo cenário político que condicionará a 

geopolítica sul-americana no tocante à balança de poder realizada entre os três atores 

mencionados e no Mercosul. As mudanças políticas na América do Sul estão encaminhando 

uma modificação no padrão de relacionamento entre os três Estados, no atual contexto Temer-

Macri-Maduro, motivo pelo qual se trata de um problema a ser acompanhado. 
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RESUMO: 
 

Os requisitos de apoio discursivo são marcadores discursivos que estabelecem a interação, a 

fim de testar a atenção do interlocutor e também desempenham funções relacionadas à 

organização da fala (MACEDO; SILVA, 1996; VALLE, 2001; FREITAG, 2007). Tal 

categoria é constituída por elementos provenientes de outras,  como formas verbais 

(entendeu?, sabe?, viu?), reduções frasais (né?), adjetivos (certo?). Essas formas sofreram 

diminuição fonética e perderam sua autonomia prosódica de interrogação, pois inicialmente 

apresentavam-se em contextos totalmente interrogativos, passando para contextos 

interrogativos retóricos (FREITAG, 2007). Entretanto, no português brasileiro, tais 

marcadores ainda podem apresentar função interrogativa e  motivar a abertura e troca de 

turnos conversacionais (MACEDO; SILVA, 1996; GALEMBECK, 1999). Nosso objetivo é 

investigar o funcionamento deste tipo de marcador discursivo, sobretudo no que tange ao seu 

contorno interrogativo, analisando a curva prosódica realizada pelos elementos dessa 

categoria e suas configurações melódicas, associadas aos contextos de uso. Para tanto, 

utilizaremos um corpus de fala, constituído a partir de interações conduzidas com informantes 

de uma comunidade de práticas sergipana. Ao analisarmos as curvas prosódicas dos requisitos 

de apoio discursivo na fala de sergipanos, procuramos contribuir com os estudos descritivos a 

acerca desta categoria.  
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RESUMO: 

A concordância verbal ocorre na circunstância em que um verbo varia em número e pessoa de 

acordo com o seu sujeito (CAMARA JR, 1970). Apesar dessa noção normativa, é 

amplamente disseminado pela comunidade de sociolinguistas (SCHERE & NARO, 1998a; 

SCHERE & NARO, 1998b; RODRIGUÊS, 1997; MASCARELLO, 2010) que a 

concordância verbal de número é sistematicamente variável no português falado no Brasil. No 

presente trabalho, investigamos a concordância verbal de 3ª pessoa do plural (Eles cantam 

~Eles canta0) na fala de alunos da educação básica dos Colégios Estaduais Ministro Petrônio 

Portela e Professor João Costa em Aracaju /SE.  Estabelecemos a variável dependente em 

termos de ausência/presença do morfema de terceira pessoa do plural. Para as variáveis 

independentes temos as variáveis linguísticas, a saber: saliência fônica e posição do sujeito; 

bem como as variáveis sociais, tais quais: sexo/gênero e escolaridade. A hipótese é que essas 

variáveis (estruturais e extralinguísticas) atuam como fatores condicionadores na variação 

desse fenômeno. O corpus é constituído por 20 entrevistas sociolinguísticas, com duração 

média de 60 min. cada, além da leitura do texto “A moça em prantos” (CONY,2013). Os 

dados foram transcritos com o auxilio do programa Elan e submetidos posteriormente a 

análises estatísticas. Esperamos com essa análise demonstrar a variação desse fenômeno 

linguístico na comunidade de fala em questão. 
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RESUMO: 

O presente trabalho apresentará as considerações iniciais projeto de iniciação cientifica 

“História da CyberJihad: a Al-Qaeda e a revista Inspire (2010-2015) ”, onde analisamos a 

revista Inspire Magazine, publicação oficial Al-Qaeda que se configura em um manual 

didático para as práticas extremistas, em especial para atentados terroristas individuais 

praticados no Ocidente. Através desse periódico, lançado em 2010 e disponível em blogs de 

ativistas islâmicos no formato pdf, a organização fundada por Osama bin Laden (1957-2011) 

explora os potenciais da Internet para divulgação de suas ideias, recrutamento de seguidores e 

promoção da jihad. Os procedimentos metodológicos adotados consideram leituras acerca da 

história da Al-Qaeda, Nova História Política e História Tempo Presente, que deverão ser 

contextualizados com as fontes em pequenos ensaios. Esperamos ao fim desta pesquisa 

produzir uma nova visão da Al-Qaeda com base naquilo que ela mesma diz de si, com 

explicações sobre suas ações pelo mundo e artifícios utilizados para a adesão de novos 

adeptos. 
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RESUMO: 

 

No Brasil, o Enem configura-se não só como um modelo nacional de avaliação do ensino 

médio, mas também como exame que possibilita o acesso ao ensino superior. Considerando a 

relevância deste exame, este trabalho, em continuidade aos estudos anteriores vinculados ao 

projeto “Desenvolvimento de tecnologias sociais para formalização e ressignificação de 

práticas culturais em Aracaju/SE” (CTI-EB), visa identificar as expectativas e motivações que 

levam os estudantes do Colégio Prof. João Costa, da rede pública estadual de Sergipe, a 

realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (QUIRINO et alii, a sair). O objetivo desta 

investigação é desvelar as atitudes dos estudantes da referida escola ante o Enem, assim como 

suas expectativas enquanto participantes desse processo. Para isso, foram realizadas 

entrevistas com vinte inscritos no Enem 2016, antes e após a prova. A análise das entrevistas 

pode, a exemplo do estudo anterior, referendar a importância do exame na vida do estudante, 

na medida que o ingresso no ensino superior é o fator que mais motiva os estudantes. Os 

resultados podem também demonstrar que, embora tenham expectativas de bom desempenho 

na avaliação, os estudantes ainda sentem necessidade de melhoria na preparação didática feita 

pelo colégio. 
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RESUMO:  

 

Este trabalho analisa o estudo comparativo realizado pelo pesquisador norte-americano, 

Robert King Hall, na década de 1940 sobre as políticas empreendidas pelos governos 

argentino, brasileiro e chileno no combate ao analfabetismo. Hall era professor de Educação 

Comparada da Universidade de Colúmbia. Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e 

a Guerra Fria foi financiado, através de bolsas concedidas por instituições norte-americanas e 

brasileiras, para viajar pela América Latina, em especial o Brasil, realizando pesquisas sobre 

educação. As fontes utilizadas são artigos escritos por Hall, publicados em periódicos 

brasileiros e norte-americanos e entrevistas concedidas por ele a jornais brasileiros. 

Procuramos, então, entender como Hall via as medidas governamentais para combate ao 

analfabetismo nestes países, quais as suas propostas para a educação e como estas viagens se 

inserem dentro de um contexto de aproximação dos Estados Unidos com a América Latina 

durante a primeira metade do século XX.  
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RESUMO: 

Esta pesquisa analisou a propaganda antissemita alemã durante os anos do governo do 

Terceiro Reich (1933-1945), liderado por Adolf Hitler, através dos cartazes publicados no 

jornal de circulação diária alemão Der Stürmer sob o comando do publicitário alemão Julius 

Streicher, com recorte temporal de 1925-1935 e 1940-1944, por se tratarem das fontes às 

quais esta pesquisa teve acesso. O recurso central deste estudo consiste na imagem, tendo os 

slogans como subsídios para uma análise mais aprofundada do discurso proferido em relação 

ao judeu. Pretendeu-se perceber de que forma a propaganda se caracterizou como um dos 

principais instrumentos de persuasão por parte da máquina propagandística do Terceiro Reich. 

A produção desse trabalho perpassou por diversas etapas: tradução das fontes, leituras de 

teoria e metodologia, além de um vasto acervo referente ao antissemitismo, Segunda Guerra 

Mundial e Holocausto. Após serem traduzidas, todas as fontes foram classificadas por eixos 

temáticos a exemplo: plutocracia, bolchevismo, judeu traidor, verme, conspirador, dentre 

outras. A pesquisa observou a propaganda enquanto instrumento de convencimento da massa 

e a forma como o judeu era retratado no Der Stürmer. Percebemos como o violento jornal 

antissemita de Julius Streicher, também teve uma contribuição importante, na ampliação e 

difusão das ideias nazistas proferidas nos instrumentos de propaganda.  
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RESUMO:  

Até meados do século XX, a carta era considerada um dos meios de comunicação mais 

utilizados, podendo apresentar diferentes finalidades e pertencer a uma esfera pública ou 

privada, porém, nem todas as pessoas possuíam o domínio da escrita e essa interlocução 

muitas vezes era restrita a poucos. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta 

de edição semidiplomática fac-similar de cartas que foram anexadas a processos-crime de 

defloramento dos séculos XIX e XX, que estão sob a custódia do Arquivo Judiciário do 

Estado de Sergipe. Essas missivas apresentam discursos amorosos, sendo identificadas como 

“cartas de amor”, utilizadas como provas do crime de sedução. A edição dessas cartas segue 

as “Normas de transcrição de documentos manuscritos e impressos” do projeto nacional Para 

a História do Português Brasileiro (PHPB). Como o projeto de pesquisa “Edição Filológica de 

Cartas Sergipanas Oitocentistas e Novecentistas”, orientado pela professora doutora Renata 

Ferreira Costa, ainda é inicial, este trabalho parte de um recorte, apresentando um exemplo de 

edição de cartas de um único processo, além de um estudo de sua dimensão material (estado 

de conservação, suporte, tinta utilizada, etc.) e de sua dimensão abstrata (conteúdo, fatores 

sociolinguísticos, estado de língua, aspectos históricos e socioculturais).  
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RESUMO:  

 

O Movimento Homossexual Brasileiro se tornou consensual em dois aspectos dentro da 

historiografia: o primeiro tem haver sobre as características do movimento visto como uma 

rede de relações sociais onde se fez presente a atuação tanto individual quanto coletiva de 

pessoas cujo objetivo girava em torno do tema da homossexualidade, seus direitos e sua(s) 

identidades; o segundo, diz respeito à unanimidade sobre o início do movimento, datado e 

delimitado entre os anos de 1978 e 1979, com o lançamento do Jornal Lampião de Esquina e a 

fundação do grupo Somos respectivamente. A presente pesquisa tem como propostas refletir 

sobre essa historiografia da homossexualidade brasileira que propõe um prelúdio do 

Movimento Homossexual no Brasil a partir de 1978, mostrando as concepções teóricas e 

outras questões que norteiam essa historiografia para tal datação, elencando tais proposições 

para além da crítica pela crítica, também trazer ao debate outras possibilidades e fatos que 

pouco são explorados e discutidos devido a predominância dessa historiografia já consolidada. 
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 Arquivos escolares 

Os arquivos escolares são lugares de memória, espaços que guardam informações 

capazes de falar sobre as origens de uma escola, sua metodologia, seus êxitos, a comunidade 

servida, quantos e quais alunos por lá passaram, como eram seus docentes e a sua equipe 

técnico-administrativa e multidisciplinar, entre tantas outras possibilidades. 

Le Goff (1990, p. 476) verifica que existe uma relação da memória e da busca da 

identidade, considerando que “a memória é um elemento essencial do que se costuma chamar 

identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos 

indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia”. 

Nesse caso, Le Goff segue os princípios de Pierre Nora (apud LE GOFF, 1994, p. 

473), verificando que: 

[...] não podemos esquecer os verdadeiros lugares da história, aqueles onde se deve 

procurar, não a sua elaboração, não a produção, mas os criadores e os 

denominadores da memória coletiva: Estados, meios sociais e políticos, 

comunidades de experiências históricas ou de gerações, levadas a construir os seus 

arquivos em função dos usos diferentes que fazem a memória. 
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Nos lugares de memória, as informações e conhecimentos resgatados registraram 

os fatos segundo diferentes versões. Somente o acesso a várias fontes documentais poderá 

garantir um panorama para a análise da história contada e das versões oficiais. Para Le Goff, 

(1984, p. 103): 

O documento não é inócuo. É, antes de mais nada, o resultado de uma montagem, 

consciente ou inconsciente, das sociedades que o produziram, mas também das 

épocas sucessivas durantes as quais continuou a viver, talvez esquecido, durante as 

quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. O documento é uma 

coisa que fica, que dura, e o testemunho, o ensinamento (para evocar a etimologia) 

que ele traz devem ser em primeiro lugar analisados, desmitificando-lhe o seu 

significado aparente [...]. 

Contudo, os arquivos escolares ainda são vistos pelos gestores institucionais como 

simples espaços ou armários que abrigam as documentações que atestam o correto 

funcionamento burocrático da escola, como ofícios, declarações de transferência, diplomas, 

históricos escolares, diários de classe entre outros documentos. É o que Mogarro (2005, p. 82) 

cita ao descrever os documentos que podemos encontrar em arquivos escolares além dos já 

mencionados, entre eles podemos falar “livros, artigos de jornais e revistas, [...] mobiliário 

escolar e objetos de diversas naturezas; materiais didácticos (sic)”. 

 Os arquivos escolares contêm, na verdade, acervos documentais que podem ter 

registradas informações e conhecimentos estratégicos para a constituição da identidade 

organizacional, aguardando tratamento adequado, interpretação, estudo e síntese. Além da 

documentação padronizada pela legislação brasileira, nos acervos desses arquivos podem ser 

encontrados os mais variados tipos documentais, como livros, revistas, quadros, cartas, 

diários, fitas de VHS, CDs, DVDs, maquetes, trabalhos de alunos, dentre outras infinidades 

de fontes primárias. Esta documentação é vasta e possibilita pesquisas em diversas áreas do 

conhecimento. 

Por meio da informação contida nestes documentos, é possível aprofundar e 

recontar a história da educação, relembrar as memórias vividas no espaço da escola, registrar 

o dia-a-dia; seus relatórios convertem-se em testemunhos que ajudam a compreender a 

“estrutura, a que tipo de público atende, qual o perfil do corpo e dos funcionários”. (SÃO 

PAULO, 2003, p.09). 

A discussão sobre arquivos escolares ainda é recente, se trata de um assunto 

inexplorado pela Ciência da Informação e Educação, com poucas publicações. Entre os 

principais pesquisadores que se dedicam a esta temática, podemos destacar: Maria João 

Mogarro (2005), Diana Gonçalves Vidal (2005); Nailda Marinho da Costa Bonato (2005) e 

Eva Maria Siqueira Alves (2008). 
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Dando continuidade a discussão sobre os arquivos escolares, sua função e 

importância se fazem necessárias antes conceituarmos arquivo e documentos, para um melhor 

entendimento. Definimos arquivos como sendo na visão da teórica Marilena Paes (2005) “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 dos seus objetivos, 

visando à utilidade que poderão oferecer no futuro”. Já para Prado (1999, p.14), é: 

[...] a reunião de documentos conservados, visando à oportunidade que poderão 

oferecer futuramente. Para ser funcional um arquivo deve ser planejado, instalado, 

organizado e mantido de acordo com as necessidades inerentes aos setores.  

Como podemos perceber na citação das duas autoras, os arquivos são frutos de 

acúmulo de documentos das atividades de pessoas ou instituições para fins comprobatórios, 

como menciona Bellotto (2006, p. 37) ao dizer que “os documentos de arquivo são 

produzidos por uma entidade pública ou privada ou por uma família ou pessoa no transcurso 

das funções que justificam sua existência como tal”. 

Depois da definição de arquivo, percebe-se também necessário a definição do que 

é documento, sendo conceituado pelo Dicionário de Terminologia Arquivística (2005) e 

citado por João Tiago e Leonardo Reis (2012, p. 02) “documento unidade de registro de 

informação, qualquer que seja o suporte ou formato”. Como podemos ver, documento é tudo 

aquilo que trás informações, como por exemplo, um relatório, uma fotografia, um filme, um 

dossiê, um livro, uma estátua ou definido por Bellotto (2005, p. 35) “documento é qualquer 

elemento gráfico, iconográfico, plástico ou fônico pelo qual o homem se expressa”.  

Em ambas as definições, compreendemos que os documentos são gerados com o 

propósito de informar sobre algo, registrando um fato, evento ou acordo por meio de 

linguagens e suportes confiáveis e legíveis, diversificados. Segundo Medeiros, citado por 

Barletta (2005, apud LEITE 2008, p. 1978), verificamos que os arquivos escolares, como 

outros, são “ um conjunto de documentos produzidos ou recebidos por escolas públicas ou 

privadas, em decorrência do exercício de suas atividades específicas, qualquer que seja o 

suporte ou informação ou natureza dos documentos”. 

Agora passamos para a definição de arquivo escolar, que Ivashita (2015, p. 53) o 

caracteriza como:  

Um dos meios possíveis para conhecer o interior da escola, suas especificidades, 

seus afazeres ordinários, sua organização, suas práticas curriculares, ou seja, a 

cultura escolar, no sentido de um olhar que se direciona para o interior da escola, 

para seu funcionamento interno. 
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Na conceituação da pesquisadora, arquivo escolar é muito além de um armário ou 

sala cheia de papéis velhos, são espaços repletos de lembranças, memórias, como vem 

reforçado na próxima definição de Elisabete Souza (2009,  p. 01), quando define que:   

Os arquivos escolares são fontes de informações historiográficas imprescindíveis 

para os estudos não só do cotidiano escolar e das práticas pedagógicas das diferentes 

instituições, como também das políticas públicas que marcaram a História da 

Educação no Brasil.  

 

Para Mogarro (2005, p.77) “os arquivos escolares constituem-se o repositório das 

fontes de informação directamente relacionadas com o funcionamento das instituições 

educativas, o que lhes confere uma importância acrescida nos novos caminhos da investigação 

em educação.” 

Nas definições elencadas, vimos os arquivos escolares tanto são conjuntos de 

documentos produzidos e recebidos pela instituição escolar, quanto também são espaços para 

estudo do cotidiano escolar, locais onde é possível encontrar as mais diversas fontes 

documentais para a reconstrução da memória da história da educação. Também quando 

pensamos sobre arquivos escolares e suas funções, seus documentos, entramos também 

questão da idade dos documentos, ou seja, a teoria das três idades. Teoria esta que é muito 

importante, pois através da idade dos documentos é possível delimitar o marco temporal nas 

pesquisas.  A teoria das três idades, desenvolvida por Theodore Shellenberg, é assim 

explicada por Bellotto (2006, p.24):  

O ciclo vital dos documentos administrativos compreende três idades. A primeira é a 

dos arquivos correntes, nos quais se abrigam os documentos durante seu uso 

funcional, administrativo, jurídico. [...] a segunda fase -- a do arquivo intermediário 

-- é aquela em que os papéis já ultrapassaram seu prazo de validade jurídico-

administrativo mas ainda podem ser utilizados pelo produtor. [...] a terceira idade 

aos 26 ou 30 anos. 

 

São os documentos da terceira idade, ou seja, os documentos dos arquivos 

permanentes que são focados por este trabalho, pois é através desta documentação que será 

possível recuperar a memória da escola, a memória individual e coletiva da instituição a ser 

pesquisada. Como acervo que se constitui como ambiente social de observação, selecionamos 

o arquivo permanente do IERB, como detentor de características universais e submetido 

previamente ao tratamento documental apropriado, assim como medidas de preservação, 

conservação e restauro de seus itens. 

A preservação o acervo documental dos arquivos escolares é visto por 

Ruckstadter (2016, p. 07) como:  

Preservar o patrimônio documental em seus aspectos históricos e culturais. Para 

além de preservar a história e a memória de uma instituição, as fontes que compõem 

a vasta bibliografia presente nos arquivos permanentes das escolas colaboram para a 
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preservação de um patrimônio de toda a comunidade, de modo especifico, bem 

como o patrimônio documental nacional. 

 

Quando se pensa em trabalhar com arquivos escolares, como no decorrer desta 

pesquisa, normalmente encontramos diversos empecilhos e problemas, que vão desde a 

resistência por parte dos gestores em permitir o acesso ao arquivo até à falta de práticas de 

gestão documental adequadas. Quando se consegue a autorização, a realidade detectada 

normalmente é deprimente: encontram-se arquivos desorganizados, sem nenhum mecanismo 

de busca e recuperação, documentos deteriorados, perda de grandes lotes e até mesmos fundos 

documentais incompletos.  

Neste sentido, essa realidade é descrita por Ribeiro (apud BONATO, 2005, p. 

209) afirmando que “os arquivos escolares geralmente são precários, [...] têm problemas de 

ventilação e iluminação, excesso de umidade, poeira etc”. Esta situação foi encontrada por 

Ribeiro, quando a mesma foi pesquisar nos arquivos escolares do Rio de Janeiro. Longe de 

ser um fato estranho, tal realidade é bem parecida com as dos arquivos das escolas sergipanas, 

como bem menciona a pesquisadora Eva Maria Siqueira Alves (2011, p. 01), ao pesquisar no 

arquivo escolar do Colégio Atheneu Sergipense para sua tese de doutorado, afirmando que o 

arquivo escolar “clamava por cuidados, por preservação e organização. Urgia a 

disponibilidade de um espaço que abrigasse os papéis quebradiços, esburacados, amarelados 

pelo tempo.”   

Os arquivos escolares oferecem, nas palavras de Furtado (2012, p. 187) 

“importantes contribuições para a organização e a construção da história e da memória da 

educação.” É por meio deste tipo de arquivo que os pesquisadores poderão ter acesso ao seu 

acervo e poder construir ou reconstruir a memória e a historia da educação. 

 

 Desenvolvimento de pesquisas em arquivos escolares em Sergipe 

 

Pesquisas desenvolvidas sobre arquivos escolares em Sergipe têm como destaque 

os trabalhos da pesquisadora Eva Maria Siqueira Alves, docente da Universidade Federal de 

Sergipe. No ano de 2002, Alves foi a busca do arquivo escolar do Atheneu Sergipense, para 

usar como fonte em sua tese de doutorado. Lá chegando, a pesquisadora encontrou um rico 

acervo, documentação valiosa de uma das instituições mais antigas de Sergipe e que foi 

responsável pela formação dos principais intelectuais de sergipanos, como por exemplo: 

Clodomir Silva, Gentil Tavares entre outros. 



 
    
  

VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

Passado a conclusão de seu doutorado, Alves voltou ao Atheneu Sergipense,  

objetivando criar oportunidades para outros pesquisadores e para a sociedade ter acesso e 

manusear o rico acervo. Com esse propósito, a mesma elaborou o projeto Centro de Educação 

e Memória do Atheneu Sergipense (CEMAS) em 2005. Este projeto realizou o “levantamento 

e a catalogação das fontes documentais produzidas pelo Atheneu Sergipense, no período de 

1870 a 1950” (ALVES, 2011, p. 02). 

Hoje o CEMAS, encontra-se instalado na sala de número 15 do Atheneu 

Sergipense, inaugurada e aberta para visitações em outubro de 2009. Em suas estantes estão à 

documentação da escola, disponibilizada para consulta de pesquisadores. Indo em contramão 

da maioria dos arquivos escolares do país, que não possuem espaço adequado e tratamento 

documental do acervo, assim como o desejável trabalho de digitalização e indexação que se 

encontra em andamento. Partindo do exemplo do CEMAS, buscamos verificar o 

amadurecimento de outro importante arquivo escolar local, o do Instituto de Educação Ruy 

Barbosa (IERB).  

 

O Instituto de Educação Rui Barbosa 

  

O Instituto de Educação Rui Barbosa (IERB), instituição escolar aracajuana, teve 

sua razão social alterada em conformidade com a gestão pública. Primeiramente, chamava-se 

Escola Normal, com o ano de fundação de 1874. Curioso notar que suas vagas eram apenas 

destinadas para o público masculino, as mulheres só puderam ser contempladas em 1877, pela 

baixa procura por parte dos homens. A curiosidade se justifica, já que a Primeira Conferência 

Pedagógica de Professores da Corte, ocorrida em âmbito nacional no Brasil, no ano de 1870, 

reforçava as recomendações da Lei Imperial de 15 de outubro de 1827, que tinha como 

diretrizes a formação de “Mestras” e a educação feminina (BRASIL, 1827): 

Art. 11. Haverão escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas, em que os 

Presidentes em Conselho, julgarem necessário este estabelecimento. 

Art. 12. As Mestras, além do declarado no Art. 6º, com exclusão das noções de 

geometria e limitado à instrução de aritmética só as suas quatro operações, ensinarão 

também as prendas que servem à economia doméstica; e serão nomeadas pelos 

Presidentes em Conselho, aquelas mulheres, que sendo brasileiras e de reconhecida 

honestidade, se mostrarem com mais conhecimento nos exames feitos na forma do 

Art. 7º. 

Art. 13. As Mestras vencerão os mesmos ordenados e gratificações concedidas aos 

Mestres. 
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A Escola Normal tinha, nas palavras de Valença (2003, p. 05), como “finalidade 

formar professores para ministrar o ensino primário do Estado e se apresentava como uma das 

poucas possibilidades para as jovens cursar o ensino médio”.  

No ano de 1923, a instituição escolar tem seu nome novamente mudado, passa a 

ser intitulado Instituto de Educação Ruy Barbosa. Outra curiosidade desta instituição secular é 

que seu primeiro prédio funcionava onde hoje está instalado o Centro de Turismo de Sergipe, 

na Praça Olímpio Campos. Hoje, seu prédio definitivo fica localizado no Bairro Getúlio 

Vargas, que foi transferido no ano de 1954. O ensino do curso normal acabou em 2013, mas 

durante muitos anos formou professores no ensino fundamental e médio, que primeiramente 

era oferecido no Colégio Atheneu. 

Uma escola com mais de 120 anos de história, uma instituição que formou 

professores para lecionar nas escolas sergipanas, que segundo a escritora e acadêmica da 

Academia Sergipana de Letras Maria Lígia Madureira Pina, em seu depoimento no 

documentário “Testemunhos da Memória: 142 anos do Curso Normal em Sergipe” sobre o 

IERB (SERGIPE, SEED/ASCOM, 2016), esta escola foi “o celeiro da intelectualidade 

feminina de Sergipe”. Entre as personalidades sergipanas que estudaram na Escola Normal, 

podemos citar além de Maria Lígia Madureira Pina, a historiadora e pesquisadora Aglaé 

Fontes de Alencar. 

O IERB deu grande contribuição na formação da história da educação de Sergipe 

e sendo assim seu arquivo é de fundamental importância, pois é através dele, pesquisando-se 

em seus documentos permanentes, sua variedade tipológica que será possível recontar a 

história da escola, seus personagens.   

O arquivo escolar do IERB é tão importante e de valor histórico e documental que 

a Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (SEED) em uma parceria com a Universidade 

Tiradentes (UNIT), catalogou todo o acervo do curso normal de Sergipe, no projeto intitulado: 

“Memorial do IERB: ação de preservação da memória da história escolar”, com o objetivo de 

preservar o patrimônio e a história da educação pública sergipana. Com esta organização que 

também pretende digitalizar o acervo, a busca e acesso a informação ficará facilitada aos 

pesquisadores que queiram trabalhar com a documentação escolar, dando a possibilidade de 

se pesquisar diversos assuntos ou temáticas dentro da área de pesquisa da educação. 

Com o desenvolvimento deste projeto a SEED também está estudando a 

possibilidade de se criar o museu do professor, dentro do espaço do IERB, que atualmente 

está abrigando os alunos do Colégio Atheneu Sergipense. 
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O arquivo escolar do IERB, hoje se encontra custodiado dentro do CEMAS, que 

fica localizado no Colégio Atheneu Sergipense. Entre sua documentação, é possível encontrar 

livros de ponto dos professores, inclusive o primeiro o livro de ponto data de 1875, 

fotografias, certidões de nascimento, mobílias da época, históricos escolares, diários de classe, 

dentre outra infinidade de documentação que precisa ser preservada e divulgada para a 

comunidade escolar e os pesquisadores. 

 

Considerações finais 

 

Diante as discussões citadas neste trabalho, foi possível perceber o quanto é 

importante a valorização, conservação e preservação dos arquivos escolares para a memória e 

identidade das escolares. O trabalho demonstrou também que este tipo de arquivo é 

importante para a valorização da memória da educação e que, por conter uma variedade de 

fontes documentais, é fonte primordial para os pesquisadores que trabalham com a linha de 

pesquisa da História da Educação, práticas docentes e tantas outras linhas de pesquisa que 

estejam ligadas a educação e cultura. Igualmente, toda a busca de elementos sociais e seus 

indicadores sempre serão exitosas nos arquivos escolares, cujos registros representam uma 

amostra representativa da população letrada, datada e segmentada pelo recorte que a 

democratização da educação deu à sociedade em cada época.  

O trabalho destacou a conceituação de documento e arquivo, também trabalhou 

com a conceituação de arquivo escolar, fazendo uso dos principais pesquisadores na área, 

frisando que os arquivos escolares não são somente acumulações documentais e mobiliários 

para abrigar documentos burocráticos do funcionamento da escola, citando também que este 

tipo de arquivo é amparado por leis específicas, que tratam desde sua formação até sua 

eliminação. 

A comunicação também demonstrou por meio dos trabalhos dos teóricos do 

arquivo escolar, que além da preservação e conservação do acervo, também é preciso estar 

organizado fisicamente e tratado sob princípios documentais, ou seja, catalogado, indexado e 

aberto às possibilidades de pesquisa e recuperação de suas informações e dados, sob variados 

métodos de busca. Também pudemos constatar que isso é possível, verificando um bom 

exemplo quando citamos o caso do CEMAS. 

Também foi constatado durante o trabalho de pesquisa que as informações 

disponíveis nesse acervo documental poderão expressar as relações de gênero refletidas na 
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educação feminina da Sergipe dos séculos XIX e XX, por meio de seus indicadores 

registrados.  

Frisamos aqui também que por ser uma pesquisa que se encontra ainda em 

andamento, não disponibilizamos de todas as informações necessárias sobre os elementos do 

acervo que compõe o arquivo escolar do IERB, ficando assim maiores resultados para futuras 

comunicações. 
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Tornar próximo, apreciar e manipular a documentação acumulada por um 

respeitável intelectual, magistrado, político, jornalista, poeta e crítico literário sergipano é 

nossa missão. Dessa forma, desenvolvemos o projeto de pesquisa “A biblioteca pessoal de 

Mário Cabral: Revelações de um perfil leitor”.    

A partir da aplicação de instrumentos e técnicas de pesquisa, foi reconstituído um 

legado entre suas obras autorais, acervos bibliográficos e honrarias reunidas ao longo da 

trajetória do seu titular. Entende-se que essa técnica de documentação não é uma avaliação 

histórica, mas sim, um elo entre os documentos acumulados e a atividades sociais e hábitos de 

leitura que lhe deu origem. 

O arquivo de Mário Cabral possui 424 documentos originais, e tantos outros 

reproduzidos em coletâneas especializadas, estando custodiado no Centro Cultural de 

mailto:j_c_jesus@hotmail.com
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Aracaju. Em homenagem a esta importante biblioteca pessoal, a própria biblioteca 

institucional do Centro Cultural recebe o nome de Biblioteca Mário Cabral (BMC).  Apesar 

de se apresentar como fragmento do acervo original, trata-se de um acervo íntegro, 

conservado e preservado pela família, e posteriormente pela instituição de custodia que o 

recebeu.  

 

O INTELECTUAL MÁRIO CABRAL E SUA BIBLIOTECA PESSOAL 

 

Todas as pessoas, no decorrer de suas vidas, realizam diversas atividades e 

ocupações, que vão compondo a sua história de vida (RICOUEUR, 2005). A vivência de cada 

indivíduo nos proporciona uma produção documental, que pode ser opcionalmente reunida 

por ele. Deste modo, as bibliotecas pessoais possuem uma ligação com suas atividades e 

funções desempenhadas por essas pessoas, sejam no seu desenvolvimento pessoal, 

profissional ou intelectual.  

Os materiais existentes nessas bibliotecas possuem utilidade de fonte de pesquisa, 

uma vez que trata de documentos produzidos por indivíduos ao logo de sua existência, sem 

nenhum propósito de serem considerados históricos e culturais, apesar de que possam 

conquistar naturalmente o devido valor através de comprovação da memória de quem 

acumulou ou produziu o acervo.  

Quando estudamos acervos pessoais, analisamos a trajetória de um indivíduo, 

conhecendo com mais exatidão a vida dele. Passamos a verificar e compreender os costumes 

de uma pessoa que existiu em outra época, pelas quais não possuirmos conhecimento, mas 

que, aprendemos a perceber com mais clareza do que quem vivenciou. 

Como marco teórico da pesquisa aqui desenvolvida, utilizamos a descrição de 

Campello (2015, p.85), que relata esse estimulo em relação ao desenvolvimento de coleções 

pessoais de livros e documentos como: 

A motivação pode ser pessoal, movida pela ocupação desta pessoa em algum cargo 

de visibilidade, ou por questões institucionais. Analisar a motivação que gerou o 

envio de determinado livro, se um presente pessoal ou protocolar, é importante para 

encontrar o contexto de produção do documento. As cartas e os ofícios, na maioria 

das vezes nos trazem essas pistas. As dedicatórias nos livros também nos fornecem 

dicas sobre a motivação e o contexto de produção do documento, além de apontar 

para as relações de amizade mantidas pelo titular do arquivo.  

 

Ou seja, livros e documentos de caráter diplomático e arquivológico são passíveis 

de submissão à mesma natureza de análises, para que se possa determinar o perfil leitor e 

intelectual de Mário Cabral, a partir de sua iniciativa em colecionar este conjunto de suportes 
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de informação para seu próprio uso. Por se tratar de um instrumento primordial para a 

progressão de pesquisa e estudos na área da Ciência da Informação, constitua um instrumento 

significativo e elaborado segundo os métodos dessa área do conhecimento.  

Como referencial teórico, o estudo da biblioteca pessoal e dos arquivos pessoais 

deverá ser aprofundado pelas análises, juízos e conceitos presentes na literatura especializada. 

Iniciamos os levantamentos pelas próprias definições de biblioteca pessoal e arquivo pessoal, 

na literatura especializada.  

Normalmente, as bibliotecas pessoais possuem coleções de caráter híbrido, com 

livros e outras produções monográficas, acumuladas e organizadas segundo a lógica de 

utilização do proprietário. Também existe a questão da acomodação no espaço residencial, 

que gera um elemento organizacional próprio. Assim, a biblioteca pessoal reflete, além dos 

hábitos de leitura de seus proprietários, o próprio modo de vida, o poder aquisitivo, os gostos 

pessoais.  Delgado (1999, p.85), comenta sobre as razões que levam um indivíduo a constituir 

sua própria biblioteca. 

A esse respeito, ela afirma: As razões pelas quais algumas pessoas constituem, ao 

longo de suas vidas, uma biblioteca particular são de ordem arbitrária e variada, indo 

desde o amor pelos livros de determinado gênero ou assunto até o interesse 

mercadológico pelo livro como fonte de investimento. 

 

Bezerra e Silva (2008, p.4) referenciam que as bibliotecas particulares, como 

sendo as primeiras que apresentaram esse caráter foram criadas por determinadas pessoas que 

visavam reunir todo um acervo que atendesse às suas necessidades específicas. Já Wisniewski 

(2009, p.4410) comenta que a biblioteca pessoal ou particular é o sonho daqueles que são 

“apaixonados” pela leitura. Desde modo, as bibliotecas pessoais têm sua gênese por 

determinados indivíduos que procurava juntar todo um acervo que pudessem atendê-lo nas 

suas necessidades específicas. Geralmente mantidas por coleções particulares de livros de 

grandes intelectuais, filósofos, sociólogos, políticos. 

No entanto, uma biblioteca particular pode ganhar importância a ponto de alterar 

seus objetivos primordiais, evoluindo para o atendimento de segmentos da comunidade. 

Como afirma Bezerra e Silva (2008, p.5):  

Cabe lembrar que uma biblioteca particular é tida como verdadeiramente importante 

quando ela consegue ser útil à população, seja para aqueles que procuram uma 

leitura informativa, recreativa, literária ou cognitiva. É certo “egoísmo” da parte de 

muitos colecionadores ou bibliófilos, se é assim que podem os chamá-los, manter 

todo o acervo da sua biblioteca para si próprio, diante de tantas dificuldades 

encontradas por muitos indivíduos para conseguir ambientes favoráveis que possam 

ser úteis para suprir suas necessidades informacionais.    
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Não é possível analisar completamente uma biblioteca pessoal para a composição 

do perfil de seu proprietário e formador, sem que haja um estudo dos arquivos pessoais que a 

mesma comporta. Pela sua importância, os arquivos pessoais recebem atenção da academia e 

figuram entre a tipologia de unidades de informação pesquisáveis e relevantes. Segundo 

consta no site institucional da Fundação Getúlio Vargas: 

Portanto, arquivos pessoais são conjuntos documentais de origem privada, 

acumuladas por pessoas físicas e que se relacionam de alguma forma às atividades 

desenvolvidas e os interesses cultivados por pessoas, ao longo da sua vida (FGV, 

2007). 

 

Arquivos pessoais são aqueles que possuem documentos gerados ou recebidos por 

uma determinada pessoa ao longo de vida, resultantes de suas atividades profissionais e 

pessoais. Dessa forma, podemos afirmar que arquivos pessoais são exemplos de vivencia de 

um individuo e devem passar por um procedimento arquivístico eficaz. Com isso pode-se 

definir arquivo pessoal como: 

Conjunto de papéis e material audiovisual ou icnográfico resultante da vida e da 

obra/atividades de estadistas, políticos, administradores, líderes de categorias 

profissionais, cientistas, escritores, artistas etc. Enfim, pessoas cuja maneira de 

pensar, agir, atuar e viver possa ter algum interesse para as pesquisas nas respectivas 

áreas onde desenvolveram suas atividades; ou ainda, pessoas detentoras de 

informações inéditas em seus documentos que, se divulgadas na comunidade 

científica e na sociedade civil, trarão fatos novos para as ciências, artes e a sociedade 

(BELLOTTO, 2006, p.266). 

 

Campello (2015, p.22), considera que a produção intelectual sobre o tema 

arquivos pessoais começou a se processar no final década de 1980. No entanto, a nova 

temática apresenta algumas oportunidades, devido à irregularidade do tratamento adequado, 

uma vez que os documentos vêm a público, na proeminência científica ou social de seu 

proprietário.  

As documentações existentes nos arquivos pessoais são normalmente de caráter 

arquivístico e diplomático, devido ao entendimento do caráter probatório e das informações 

sociais que levam as pessoas a guardar determinados documentos. Pois, todo documento tem 

como finalidade de possibilitar a comprovação de uma atividade foi realmente criada em 

determinada ocasião, considerando dada conjuntura de criação e guarda.  

Apesar de o inventário cronológico mostrar a consagrada vida de Mário Cabral, 

deixando visível o máximo de possibilidades sobre o acervo, dando provisão para responder 

vários problemas e propor várias questões; entendemos que um histórico textual consistente 

fornece um acesso rápido à sua vida. Chamamos atenção para a correlação da elaboração da 

cronologia e do inventário, elaborados ao longo da análise do acervo, que em determinado 
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momento foram transformados numa só coisa. Nesse sentido, o próprio inventário expõe os 

vários caminhos que podem ser trilhados pelos futuros pesquisadores que se aventurarem nas 

searas dessa biblioteca pessoal. 

Mário Cabral e sua história de vida: evidências coletadas em seus acervos pessoais 

Mário Araujo Cabral nasceu em 26 de março de 1914, na casa da família Araújo 

Cabral, em Aracaju, Estado de Sergipe. Filho de Antônio Cabral e Dona Maria Cabral, viveu 

sua primeira infância vendo os desfiles das tropas de Maynard, blocos carnavalescos e as 

procissões na Rua do Barão (atualmente João Pessoa). Nessa época o mundo estava 

enfrentado a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Iniciou os seus primeiros estudos no 

Colégio Tobias Barreto com o professor Zezinho Cardoso. Nessa mesma época, passara a 

frenquentar a Escola do Professor Hemetério Gouveia, fazendo reforço de gramática. Além 

dessas duas escolas, Mário Cabral frequentava também as aulas da professora Zulnara Mota. 

Em 1926, Cabral foi estudar no Colégio Antônio Vieira em Salvador, como aluno interno. 

Em 1928, Mário Cabral retorna a sua cidade natal e matricula-se no tradicional 

Colégio Atheneu Pedro II, concluindo o curso secundário em 1932. Sob influência de seu tio 

Passos Cabral, fez com que escolhesse o curso de Ciências Jurídica e Sociais. Devido a essa 

influencia Mário retorna para Bahia para bacharela-se em direito pela Faculdade de Direito da 

Bahia.  

Ainda como estudante do quarto ano de Direito, foi promotor público de 

Itabaianinha no Estado de Sergipe, nomeado pelo decreto de Eronides Carvalho, datado de 14 

de janeiro de1936. Tinha apenas 22 anos e a mínima experiência, porém se saiu muito bem 

em sua atuação com os processos a ele destinados.  A promotoria de Itabaianinha acabou 

gerando um grande conhecimento na área jurídica para o ainda acadêmico de Direito. 

Atuando também, nesse período, no Tribunal do Júri de Tobias Barreto e Cristinápolis. 

Mário Cabral iniciou sua carreira de professor em 1940, lecionando a disciplina 

de literatura na Escola Normal Rui Barbosa. Já em 1950, Mário começou a lecionar na 

Faculdade Católica de Filosofia e professor de Direito Administrativo na Faculdade de Direito 

de Sergipe Direito na Faculdade.  

Cabral também foi um dos melhores advogados nos estados de Sergipe e da 

Bahia, atuando nas causas de direito trabalhista e comercial, criminalista e civilista. Ele 

prestou serviços de advocacia para Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), na Bahia Foi 

advogado do Estado, do Clube dos diretores Lojistas (CDL), Federação do Comercio e de 

diversos sindicatos.  
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A atuação de Mário Cabral como jornalista é vocacional, o gosto pela profissão 

surgiu ainda na adolescência quando fundou “Estro”, um jornalzinho em parceria de Clovis da 

Conceição. Mas foi por volta dos vinte anos que realmente ele entrou para o jornalismo, com 

uma grande capacidade de produzir textos a sua atuação na área foi marcada na imprensa 

sergipana, sendo talentoso e possuidor de boa escrita para produzir qualquer temática com 

naturalidade.  

A atuação jornalística de Mário Cabral foi marcada em nossa imprensa. Dotado de 

uma cultura multifacetada, elevou muito alto o pensamento sergipano. [...] na 

imprensa, é justamente a versatilidade da sua escrita, além dos atributos de coragem 

e imparcialidade diante dos fatos. É sensível em relação à memória, subsidiando a 

história. São várias as páginas em que discorre sobre sítios históricos, culturais 

imemoriais, folclore de Sergipe etc. (MEDINA, 2010, p.158). 

 

Cabral dirigiu o Sergipe Jornal, o jornal Correio de Aracaju, o Diário da Bahia e 

Jornal da Bahia, escreveu para o jornal A Tarde, tem artigos publicados em vários jornais do 

Norte e do Sul do país, como, também do exterior como no Chile, Peru e Estados Unidos da 

América (USA). 

Em 1941, Mário Cabral ingressou na Academia Sergipana de Letras (ASL) 

ocupando cadeira n° 17, cujo Patrono é Ascendino dos Reis e o fundador é Manoel dos Passos 

Oliveira Telles (figura 4).  Pleito concebido devido a sua grande capacidade intelectual e 

importância na esfera literária, como mostra o discurso do Acadêmico Manoel Carneiro: 

Dr. Mário Cabral é um dos mais conceituados intelectuais de Sergipe. Jornalista 

fulgurante, aplaudido poeta, é também o novo acadêmico ilustre professor de 

Literatura, matéria que já lecionou com brilhantíssimo na “Escola Normal Ruy 

Barbosa”. Com todas essas características do seu pujante espírito, contará, por certo, 

o Dr. Mário Cabral, com inúmeras congratulações pelo ingresso na Academia, 

manifestações essas a que nos associamos. (SERGIPE - JORNAL, 1941 apud 

MEDINA, 2010, pag. 187). 

 

Ele também foi membro da Associação Baiana de Escritores (ABE), Instituto dos 

Advogados do Brasil (IAB), Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE), Instituto 

Histórico e Geográfico da Bahia (IHGBA), União Brasileiras de Escritores (UBE) e da 

Academia de Letras do Rio de Janeiro (ALRJ). 

Já em 1952, Cabral tornou-se prefeito da capital Sergipana, sendo o último prefeito 

por eleito por nomeação. A sua escolha para ocupar o maior cargo do município de Aracaju 

dar-se pelo nível intelectual que possuía, com o propósito de organizar a primeira eleição para 

prefeito municipal de Aracaju por meio de votação.   

Em 1955, Cabral foi morar em Salvador, a convite do governador da Bahia e lá foi 

diretor do Teatro Castro Alves, Consultor Jurídico do Estado, Procurador da Fazenda do 

Estado, presidente da CDL dirigiu o Diário da Bahia e Jornal da Bahia, escreveu para diversos 
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jornais do país e para o estrangeiro. Publicou Caderno de Crítica, Roteiro de Aracaju, Cidade 

Morta (poesia), Caminho da Solidão (romance), Memórias (em prosa), Critica e Folclore; 

Confissão (ensaio), Juízo Final (poesia); Espelho do Tempo (memórias); Aracaju Bye Bye 

(contos).  

Suas Obras foram elogiadas pelos maiores intelectuais do Brasil, como por exemplo, 

Jorge Amado, Érico Veríssimo, Álvaro Lins, José Lins do Rego, entre outros. No entanto, 

homenagens a sua pessoa foram surgindo e sendo concedidas a Mário Cabral ao longo de sua 

vida (Tabela 1). Sua ultima homenagem veio cinco anos após sua morte com a fundação da 

Biblioteca Mário Cabral, uma biblioteca especializada na literatura sergipana, que desenvolve 

atividades que proporcionam conhecimentos através do incentivo à leitura, conscientização da 

cultura popular local, criando assim a integração social. De acordo com Santana (2016, p.26), 

a Biblioteca Mário Cabral realiza atividades com o propósito de: 

Incentivar a prática da leitura de forma lúdica e divertida, motivar a criação de 

histórias, resgatar aspectos históricos da capital, contribuir para o desenvolvimento 

cultural, prestar homenagens a figuras importantes da sociedade, disponibilizar a 

informação relevantes para comunidade e entre outras formarem cidadãos críticos e 

educados. 

 

Tabela 1 - Frisa Histórica de homenagens, Nomeações e Premiações a Mário Cabral 

ANO HOMENAGEM 

1936 Promotor Público/Itabaianinha 

1941 Posse cadeira 17/ ASL 

1949 Observador da PMA 

1952 [Nomeação] Prefeito de Aracaju 

1952 Presidente da Comissão Federal de Abastecimento e Preços 

(COFAP) 

1955 Secretário de Viação do Estado da Bahia 

1957 Comissão da Cultura Artística / BA 

1958 Diretor do teatro Castro Alves/ BA 

1958 Consultor Jurídico do Estado da Bahia 

1960 Consultor Jurídico do Sindicato dos Lojistas de Salvadoras 

1960 Diretor Executivo da CDL/BA 

1966 Procurador do Estado da Bahia 

1971 Título de Cidadão Soteropolitano 

1987 Medalha do Mérito Castro Alves 
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1997 Ordem do Mérito Serigy, Medalha 

/? Medalha de Honra ao Mérito Cultural Ignácio Barbosa 

/? Medalha de Honra ao Mérito Cultural Tobias Barreto 

2014 [Fundação] Biblioteca Mário Cabral  

 Fonte: Elaborada por João Carlos de Jesus Santos (2016). 

 

Ao falecer, em 2 de abril 2009, aos 95 anos de idade, Mário Araújo Cabral nos 

deixou um grande legado de acúmulo e vigilância de grandes acervos bibliográficos e 

arquivos sergipanos; de pesquisa nas áreas da história, cultura e folclore sergipano; e de 

material escrito e publicado em livros, revistas, jornais sergipanos, nacionais e internacionais . 

Mas, além desse precioso legado, sua biblioteca pessoal nos abre a possibilidade de conhecer 

um pouco mais de seus hábitos leitores, de sua personalidade e seus relacionamentos com 

intelectuais, editores, autores e lideranças sociais.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisar a Biblioteca pessoal de Mário Araújo Cabral possibilitou que fosse 

verificada a diversidade de bens colecionados (livros, quadros, medalhas, cartas), objetos que 

Foucault (1992, p.134) chama de escrita de si, ou seja, fontes autobiográficas por ele 

acumuladas, e que, como tais, intencionalmente revelam sua trajetória no meio editorial, 

artístico, político, literário e cultural. 

Com a sua trajetória evidente por suas movimentações (BOURDIEU, 2005), um 

personagem que exerceu vários cargos: advogado, promotor de justiça, professor 

universitário, poeta, jornalista, crítico literário e político. Entretanto sempre atuou no 

desenvolvimento cultural literário, como interlocutor em condições de igualdade com os 

quadros intelectualidade do país. 

Ao término deste estudo sobre a biblioteca pessoal de Cabral, voltaremos ao 

tempo não muito longínquo, evidenciado por intermédio de cartas, livros e dedicatórias 

acumuladas por esse intelectual. 

Na análise, para revelar o perfil leitor do intelectual Mário Cabral, se fez 

necessário conhecer seus hábitos de leitura na construção de sua biblioteca pessoal. Pereira 

(2006, p.10), comenta que para reconhecer o perfil leitor faz necessário que: 

[...] quem se aproxima da sua trajetória histórica através de suas cartas e/ou outras 

fontes, correrá o risco de um encantamento pessoal por esse personagem de 

personalidade curiosa, inclusive em relação à própria vida e, em consequência, o 

amor aos livros, ao conhecimento.  
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Foi através das analises na sua biblioteca pessoal, ainda em andamento, que 

percebemos a importância de Mário Araújo Cabral para a sociedade de sua época, que se 

destacou na disseminação de sua prática literária para o desenvolvimento intelectual 

brasileiro. Ele foi um fomentador de escritores, objetivando comunicar a literatura brasileira 

em todo pais. 

Entretanto, o principal mérito produzido por Mário Araújo Cabral foi a visão 

literária, a qual desenvolveu não apenas na figura de crítico literário, mas como debatedor na 

comunidade de escritores, editores, críticos e lideranças da cultura e da arte. Atuou 

igualmente como leitor e incentivador de novos escritores. Nelson Araújo descreve com 

entusiasmo o talentoso escritor: 

Há páginas deliciosas em seu livro. São tantas que não convém mencionar, mas o 

que mais me causa admiração, em sua vida intelectual, é a inabalável fidelidade a 

sua de escritor e ao livro. Nestes nossos tempos, de tantos e tão apressados meios 

novos de comunicação, esta fidelidade só pode suscitar respeito. De fato, esse tipo 

de comunicação é como todos os autênticos homens de letras, veem como elo 

indispensável entre a sua intimidade e a de seus semelhantes (ARAÚJO apud 

MEDINA, 2010, p. 446). 

 

Aníbal Freire ratifica a figura de Cabral como excelente escritor e não apenas 

como crítico.  

Venho agradecer-lhe todo de coração a oferta do Caminho da Solidão. Já conheci 

vários de seus trabalhos de crítica e de história, que me fazem um admirador. A sua 

estreia no romance vem consolidar a sua situação nas letras. A forma, o seu misto de 

realismo e sentimentalismo dão ao seu trabalho uma posição de relevo. Ao final [...] 

quero relatar as minhas felicitações. (ARAÚJO apud MEDINA, 2010, p. 443). 

 

Sendo assim, este projeto de pesquisa verifica a possibilidade da pesquisa em 

fontes primárias na revelação de um perfil leitor, através do estudo da biblioteca pessoal de 

Cabral. As aplicações das ações previstas na metodologia da pesquisa fizeram com que o 

pesquisador conhecesse de maneira mais ampla o gosto particular do escritor Mário Cabral, 

podendo verificar os livros com que o literário teve contato para sua formação intelectual.  

Buscando não apenas estabelecer um repertório de trabalhos críticos 

desempenhados por Cabral, mas sim demonstrar a observação na produção literária ainda 

pouco explorada, cartas e dedicatórias trocadas puderam desvelar os relacionamentos entre 

Cabral e outros atores sociais, que estavam ou não relacionada à crítica literária. Tendo em 

vista que o trabalho aqui produzido procurou progredir nesta direção, incorporando dados 

teóricos já estabelecidos a informações ainda se encontram em fase exploratória. 
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Introdução 

 

O estudo faz uma análise de como o jornal “O Comércio” apresentou a festa do 

Senhor dos Passos, na cidade de Maruim/SE, dos anos de 1916 a 1926. Selecionei “O 

Comércio”, por este ser um jornal do município de Maruim, cidade que ao longo do século 

XIX, apresentou grande desenvolvimento econômico, proporcionado pela atividade 

comercial, além de uma notória elite intelectualizada que utiliza a imprensa para divulgar suas 

ideias.  

A escolha do tema se deu através do Projeto Imprensa Cristã (Escrevendo em nome da 

fé e das vicissitudes históricas..: Imprensa cristã e artigos de cristãos nos jornais laicos 
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sergipanos), realizado na Biblioteca Pública Epifânio Dória e coordenado pelo Prof° Dr° 

Antônio Lindvaldo Sousa/ DHI-UFS. Através desse trabalho um grupo de pesquisadores 

desenvolve a digitalização de jornais e estudos sobre a imprensa em Sergipe. 

O jornal “O Comércio” teve grande circulação em Maruim e em outros municípios de 

Sergipe, apresentando artigos sobre reformas educacionais, o progresso do Brasil e de 

Maruim, trazia contos, poemas, poesias, novelas voltados para o público feminino, anúncios e 

propaganda. Trazia também artigos sobre a Festa do Senhor dos Passos, padroeiro de Maruim, 

Festa do Coração de Jesus, da Imaculada Conceição, além de abordar festa de outros 

municípios, como a Festa da Padroeira de Rosário, da Divina Pastora, Festa em Siriry entre 

outras. 

Escolhi conforme o tema do artigo, focar na Festa do Senhor dos Passos, em Maruim, 

porque pude observar que o jornal apresentava vários artigos sobre a celebração da festa, com 

detalhes dos festejos, da procissão, da comissão organizadora, dos fiéis, da ornamentação da 

cidade para a realização da festa, entre outros artigos. 

 A cidade de Maruim foi elevada à Vila em 21 de junho de 1833 pelo Presidente da 

Província José Pinto Carvalho. No começo, a economia de Maruim se fundamentava na 

indústria açucareira sendo um dos centros produtores mais importantes do Estado. Desde sua 

fundação até o início do século XX existiam no município muitos engenhos de açúcar aos 

poucos, os engenhos foram transformando-se em propriedades agro-pastoris. (SILVA, 1994, 

p. 81).  

 Maruim que estava localizada em região portuária, e mantinha contato com 

estrangeiros e outras províncias do Império Brasileiro, se destacou no comércio exportador, 

em meados do século XIX, tornando-se uma cidade próspera, mesmo com as péssimas 

condições das estradas que ligam os municípios vizinhos e transportes de cargo precário, 

sendo realizados por animais de cargas.  

Entre 1840 a 1850, muitos estrangeiros se fixaram em Maruim exercendo várias 

profissões, desenvolvendo o comércio e a indústria, contribuindo para progresso da cidade. 

Importante participação dos irmãos Ernst e Adolph Schramm da Alemanha, que fundaram a 

firma Schramm e Companhia. 

Não só no aspecto econômico que contribuiu os Schramms, mas também no 

intelectual, das suas leituras e aquisição de vários livros que vinham da Europa sendo depois 
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transferidos para a Biblioteca do Gabinete de Leitura de Maruim, como modelo de 

empréstimo das obras. É através do gabinete de leitura que muitos intelectuais vão utilizar a 

imprensa e as revistas para divulgar seus ideais liberais e republicanos. 

A criação do gabinete de leitura se deu em 1877, nesse sentido, efetivou-se no 

cotidiano da cidade enquanto importante casa de divulgação do conhecimento científico e 

literário, no aspecto cultural foi de suma importância visto que seus espaços culturais 

possibilitaram a publicação de seus escritos de fundamental importância para a circularidade 

da informação com vários tipos de publicações relevantes como: liberal, religiosa, popular, 

clássica e outras. (SILVA, 2006, p.44) 

 

 É nesse contexto que apresentarei parte da história do jornal “O Comércio” e falarei 

sobre alguns aspectos da História dos impressos no Brasil e em Sergipe. Procurei dialogar 

Juarez Bahia, Lavina Madeira Ribeiro, e Maria Helena Rolim Capelato, Valério Valeri. 

 

A Imprensa no Brasil e o Jornal “O Comércio” 

 

 De acordo com Capelato, a imprensa possibilita ao historiador acompanhar o percurso 

dos homens através dos tempos. (CAPELATO,1988, p.13). Também citando Bauer, Capelato 

afirma que o jornal é uma verdadeira mina de conhecimento: fonte de sua própria e das 

situações mais diversas; meio de expressão de ideias e depósito de cultura. Nele encontramos 

dados sobre a sociedade, seus usos e costumes, informes sobre questões econômicas e 

políticas. (CAPELATO,1988, p.21). 

 No Brasil, a imprensa só se inaugura em 1808 com a chegada de D. João VI, com a 

instalação da Impressão Régia e a Gazeta do Rio de Janeiro. Antes dessa época, a imprensa 

era impedida pelas autoridades coloniais. A Carta Régia de 1747, que mandava fechar a 

tipografia, punia os infratores com penas de prisão e exílio, e sequestrava tipos, que eram 

remetidos pela metrópole. Esse clima de terror intelectual só muda a partir de 1808. 

(BAHIA,2009, p.19) 
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 Os jornais que eram autorizados, a partir de 1808 tinham um fim político. Era criado 

para informar sobre a vida administrativa e a movimentação social do Reino, a exemplo de 

editais, pequenos anúncios, leilões, perdidos e achados, atos do governo.  

 No final do século XIX, e começo do XX, com a industrialização, eletricidade, o 

telefone, os transportes e os correios, com os serviços de cartas e telegramas, melhoram seus 

padrões e facilitam os programas de expansão dos jornais. A notícia passa a ser prioridade no 

jornalismo brasileiro para a conquista leitores novos, voltado para um público diferenciado da 

elite nacional brasileira, para manter um diálogo com as camadas médias da sociedade: 

pequenos comerciantes, profissionais liberais, estudantes, mulheres. 

  A informação diária se populariza com a divulgação do sorteio dos bichos, a 

publicação de folhetins, o destaque aos eventos policiais e esportivos; porém há algo mais que 

os leitores esperam como relato político menos engajado, a visão ampla do que acontece no 

exterior e, sobretudo, a incorporação à pauta das ocorrências locais. O jornal passa a ser mais 

noticioso, voltado para o cotidiano. (LAVINIA: 1998, p.137) 

 No século XIX, vários jornais possuíram a cidade de Maruim, o primeiro a circular foi 

“A justiça,” em 1862 (órgão jurídico e noticioso), a partir dessa data até o início dos anos 30 

do século XX, a vida cultural da cidade foi notícia com a publicação de vários outros 

periódicos.  

Ao todo foram publicados 21 jornais. Diferentes segmentos da sociedade maruinense 

(a igreja, a justiça, o comércio, a escola, a agricultura, o próprio gabinete e outros) utilizaram 

a imprensa periódica para difusão de seus propósitos. No final do século XIX já havia em 

Maruim seis tipografias, faz saber: Tipografia Comercial, a Tipografia Teixeira, a Tipografia 

da Livraria Queiroz, a Imprensa Econômica de José Andrade, a Imprensa Econômica da 

Viúva Soledade & Filho, e a Typografia de Leopoldino José de Souza, situada na Praça 

Coronel José de Faro, onde foi impressa a revista literária, (SILVA, 2006, p.44).  

 

O Comércio foi um jornal publicado aos domingos e com grande circulação na cidade 

de Maruim, como órgão independente. Foram digitalizadas 482 edições, no total de 1712 

páginas. Sua primeira edição data de 04 de junho de 1916, circulando até a década de 1930. A 

redação ficava localizada na Rua General Siqueira, no município de Maruim. Os primeiros 

fundadores do jornal foram Enoque Santiago, Francisco Martins Penna e Deocleciano Rocha. 

Eles faziam parte do círculo literário de Maruim, pertenciam ao Gabinete de Leitura sejam 
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como oradores, tesoureiros, secretários, além de desenvolver atividades profissionais ligadas 

às carreiras jurídicas ou redatores de outros jornais. 

 Enoque Santiago além de ter sido desembargador da justiça de Sergipe foi editor de 

jornais como Ganhamoroba (1913), O Paladino,(1914) e colaborador do Diário da Manhã, O 

Estado de Sergipe e o Jornal do Povo, estes do Município de Aracaju. Francisco Martins 

Penna e Deocleciano Rocha eram funcionário público e comerciante e proprietário da fábrica 

e Tabacaria Rocha. 

 Em 1917, Deocleciano Rocha e Enoque Santiago tiveram que deixar a redação do 

jornal, assumindo a direção do periódico em 08/07/1917 Carlos Santiago, a convite de 

Francisco Penna, permanecendo como diretor até 1930.  

 Pertenciam como colaboradores: Aloysio Campos, Alberto Deodato, Celecino Filho, 

Edison Ribeiro, Antônio Soares de Mello, Aureliano Luiz Bettemio conhecido pelo 

pseudônimo Alyrio d´Alva que escreve na secção dos Perfis Feminino, Deodato Maia, Joel 

Macieira Aguiar e outros.  

 “O Comércio” tinha valor informativo, livre, progressista, imparcial, favoráveis à 

liberdade, voltado para a mocidade, tendo como objetivo o bem-estar de Maruim e comentar 

assuntos relevantes para o desenvolvimento social de município, abrangendo também o 

literário. Defendendo ideias liberais e republicanas, promovendo conferências literárias e 

científicas. 

 O Jornal apresenta artigos sobre reformas educacionais, progresso do Brasil e de 

Maruim, o conhecimento da cultura do país pela sociedade, traz contos, poemas, poesias, 

novelas voltados para o público feminino, anúncios e propaganda, valorização do papel da 

mulher na sociedade, a instrução e a criação de um grupo escolar. 
 O periódico chama a atenção e convida o povo maruinense entre eles professores e 

professoras a destruir completamente com o analfabetismo entendido como a cicuta contra o 

desenvolvimento e o progresso da cidade, para tanto deveriam investir na educação tratar 

desse mal que recaía sobre Maruim.  
 Publicações de queixas populares como: higiene e limpeza das ruas, a falta de 

aplicação das leis, podagem de árvores, roubos de casas comerciais e outras questões sociais, 

possibilitam conhecer um pouco do cotidiano da cidade. 



 
    
  

VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

 A vida social de uma parte da sociedade, na sua grande maioria a mais elitizada 

também começa a aparecer com as notas de aniversariantes, necrológicas, casamento, assim 

como de personalidades políticas que passavam pela cidade. 

 Os principais temas de suas discussões foram os ideais liberais e republicanos. No 

campo da instrução colocavam a necessidade de democratização da cultura, ampliando a ação 

instrutiva para os grupos economicamente menos favorecidos da sociedade, fundando escolas, 

incentivando o ensino profissionalizante promovendo conferências literárias e científicas, 

organizando o lazer com teatro, jogos de carta, colóquios, festejos no período de aniversário 

das instituições. 

 O Comércio foi o jornal que mais ficou em circulação em Maruim. Inicialmente sua 

assinatura era mensal e custava 500rs, a partir de 1920 o valor do expediente do jornal passa 

para 1$000 o mês, 6$000 o semestre e $300 para o jornal avulso. Para assinantes fora do 

município os valores variam entre 3$500 o trimestre, 7$000, o semestre e 13$000 a assinatura 

anual.  

 A crença de que era possível construir uma imagem de progresso, levar Sergipe rumo 

à civilização, eram ideais liberais e republicanos que marcavam a realidade nacional desde o 

momento da criação do Gabinete de Leitura de Maruim e participar ativamente no processo 

de construção desta identidade é os principais fatores que incentivaram a participação desses 

agentes em instituições culturais. (AZEVEDO, 1994, p.30).  

 

A Festa do Senhor dos Passos em Maruim 

 

 A festa religiosa é uma das formas de expressão mais comum no Brasil desde a 

chegada dos portugueses no século XVI, onde os povos de várias regiões se reúnem para 

reviver, rememorar e principalmente expressar a sua cultura, construir a sua identidade, 

expressa os seus sentimentos e emoções. 

 Para Valeri, a festa é qualquer atividade ritual correlativa da organização social do 

tempo. Sendo também uma atividade social agradável, recordada na memória e antecipada na 

imaginação, tendo, pois, a repetir-se no tempo.(VALERI, 1994, p. 406)   
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  Realizada geralmente no primeiro dia do ano, a festa do Senhor dos Passos, padroeiro 

de Maruim, era realizada pelos fiéis para lembrar a crucificação de Jesus pedindo ao Pai: 

proteção, fé, bençãos e o livramento das penas eternas do inferno, dos dissabores e do 

infortúnio da vida. Na festa comparecia muita gente de outras localidades devotas ao Senhor 

dos Passos.  

 A animação dos fiéis de Maruim, se juntava com os visitantes e enchia de alegria, vida 

proporcionando movimento local, a cidade era enfeitada e a população esperava a festa 

ansiosamente. Com a espera da festa, a população ornamentava as janelas de sua casa com 

colchas, cortinas e vasos de flores como forma de homenagear a imagem do Senhor dos 

Passos.  

 A festa era composta por três momentos: iniciava com a missa pela manhã, a tarde 

com a procissão e a noite com feiras, apresentação no cinema Tobias Barreto e o Teatro 

Odeon. Na missa eram entoados cantos sacros, acompanhados pela orquestra de Maruim. 

Compareciam em uniforme de marinheiros, os saveiristas desta cidade, que enfeitaram a praça 

do Mercado, onde construíram um simulacro de fortaleza com a respectiva bandeira a tropejar 

no alto mastro (…) fizeram-se subir muitos foguetes, acompanhado de vários tiros em 

saudação a esse dia, com sinos e foguetes em frente a Matriz.(O COMÉRCIO,1920, p.02) 

 O segundo momento da festa era a procissão. De acordo com Almeida, a procissão é o 

que poderíamos dizer, o começo e o fim de tudo, e o verdadeiro ponto dos festejos em 

homenagem ao santo. É o momento da festa em que os fiéis estabelecem o dialogo com o 

santo padroeiro, por ser religioso e buscar a salvação da alma fazia parte do utensílio mental 

da sociedade portuguesa. (ALMEIDA: 2002, p. 27) 

A tarde saiu em procissão pelas ruas da cidade os estandartes de todas as sociedades 

sacras: Boa Hora, Coração de Jesus, Filhas de Maria e Senhor dos Passos, em alas as meninas 

e as filhas de Maria, seguiam depois quatro padres com a imagem do padroeiro. A procissão 

era acompanhada de enorme multidão de fiéis e das irmandades. De pessoas circunvizinhas na 

frente formaram as irmandades, os marítimos e muitas crianças. Depois da procissão foi dado 

as bençãos aos santíssimos com fogos e foguetes. (O COMÉRCIO,1921, p.02) 

 Por todo percurso da procissão, centenas de devotos cantam as músicas em louvor ao 

Senhor dos Passos, cantada por crianças, homens e mulheres de vários lugares que se unem ao 

povo maruinense para louvar e agradecer ao padroeiro 
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 De acordo com Valeri, na procissão participaram todas as corporações importantes da 

cidade: as confrarias religiosas, as guildas, edilidades municipais. Nela desfilam carros 

espetaculares com temas religiosos e profanos. (VELARI,1994, p. 410) 

 O jornal faz algumas críticas a festa primeiramente ele afirma que a imagem do Senhor 

dos Passos que sai em procissão demostra dor, tristeza, tortura e que não deveria ser 

acompanhada pela alegria de uma música cheia de ardor e de satisfação, de um dobrado, os 

foguetes subiam em sinal de grande contentamento, os povos com os olhos cheios de encanto 

com um sorriso doce nos lábios ao compasso da música com a mesma impressão de alegria, 

enquanto que Ele o grande salvador, chorava e caminhava para o sacrifício.(O 

COMÉRCIO,1920, p. 01) 

Não, nosso pesar de não termos ainda grande ilustração, de não termos a felicidade de 

conhecermos os grandes meios podemos porém afirmar que somente em Maruim se festeja a 

imagem da dor, da tristeza com música, risos e foguetes. Eis ai uma das razões por que a 

religião católica tem perdido a sua evolução, eis porque de dia para dia vai desaparecendo o 

número de crentes. Os padres que são os culpados únicos deste mal que respondam.(O 

COMÉRCIO,1920, p.01). 

De acordo com Valeri, o contraste sagrado/profano determina outros de igual 

importância no ciclo festivo, são contrastes que geralmente abre ou fecha a passagem de uma 

festa. Cada um destes contrates corresponde a comportamentos diversos. O sagrado é 

caracterizado por um comportamento inverso do profano, a que se opõe, por isso, o auge da 

festa é associado a inversão de papéis. (VELARI,1994, p. 412) 

 

Considerações Finais  

 

 O jornal é uma verdadeira fonte de conhecimento que possibilita que o historiador 

estude a vida cotidiana, meio de expressão de ideias, os costumes, informações econômicas e 

políticas de uma época.  

 Esse artigo apresentado é sucinto, passível de outras leituras, sendo que haveria maior 

necessidade de uma melhor abordagem no campo de pesquisa voltada para a área da imprensa 

em Sergipe. É bem verdade que poderíamos melhor aprofundar este trabalho dando mais 
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sentido às festividades. Contudo, jornal identifica a festa do Senhor dos Passos, imagem de 

dor e sofrimento e que lembra para os devotos do martírio de Jesus na cruz.  

 Sabendo que toda festa tem um sentido de representação e uma tradição e a história da 

cidade. Esse estudo busca inicialmente entender, através das notícias do cotidiano apresentada 

no jornal de como era o social da festa, resgatando a memória no período em que a festa nos 

eram narradas, o comportamento, a devoção e a fé do povo de Maruim. Essa pesquisa é 

apenas uma pequena amostra de tudo que se poderá realizar no âmbito da Imprensa Cristã em 

particular sobre os jornais do século XIX e XX, pois necessita de melhor apreciação e estudo 

aprofundado.  
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Introdução 

 

A sexualidade não tem sido considerada um tema de destaque nas discussões das 

relações internacionais. Entretanto, o interesse na política transnacional - ou processos 

políticos que envolvem atores não-estatais que criam vínculos além de suas fronteiras - 

aumentou após a Guerra Fria, à medida que os estudiosos de relações internacionais se 

tornaram cada vez mais dispostos a olhar para além das relações interestaduais. Perspectiva 

que questionaram as bases epistemológicas e metodológicas da disciplina, como as 

caracterizadas pós-positivista (LAPID, 1989), proporcionaram um aumento dos debates 

acadêmicos sobre o tema. A partir destas perspectivas, analistas do chamado terceiro debate 

das relações internacionais passaram a aproximar-se do indivíduo como objeto de estudo. O 

estudo dos direitos humanos através do olhar metodológico das relações internacionais 

emerge. Neste contexto, estudos sobre a política em torno do que é geralmente descrito como 

"orientação sexual” e “identidade de gênero", a partir dos direitos humanos, têm recebido um 

grau surpreendente de atenção pública e internacional nos últimos anos.  

Desta forma, a política global de direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, 

transgêneros e intersexuais (LGBTI) surge no cerne das lutas políticas globais sobre a cultura 

e as identidades, e perpassa a discussão acadêmica. A elaboração e assinatura de documentos 

como a Declaração de Montreal (Conferência Internacional sobre Direitos Humanos LGBT, 

2006), os Princípios de Yogyakarta sobre a Aplicação da Lei Internacional de Direitos 

Humanos em relação à Orientação Sexual e Identidade de Gênero (Corte Internacional de 

Justiça – CIJ, 2007) por ativistas LGBT globais em 2006, as Declarações do Conselho de 

Direitos Humanos das Nações Unidas sobre Discriminação sexual e de Gênero de 2011, 2014 

e 2016 (Nações Unidas, 2011;2014;2016) e a campanha Livres e Iguais (Nações Unidas, 

2014), deriva e simboliza uma aceleração e intensificação significativa das lutas 

internacionais dos movimentos LGBTI. 

As organizações não governamentais LGBTI estão finalmente conseguindo uma 

representação substancial e segura em fóruns globais recentemente, mesmo nas Nações 

Unidas (ONU). As questões de "orientação sexual" e "identidade de gênero" estão finalmente 

encontrando um lugar no direito internacional dos direitos humanos, leis e agendas políticas. 

(KOLLMAN; WAITES, 2009). Entretanto, como não está dentro do escopo deste trabalho 

discutir o uso dos termos “orientação sexual” e identidade de gênero” nos discursos de 
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direitos humanos, serão adotadas aqui as perspectivas terminológicas definidas pelos 

Princípios de Yogyakarta.
1
  

Dentro desta insurgência de debates sobre temas LGBTI na sociedade internacional e 

principalmente no discurso de direitos humanos, e com o aumento crescente de pedidos de 

proteção
2
, surgem discussões sobre a interpretação da Convenção de 1951 sobre o Estatuto 

dos Refugiados. Visando a interpretação da necessidade de proteção a indivíduos LGBTI que 

sofrem perseguição no conceito de refugiado consolidado pelo documento. No entanto, a 

aplicação destas interpretações na definição do status de refugiado ainda é inconsistente. 

(ACNUR, 2012).  

Deste modo, tendo em vista esta inconsistência, o presente trabalho analisa a definição 

de perseguição promovida pelo ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados) para solicitações de Refúgio baseadas na Orientação Sexual e/ou Identidade de 

Gênero no contexto do Artigo 1A(2) da Convenção de 1951 e/ou Protocolo de 1967 relativo 

ao Estatuto dos Refugiados através de uma perspectiva construtivista. Na primeira parte, são 

discutidos os fundamentos sociais e legais da Perseguição, em especial no contexto estudado. 

Posteriormente, serão apresentadas as bases para a formação da perseguição neste contexto, 

segundo o ACNUR. Na terceira parte do presente trabalho, o nexo casual para a definição do 

status e as razões interpretativas da convenção para a determinação do status são analisadas à 

luz das diretrizes do ACNUR. Para isso, serão analisados documentos emitidos pelo ACNUR 

e outros agências do sistema ONU. 

 

Perseguição: O Paradigma da Legitimação  

Em várias partes do mundo, indivíduos vivenciam graves abusos contra os direitos 

humanos e outras formas de perseguição devido à sua orientação sexual e/ou identidade de 

gênero real ou percebida por terceiro (ACNUR, 2012). Existe uma ampla documentação de 

                                                           
1
 Os Princípios de Yogya arta compreendem orientação sexual como uma referência à capacidade de cada 

pessoa de ter uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo 

gênero ou de mais de um gênero, assim como ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas. Assim, como 

também compreendem como identidade de gênero, a profundamente sentida experiência interna e individual do 

gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o senso pessoal 

do corpo (que pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, 

cirúrgicos ou outros) e outras expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de falar e maneirismos. (CIJ, 

2007, p.6, tradução nossa) 

2
 Segundo dados do ACNUR, 16.121.427 de pessoas estavam em situações de refúgio até 2015. Dados 

disponíveis em < http://popstats.unhcr.org/en/overview > Acesso em 20 nov. 2016 
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que indivíduos LGBTI são alvo de assassinatos, violência sexual ou de gênero, agressões 

físicas, negação de direitos de reunião, expressão e informação, e discriminação nas áreas do 

trabalho, saúde e educação em todas as regiões do mundo (ACNUR, 2011). Setenta e três 

países ainda possuem leis criminais severas contra relações entre pessoas do mesmo sexo, 

muitas das quais impõem punições como prisão, punições corporais e/ou pena de morte. 

(ILGA, 2016). 

Segundo o artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, “todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos”. O artigo 2 declara que “todas as 

pessoas devem ter todos os direitos e liberdades estabelecidos nesta Declaração”. Desta 

forma, todas as pessoas, incluindo indivíduos LGBTI, têm direito a gozar da proteção 

assegurada pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, de maneira equânime e não-

discriminatória. (ACNUR, 2012). Apesar de a perseguição a Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Transexuais e Intersexuais
 
não ser um fenômeno recente, vários países de refúgio estão 

conscientes de que pessoas que fogem de uma perseguição em razão da sua orientação sexual 

e/ou identidade de gênero podem se enquadrar no conceito de refugiado. (ACNUR, 2012).  

No entanto, a própria definição de perseguição é um dos conceitos que a literatura 

classifica como "notavelmente plástico". (MARTIN, 2000). O conceito de perseguição é 

fundamental para a definição do status de refugiado estabelecida pela Convenção de Genebra 

de 1951. Ademais, o Artigo 1A da Convenção define o refugiado como alguém que tem um 

temor fundado de ser "perseguido". (MAIANI, 2008). A definição de perseguição disposta 

pela Convecção de 1951 é essencial para a determinação do status de refugiado, tendo em 

vista que a determinação deste status depende diretamente da comprovação do temor de 

perseguição.  

Porém, é importante ressaltar que, considerando os procedimentos de realocação de 

um indivíduo em perseguição, e segundo a Convenção de 1951, o direito de conceder o status 

de refugiado é decisão final do Estado; desta forma, o ACNUR atua apenas como uma 

agência organizacional, logo “tem a incumbência de zelar pela aplicação das convenções 

internacionais que assegurem a proteção dos refugiados […]” (NAÇÕES UNIDAS, 1951).  

Assim, embora o conceito de perseguição disposto pela Convenção de 1951 seja 

essencial para a determinação do status de refugiado, não define o termo precisamente. 

Segundo o artigo 1A (2), para qualificar-se como refugiado, o indivíduo deve estar em risco 

de perseguição por razões de "raça, religião, nacionalidade, pertencimento a determinado 

grupo social ou opinião política". Em outras palavras, qualquer significação literal que a 

palavra "perseguição" possa ter em outros contextos, apenas a perseguição ligada a um destes 
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cinco fundamentos é relevante para a Convenção. As razões interpretativas da Convenção de 

1951 sobre a determinação do status de refugiado neste contexto serão discutidas 

posteriormente. 

O paradigma central na determinação do status de refugiado com base na orientação 

sexual e identidade de gênero é a legitimação social da necessidade de proteção frente a 

dificuldade de definição precisa do termo. Logo, a construção da legitimação social do status 

de refugiado (MARTIN, 2000), parte da comprovação do temor de perseguição do indivíduo. 

Desta forma, embora a amplitude da definição do status de refugiado, a construção social da 

legitimação é essencial para a aceitação do refugiado pelo Estado receptor e por aquela 

sociedade. E considerando as diversas perspectivas religiosas e culturais envolvidas nas 

questões sexuais e de gênero, as dificuldades para esta legitimação são ainda maiores do que 

em outros casos de pedidos de proteção. A construção social desta legitimação é essencial 

para a definição do status de refugiado, e tem sido proporcionada pela crescente atenção 

incidida ao tema através das ações dos ativistas de movimentos LGBT, de organizações não-

governamentais e organizações internacionais, que produzem os discursos sobre o direito 

internacional dos direitos humanos e os direitos LGBTI.   

A construção social da necessidade de proteção a indivíduos que sofrem perseguição 

baseada na orientação sexual e na identidade de gênero parte do discurso, o discurso legitima 

a necessidade de proteção ao trazer o tema ao foco social. Principalmente em Estados onde a 

construção de que a orientação sexual é inerente ao humano e imutável, os atores citados 

acima possuem papel central na eminência de um dos eixos deste paradigma. Do outro lado, 

em Estados onde indivíduos LGBTI sofrem perseguição, e onde neste, o próprio Estado não 

garante proteção, estão sendo socialmente construídas através do discurso, os ideais que 

sustentam a perseguição.  

 

A constituição da perseguição a indivíduos LGBTI 

 

Considerando as diversas discussões sobre a definição do status de refugiado e do 

fundamento da perseguição, segundo o ACNUR, as Diretrizes sobre Proteção Internacional N. 

09: 

“ […] oferecem um guia com critérios substantivos e procedimentais para a 

determinação da condição de refugiado baseada na orientação sexual e/ou identidade 

de gênero do indivíduo, com o objetivo de fornecer uma interpretação adequada e 

harmonizada do conceito de refugiado da Convenção de 1951”. (ACNUR, 2012) 
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Este documento visa oferecer uma orientação legal de interpretação para governos, 

profissionais do Direito, tomadores de decisão e judiciário, assim como para os funcionários 

do ACNUR envolvidos com a determinação da condição de refugiados. Como os tomadores 

de decisão possuem suas visões e orientações pessoais, e tendo em vista os estereótipos 

culturais envolvidos nas questões sexuais e de gênero, faz-se necessário a apresentação de 

diretrizes guias especificas para orientar os envolvidos com os solicitantes de proteção no 

tratamento destes e principalmente de como julgar a veracidade do temor de perseguição e da 

validade da proteção. Assim, as diretrizes apresentadas refletem as discussões sobre a 

legitimação da perseguição, assim definem oficialmente as perspectivas legais dentro da 

jurisprudência do ACNUR sobre a determinação do status de refugiado para indivíduos 

LGBTI. Nesta seção, serão abordadas as várias formas de injúria, que segundo as diretrizes, 

foram consideradas graves o suficiente, por sua natureza, para constituir perseguição. 

 Segundo as diretrizes, os direitos fundamentais e o princípio da não-discriminação são 

aspectos centrais da Convenção de 1951 e do Direito Internacional dos Refugiados, devem ser 

levados em consideração quando da interpretação e aplicação da definição de refugiado, 

incluindo-se a proibição à discriminação com base na orientação sexual ou identidade de 

gênero. Para o ACNUR, a orientação sexual e/ou identidade de gênero de um solicitante pode 

ser relevante para o pedido de refúgio quando este tem um fundado temor de perseguição em 

razão da sua orientação sexual e/ou identidade de gênero real ou percebida, em lugares onde 

isso não é visto como adequado diante das normas políticas, culturais ou sociais 

predominantes.   

Neste sentido, para a agência, uma análise prudente sobre se um solicitante LGBTI 

pode ser considerado um refugiado nos termos da Convenção de 1951 deve partir da premissa 

de que os solicitantes têm o direito de viver em sociedade expondo o que eles são, sem que 

tenham que esconder nada. (ACNUR, 2012). Tal como afirmam decisões adotadas em 

inúmeras jurisdições - citadas pelas diretrizes do ACNUR (2012) - a orientação sexual e/ou a 

identidade de gênero são aspectos fundamentais da identidade humana e que são tanto inatos 

quanto imutáveis, de modo que uma pessoa não pode ser obrigada a abdicar deles. Na maioria 

dos casos, a violência infligida em razão da não conformidade com os papéis esperados para 

um determinado gênero é um elemento central nestas solicitações. (ACNUR, 2012). 

Assim, tendo em vista as considerações do comissariado apresentadas acima, as 

diretrizes apresentam situações que configuram a fundamentação do “fundado temor de 

perseguição”. Segundo a agência, a discriminação é um elemento comum nas experiências de 

diversos indivíduos LGBTI. Assim como em outras solicitações de refúgio, a discriminação 
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configura uma perseguição a partir do momento em que as medidas discriminatórias, 

individual ou cumulativamente consideradas, levam a consequências consideravelmente 

prejudiciais à pessoa envolvida (ACNUR, 2012). Para a avaliação dos efeitos desta 

discriminação que podem levar à comprovação de uma perseguição é preciso buscar 

informações de país de origem atualizadas, confiáveis e relevantes. Tendo em vista que, 

precisa-se comprovar a impossibilidade desta proteção ser fornecida pelo Estado.  

Ademais, outras situações são citadas como possíveis de adequar-se a comprovação de 

perseguição. Menção a ameaças de grave abuso ou violência são comuns nas solicitações 

LGBTI. Violência contra o indivíduo, seja física ou psicológica é aceitada pelo órgão como 

constatação de uma perseguição, considerando-se a jurisprudência de tribunais 

internacionais.
3
 Segundo o ACNUR (2012), também podem ser consideradas comparações de 

perseguição “as ações para mudar a orientação sexual ou a identidade de gênero de um 

indivíduo mediante o uso da força ou coerção” considerando que, “constituem tortura, 

tratamento desumano ou degradante, e podem implicar em graves violações de direitos 

humanos, sobretudo dos direitos individuais à liberdade e segurança.” Para a agência, a 

detenção motivada unicamente pela orientação sexual e/ou identidade de gênero, ainda que 

em instituições médicas ou psiquiátricas, também é considerada uma violação da norma 

internacional que proíbe a privação arbitrária da liberdade e por isso configuram perseguição. 

(ACNUR, 2012) 

Um outro fator que pode configurar perseguição é baseado nas normas culturais e 

familiares de um determinado contexto social e país, considerando que Normas e valores 

sociais, inclusive a chamada “honra familiar”, geralmente estão interligadas com as 

solicitações de refúgio de indivíduos LGBTI. Segundo o ACNUR (2012), “quando a 

reprovação familiar ou comunitária, por exemplo, se manifesta na forma de ameaças de 

violência física grave ou de assassinato por parte de membros da família ou da comunidade 

em geral, cometido em nome da ‘honra’, aí então as ações poderiam claramente ser 

classificadas como perseguições”. 

Dessa forma, o comportamento e as ações  do indivíduo se relacionam com a 

orientação ou identidade de maneira complexa, embora determinados comportamentos sejam 

culturalmente estereótipos de uma determinada orientação ou identidade, do ponto de vista do 

                                                           
3
 Sobre violência física e psicológica como elementos de perseguição, ver: Corte Penal Internacional, Elementos 

de Crime, 2011 e Ayala v. Procurador-Geral, EUA. 
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ACNUR, para a avaliação da presença do fundado temor de perseguição, é irrelevante buscar 

distinguir entre as formas de expressão que estão diretamente relacionadas com a orientação 

sexual e aquelas que não guardam qualquer relação com a orientação sexual. (ACNUR, 

2012). 

Quanto ao direito ao trabalho (princípio 12 de Yogyakarta), em geral, a demissão do 

trabalho não é considerada uma perseguição, mesmo que o ato tenha sido discriminatório e 

injusto. No entanto, se o indivíduo conseguir demonstrar que, em razão da sua identidade 

LGBTI, seria altamente improvável conseguir qualquer forma de emprego remunerado no seu 

país de origem, configura-se a presença de uma perseguição. (ACNUR, 2012).  uanto aos 

direitos à Liberdade de Opinião e Expressão e à Liberdade de Reunião e Associação Pacíficas 

(princípios 19 e 20 de Yogyakarta), segundo as diretrizes apresentadas pela agência, 

Indivíduos LGBTI podem ter tais direitos também restritos. O efeito cumulativo dessas 

restrições sobre o exercício de direitos humanos pode também constituir uma perseguição. 

(ACNUR, 2012)  

Quanto aos casos em que os solicitantes são provenientes de países nos quais relações 

consensuais entre pessoas do mesmo sexo são criminalizadas, para os instrumentos 

internacionais de direitos humanos não há dúvidas que essas leis penais são discriminatórias e 

violam as normas os Direitos Humanos
4
. Mesmo que essas leis não sejam regularmente 

aplicadas, elas podem, no entanto, dar origem a um receio intolerável ao indivíduo a ponto de 

constituir uma perseguição. (ACNUR, 2011)  

Uma questão importante e particular devido à sua ubiquidade no contexto analisado é 

a dissimulação da orientação sexual e/ou identidade de gênero. No contexto dos casos 

reivindicações de refugiados aqui analisadas, alguns tribunais, autoridades de determinação 

do status de refugiado e acadêmicos referiram-se à ocultação da orientação sexual ou da 

identidade de gênero como "discrição" ou "restrição". (MILLBANK, 2009). Considerando 

que a realidade é que os indivíduos serão obrigados a "esconder", "negar" ou "restringir" sua 

identidade no curso de ser "discreto", "discrição" é um eufemismo equivocado para significar 

o que é de fato "dissimulação", que é o termo que a Comissão Internacional de Juristas prefere 

usar neste contexto. (International Commission of Jurists - ICJ, 2016) 

Nestes casos, o ACNUR considera que:  

                                                           
4
 Sobre leis penais que criminalizam relações consensuais entre pessoas do mesmo sexo ver o caso Toonen v. 

Australia, que considerou que a leis de sodomia do território australiano da tasmânia violava os direitos à 

privacidade e à igualdade perante a lei.  



 
    
  

VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

“O fato de o solicitante poder evitar ou já ter evitado uma perseguição dissimulando 

ou sendo “discreto” sobre a sua orientação sexual ou identidade de gênero não é uma 

razão válida para negar o reconhecimento da condição de refugiado. Conforme 

afirmado em inúmeras decisões de diversas jurisdições, uma pessoa não pode ter o 

reconhecimento da sua condição de refugiada negada com base na possibilidade de 

mudar ou esconder a sua identidade, opiniões ou características a fim de evitar uma 

perseguição” (ACNUR, 2012a).  

Assim, o fato de indivíduos LGBTI terem previamente ocultado a sua orientação 

sexual ou identidade de gênero não é uma razão válida para recusar-lhes o estatuto de 

refugiado, nem é a possibilidade de que possam ou não possam suprimir a sua identidade ou 

orientação no futuro. (ICJ, 2016) 

Quanto aos agentes (atores) de perseguição, o ACNUR considera que a perseguição é 

normalmente relacionada com a ação das autoridades do país de origem do reclamante 

(ACNUR, 2011). De acordo com o conceito de refugiado, é possível reconhecer como 

perseguição atos praticados por atores estatais e não-estatais. (ACNUR, 2012). O ACNUR, 

Cortes Internacionais, Tribunais e outros tomadores de decisão também consideraram que 

violência de atores não-estatais podem constituir perseguição para os propósitos da 

Convenção de Refugiados se as autoridades do Estado tolerarem conscientemente esses atos 

ou se eles se recusarem ou se forem incapazes de fornecer proteção efetiva a estes. (ICJ, 

2016). Também em alguns países, grupos armados ou violentos, como, por exemplo, 

paramilitares, grupos rebeldes, gangues criminosas e agentes fiscalizadores, podem ter como 

alvo específico indivíduos LGBTI. (ACNUR, 2012) 

 

Sobre o “Nexo causal” e das “Razões da Convenção” 

 

 Conforme o artigo 1A (2) Convenção de Refugiados, como apresentado na 

primeira seção, a fim de satisfazer a definição de refugiado constante no artigo, o fundado 

temor de perseguição do requerente deve ser "por razões de" um dos cinco motivos 

estabelecidos na Convenção sobre Refugiados: raça, religião, nacionalidade, pertencimento a 

determinado grupo social ou opinião política. O elemento "por razões de" na definição de 

refugiado na Convenção é comumente conhecido como "nexo causal" (ICJ,2016). Para que os 

solicitantes tenham direito à proteção ao abrigo da Convenção sobre o Estatuto dos 

Refugiados, deve existir um nexo de causalidade entre o seu fundado temor de perseguição e 

as razões da convenção. O motivo da Convenção deve ser um fator que contribui para o 

fundado temor de perseguição, mas não precisa ser a única causa, tampouco a dominante. 

(ACNUR, 2012). 
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Desta forma, isso significa que considerando os agentes de perseguição como 

discutidos acima, estes podem infligir um prejuízo persecutório ao requerente, total ou 

parcialmente, "por razões" de um ou mais motivos da Convenção. A intenção ou o motivo de 

agente perseguidor pode ser um fator relevante no estabelecimento do “nexo causal”, mas não 

é um pré-requisito. (ACNUR, 2011). A incapacidade de oferecer uma proteção adequada e 

eficaz do Estado contra a perseguição provém, total ou parcialmente, de um ou mais 

fundamentos da Convenção. (HATHAWAY; FOSTER, 2004 apud. ICJ, 2016)  

Assim, o foco deve se manter nas razões que o solicitante tem para consolidar um 

temor, conforme as circunstâncias do caso, e em como estes lidariam com aquela violência, 

independentemente do que se passa na consciência do agente de perseguição. (ACNUR, 

2012). Entretanto, se o agente de perseguição é um ator não-estatal, o nexo causal estará 

presente se o ator não-estatal tem a capacidade de violentar uma pessoa LGBTI por uma das 

razões da Convenção ou se o Estado provavelmente não irá proteger essa pessoa por uma das 

razões da Convenção. (ACNUR, 2011) 

Tendo em vista as cinco razões trazidas pela convenção, estas não são mutuamente 

excludentes e podem surgir de forma concomitante. (ACNUR, 2011). Solicitações de refúgio 

baseadas na orientação sexual e/ou identidade de gênero são comumente enquadradas como 

parte da razão “pertencimento a um grupo social específico”. No entanto, para que o nexo 

casual seja satisfeito, não é necessário que os requerentes LGBTI interessados sejam 

perseguidos exclusivamente em apenas uma das razões (ACNUR, 2001). Outras razões 

podem ser aplicáveis, o que vai depender do contexto político, religioso e cultural da 

solicitação. (ACNUR, 2012). As diretrizes do ACNUR salientam três razões da convenção 

que são principalmente referenciadas para constituição do nexo casual no contexto estudado. 

Estes são: Religião, Pertencimento a um grupo social específico, e Opinião Política.  

 uanto a razão da convenção “Religião”, o ACNUR considera que um indivíduo que é 

percebido como alguém que não segue os preceitos de uma religião específica em razão da 

sua orientação sexual ou identidade de gênero, sendo, por conseguinte, submetido a grave 

violência ou punição, pode ter um fundado temor de perseguição de ser perseguido em razão 

da sua religião. (ACNUR, 2011). Quanto a razão da convenção “Pertencimento a um grupo 

social específico”, a Convenção de 1951 não traz uma lista concreta de grupos sociais 

específicos. Preferencialmente, “o termo pertencimento a um grupo social específico deve ser 

interpretado de maneira evolutiva, aberta à natureza diversificada e mutável dos grupos em 

várias sociedades e à evolução das normas de Direito Internacional dos Direitos Humanos 

(ACNUR, 2001). No entanto, ACNUR define grupo social específico como um grupo de 
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pessoas que compartilham características comuns, para além do temor de serem perseguidas, 

ou que são percebidas como um grupo pela sociedade em geral.  

 uanto a razão da convenção “Opinião Política”, o ACNUR considera que o termo 

“Opinião Política” deve ser interpretado de forma abrangente para incorporar qualquer 

opinião sobre qualquer assunto no qual a máquina estatal, a sociedade, ou políticas possam ser 

envolvidas (ACNUR, 2011). “A expressão de uma orientação sexual ou identidade de gênero 

diversa pode ser considerada uma expressão política em determinadas circunstâncias, 

particularmente em países onde essa não conformidade é vista como um desafio às politicas 

governamentais ou onde é percebida como uma ameaça às normas e valores sociais 

existentes” (ACNUR, 2012).  

 

Considerações Finais 

 

Desde a criação do ACNUR e ratificação da Convenção de 1951 que o direito dos 

refugiados surge para tentar garantir proteção a aqueles em que o seu Estado não consegue 

proteger.  Dessa forma, partimos de uma perspectiva construtivista para analisar o paradigma 

da legitimação da perseguição, e as particularidades do contexto LGBTI, considerando que o 

próprio termo “perseguição” é considerado “plástico” e muito amplo.  

Assim, para apresentar a conceptualização de perseguição adotada pelas diretrizes do 

ACNUR, todas as diferentes formas de injúria apresentadas na segunda seção podem ser 

consideradas perseguição à luz do ACNUR. Dessa formar, estas buscam legitimar a 

necessidade de proteção e garantir credibilidade da solicitação de refúgio. Essencial para esta 

solicitação, segundo a Convenção de 1951, são a apresentação de um “nexo casual” associado 

a uma “Razão da Convecção”, assim foram discutidas as definições destes termos para o 

ACNUR, tendo em vista a proteção do indivíduo LGBTI.  
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A II Guerra (1939-1945) parece ser um tema de pesquisa inesgotável. Em diversas áreas o 

assunto é abordado, seja nos cinemas com um número elevado de filmes, na literatura através 

de variados livros ou até mesmo em jogos. De fato, a II Guerra marcou o século XX e trouxe 

várias mudanças de ordem política, econômica e social para o mundo. Diferente da I Guerra 

Mundial (1914-1918), a segunda propagou-se por toda Europa revolucionou os recursos 

táticos através de novos armamentos com capacidade de destruição total e trouxe o 

fortalecimento de regimes fascistas, aterrorizando o mundo com os genocídios provocados a 

várias minorias étnicas (MASSON, 2011). 

Foi uma Guerra total e única por conta da extrema capacidade de mobilização material e 

da grande crueldade. Outro aspecto que a diferenciou da I Guerra é que a II teve como 

característica determinante a submissão absoluta do adversário. Enquanto no primeiro conflito 

mundial o objetivo das nações em combate era a derrota do inimigo no campo de batalha e os 

acordos de paz, na II Guerra não havia acordos, o inimigo deveria ser rendido e combatido ate 

o final (TOTA, 2011). 

Entretanto, para além de uma Guerra sangrenta, com novos tipos de armamentos, bombas, 

foi também uma Guerra de ideias. A principal arma usada por Hitler foi a obra MeinKampf, 

para difundir seus ideais e conquistar apoio dos alemães. Além disso, o führerordenou em 

1933 que houvesse uma queima dos livros em Berlim que fossem de encontro com a 

ideologia propagada pelo nazismo. Segundo Manning (2015), os livros não se destinavam 

apenas a diversão, “também serviam como a principal arma para enfrentar “a guerra de 

ideias” contra Hitler”. Foi nessa perspectiva que surgiram os manuais Instructions for British 

Servicemen in France e Instructions for American Servicmen in Britaindados aos soldados 

americanos e ingleses durante a II Guerra. 

mailto:anailza@getempo.org
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/De-fuehrer.ogg
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Os manuais criados ao longo dos séculos surgiram como um conjunto de regras e 

conselhos necessários para o bom desempenho da vida social por conta da necessidade de 

adesão as práticas civilizadas. Eles surgiram escritos de maneira clara, direta, para facilitar a 

leitura e foram utilizados como ferramentas para a consolidação das formas dos códigos 

morais e sociais. Segundo Checchin e Cunha (2006), “os manuais eram dotados do objetivo 

primordial de transmitir e ensinar atenções e cuidados que cada indivíduo deveria dirigir a si 

mesmo no espaço público e privado”.  

Assim, foi com o intuito de educar os soldados e de diminuir os confrontos culturais que 

os governos britânico e americano sentiram a necessidade de criarem manuais a fim de que os 

Aliados se mantivessem unidos para lutarem contra o inimigo maior, a Alemanha. 

Trabalhamos com duas reproduções fac-smilares dos originais, o Instructions for American 

Servicemen in Britain(1942) e o Instructions for British Servicemen in France (1944), 

adquiridas junto ao Imperial War Museum da Inglaterra. São dois livretos de espessura fina, 

capa grossa, do tamanho de livros de bolsos, sem ilustrações, com exceção do manual 

britânico que traz no final imagens de símbolos de placas de trânsito da França. 

O primeiro foi produzido pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos e 

distribuído em 1942 para os soldados americanos que se dirigiam a Grã-Bretanha para 

prepararem-se para invasão da Europa, com instruções informando sobre o país da Grã-

Bretanha, desde a geografia, a cultura e principalmente instrui o soldado americano para lidar 

com situações que diferiam de sua realidade na América, já que eles estavam indo para um 

país que sofria com as restrições de uma guerra. Foi publicado em 2004 pela primeira vez pela 

Boldleian Library da Universidade de Oxford com ISBN: 978-1-85124-085-2 e chamou a 

atenção dos ingleses pelo fato de dar uma visão incomum sobre como os britânicos eram 

vistos pelos outros. 

  Já o segundo, Instructions for British Servicemen in France, foi produzido em 1944 

pelo executivo político de Guerra e emitido pelo Ministério das Relações Exteriores de 

Londres. Foi publicado pela Boldleian Libraryda Universidade de Oxford em 2005 com 

ISBN: 978-1-85124-335-8. Também chamado como Guia de sobrevivência, foi produzido 

com o objetivo de orientar os soldados ingleses que foram enviados para ajudar na 

desocupação da França pela Alemanha. Este segundo manual é até maior que o primeiro e 

possui mais detalhes. Dedica por exemplo um capítulo inteiro para apresentar a história 

política da França e há uma preocupação constante em orientar os soldados para tomarem 

medidas de segurança, tendo em vista que a França estava ocupada desde 1940.  
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A escolha deste tema se justifica por se tratar da II Guerra Mundial, um dos assuntos 

mais pesquisados na História e também porque apesar de termos muitos trabalhos que 

pesquisaram a temática, estes manuais ainda não foram analisados no âmbito educacional e 

nem na História. Numa pesquisa feita ao site da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior) mostra que até o momento, não há trabalhos no Brasil que 

analisem essa documentação. O que encontramos de mais próximo, são textos com analises de 

manuais de boa conduta e civilidade.  

Dessa maneira, o objetivo desta pesquisa, é realizar um estudo comparado dos 

manuais Instructions for American Servicemen in Britain1942 e Instructions for British 

Servicemen in France 1944, observando como ambos abordaram o desafio de pensar o 

comportamento de seus soldados visando educar suas açõesem terras estrangeiras num 

contexto de guerra, utilizando como ferramentas conceitos de Pierre Bourdieu. 

No estudo utilizaremos a metodologia da História Comparada por nos permitir analisar 

como era idealizado pelo governo americano e inglês o comportamento do soldado durante a 

II Guerra Mundial. Através do método comparativo podemos perceber as analogias e 

diferenças dessas orientações de comportamento e como isso refletiu em duas sociedades 

distintas, a inglesa e francesa durante os anos de guerra. 

O uso nessa pesquisa da comparação vai além da mera comparação espontânea, 

impõe-se como um método sistematizado, onde buscaremos as diferenças, semelhanças e 

variações de um mesmo problema: o comportamento idealizado pelos governos ao soldado 

inglês na França e ao soldado americano na Grã-Bretanha. Para tanto, usaremos os dois 

manuais produzidos pelo governo americano e inglês. Buscaremos ver as analogias, 

diferenças e variação destas instruções de comportamento.  

Marc Bloch foi um dos pioneiros e principais defensores da abordagem comparada e 

fez críticas aos historiadores que se dedicavam exclusivamente à história nacional. Para Bloch 

(1992), estes mantinham um diálogo de surdos, pois, migravam de uma história nacional para 

outra sem que se ouvissem mutuamente. Bloch distinguiu dois tipos fundamentais de 

comparações possíveis: 1) Aquela que apresenta similaridades entre os fatos observados, ou 

seja, estudar sociedades separadas no tempo e no espaço por distâncias; 2) Estudar sociedades 

às vezes vizinhas e contemporâneas, constantemente influenciadas umas pelas outras. 

Bloch defendeu a preferência pelo segundo tipo de comparação por ser mais rico 

cientificamente, já que por elas serem próximas, exercem influências recíprocas, além de 

diminuir os riscos do comparativismo, como por exemplo, o anacronismo ou a comparação 
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forçada. Deteremos nossas análises neste segundo tipo de comparação, escolhemos duas 

sociedades próximas que exerceram influências mútuas: francesa e inglesa.  

 

Os manuais em perspectiva comparada: o poder simbólico sobre os agentes  

Os manuais trazem divisões semelhantes. O Instructions for American Servicmen in 

Britainestádividido da seguinte forma: “Introduction, The Country, The People – Their 

Customs and Manner’s, Britain at War, English Vesus American Language, Some Important 

Do’s and Don’t’s e Table of British Currency”
5
. Jáo Instructions for British Servicemen in 

Franceestádivididoem:“France What Occupation Has Meant, The Country, The Ma ing of 

France, What are the French people like?, How France was governed, What do the French 

thin  of Us?, Your own life in the country, Money, Do’s, Don’ts, Ma ing yourself 

understood, words and phrases, weights and measures, security note e road signs”
6
. 

Os manuais,pelo próprio índice, observamos que ambos tratam de assuntos comuns. 

Ambos trazem informações geográficas sobre os países, França e Grã-Bretanha, ambos têm 

uma preocupação constante em informar que os países estavam em Guerra, portanto, muita 

coisa poderia estar diferente do normal, ambos têm a função de dar ordens, mecanismos, 

estruturas sociais para os soldados cumprirem o comportamento ideal que o governo queria.  

Observamos também que os manuais continham as ideologias do governo que o 

soldado deveria seguir. Como diz Bourdieu (1989), as ideologias são duplamente 

determinadas, devem suas características mais específicas não só aos interesses das classes ou 

das frações de classes que elas exprimem, mas também aos interesses específicos daqueles 

que a produzem.  

Pierre Bourdieu nos ajuda a observar como a educação é utilizada como instrumento 

para difundir o ideal do bom soldado que estes livretos procuravam orientar. Nesta análise, 

utilizamos a sociologia de Pierre Bourdieu usando como ferramentas alguns de seus 

conceitos. A razão para essa escolha se dá pelo alargamento do conceito de poder presente em 

Bourdieu.  

                                                           
5
 “O que significa a ocupação”, “O país”, “A formação da França”, “Como são os franceses”, “Como é 

governada”, “O que pensam de nós”, “Sua vida no país”, “Moeda”, O que fazer e não fazer”, “Se fazendo 

entender”, “Palavras e frases”, “Pesos e medidas”, “Segurança” e, por último, “Sinalização”. Tradução livre da 

autora. 
6
 “O que significa a ocupação”, “O país”, “A formação da França”, “Como são os franceses”, “Como é 

governada”, “O que pensam de nós”, “Sua vida no país”, “Moeda”, O que fazer,não fazer”, “Se fazendo 

entender”, “Palavras e frases”, “Pesos e medidas”, “Segurança” e, por último, “Sinalização”. Tradução livre da 

autora. 
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O autor vai além da visão marxista que fala de capitais provindos de acumulação 

econômica e traz o Poder Simbólico que produz capitais simbólicos. Este Poder Simbólico 

para Bourdieu (1989) é “um poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade 

daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem”. Assim, é a 

força de que dispõe certos agentes que exercem uma violência simbólica sobre um agente ou 

grupos de agentes com sua cumplicidade, ou seja, acaba se tornando natural ou aceitável 

socialmente.  

No caso dos soldados, nós temos o governo que produz os manuais exercendo um 

poder simbólico sobre os agentes (os soldados ingleses e americanos), o que se torna uma 

violência simbólica, na medida em que são dadas ordens de bom comportamento que estes 

soldados deveriam incorporar.  Além disso, nestes manuais observamos o poder das palavras. 

Segundo Bourdieu (1989), as relações de comunicação são de modo inseparável, sempre 

relações de poder. Como por exemplo, observamos em alguns faça e não faça: 

 

“Be friendly – but don’t intrude anywhere it seems you are not wanted. You will 

find the British Money system easier than think. A little study beforehand on 

shipboard will make it still easier. You are higher paid than the British “Tommy”. 

Don’t rub it in. Play fair with him. He can be a pal in need. Don’t show off or brag 

or bluster – “swan ” as the British say. If somebody loo s in your direction and 

says, “He’s chuc ing his weight about”, you can be pretty sure you’re off base. 

That’s the time to pull in your  

ears. If you are invited to eat with Family don’t eat too much. Otherwise you may 

eat up their wee ly rations. Don’t ma e fun of British speech or accents. You sound 

just as funny to them but they will be too polite to show it. Avoid comments on the 

British Government or politics. Don’t try to tell the British that America won the last 

war or make wise-cracks about the war debts or about British defeats in this war. 

Nevercriticizethe King or ueen”
7
. 

 

 

Já para os britânicos, os conselhos também são claramente em torno do 

comportamento junto à população civil, sem preocupações aparentes com estratégias 

militares: 

 
“Don’t criticize the French Army’s defeat of 1940. Many Frenchmen are convinced 

that they had a fine but insufficiently equipped army, not very well led. Many others 

                                                           
7
Instructions for American Servicemen in Britain.USA; War Department, 1942, p. 29.“Seja amigável sempre: 

mas não se intrometa onde não for chamado. Estude o sistema de moedas antes. você verá que não é complicado. 

Não faça piadas sobre salários. O americano é o maior do mundo. não se gabe disso. Não coma muito quando 

convidado para qualquer evento. você estará comendo parte da ração de alguém. Não faça piadas do sotaque ou 

da linguagem; você também tem sotaques engraçados para eles, mas eles não irão fazer pouco ou brincar com 

isso. Evite comentários políticos. Não fique falando sobre a vitória da América na última guerra e nem faça 

comentários sobre qualquer derrota britânica. Nunca critique o rei ou a rainha”.Tradução livre da autora.  
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are themselves critical of the French Army of 1940, but they, too, will resent their 

own criticism coming from a foreigner”
8
. 

 

Ainda sobre o comportamento, advertia-se o soldado de que: 

“The British Army represents in France to-day the British people. Any errors of 

conduct commited by individual soldiers will remains in French minds not simply as 

a slur on a single man or a single unit but as ‘the way the British behave”
9
. 

 
 

Aos britânicos é dado um resumo de três páginas sobre a história da França, enquanto 

aos americanos, é dito para se lembrarem de que os britânicos são o berço da democracia e de 

muito da liberdade americana. Duas páginas de instruções são dadas aos soldados britânicos 

de como a França foi governada antes da ocupação. Aos americanos é dito que o poder esta 

nas mãos do parlamento, do primeiro ministro e gabinete, porém,são avisados que nunca 

devem criticar a rainha e que deveriam respeitá-la.  

Cabia também aos livrinhos ensinarem aos soldados norte-americanos a como evitar 

confusão num pub, por exemplo: 

 

“In the pubs you will hear a lot of Britons openly criticizing their government and 

the conduct of the war. That isn’nt an occasion for you to put in your two-cents 

worth. It’s their business, not yours. You sometimes criticize members of your own 

family – but just let an outsider start doing the same, and you  now how you feel”
10

. 

 

 

Além disso, outras ordens semelhantes estão presentes, como a preocupação em 

treinar a base de comportamento dos soldados quando fora do país, evitando comentários 

políticos, críticas sobre a atuação dos países na Guerra e também advertia aos soldados que 

entendessem que eram culturas diferentes. Aos britânicosé dito para se sentirem a vontade e 

agirem naturalmente, mas não o fazer enquanto não estiverem certos de que os franceses 

permitiram e gostaram. Já aos americanos é dito que sejam amigáveis, mas para não se 

meterem onde não forem chamados. 

                                                           
8
Instructions for British Servicemen in France. London: The Political Warfare Executive/The Foreign 

Office,1944.p.44.  “nunca critique a defesa do exercito francês de 1940. eles acreditam que tinham muito pouco 

na ocasião, falta de armamento e uma liderança falha. mas eles podem fazer a autocrítica e não você como 

estrangeiro”. Tradução livre da autora. 
9
Instructions for British Servicemen in France.London: The PoliticalWarfareExecutive/The Foreign 

Office,1944.p.40 “o exército britânico representa hoje o povo britânico. um erro ou mau comportamento não vai 

demonstrar o erro de um só homem, mas sim de todo um povo”. Tradução livre da autora. 
10

Instructions for American Servicemen in Britain.USA; War Department, 1942. p.19 . “Nos pubs você vai ouvir 

conversas dos cidadãos de críticas ao governo e da conduta da guerra. não dê opinião sobre tais assunto. não se 

intrometa; isso é assunto deles e não seu”. Tradução livre da autora. 
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 Estas ordens são incorporadas de modo consciente e inconsciente porque são tidas 

como naturais, comuns, aceitáveis para o bom convívio e consequentemente para o bom 

desempenho dos soldados durante a II Guerra. A educação aparece como principal 

instrumento de fazer com que a violência simbólica dita por Bourdieu seja aceitável, seja 

comum. Esta educação que falamos nesse texto é um modo de socialização. Um campo mais 

amplo que implica a inserção de indivíduos e grupos em processos sociais para além do 

universo escolar. No caso dos soldados, esta educação tinha o objetivo de polir sua conduta no 

meio social, de fazerem ter um autocontrole sobre as emoções e moldá-los aos preceitos do 

governo.  

Nestas ordens de comportamento, em ambos vemos o que Bourdieu chama de campo 

de poder, de dominantes e dominados, onde o governo (dominante) exerce o poder sobre os 

dominados (soldados) através das várias ordenações de comportamento. Esse poder é 

exercido por uma dominação das vontades, do controle dos entes. O soldado deveria 

incorporar a ética do bom soldado através do Poder Simbólico exercido pelos dominantes, o 

governo.  

 Bourdieu (1989) diz que quando as ordens são incorporadas ficam conhecidas como 

habitus. Para o autor, o habitus não é destino. Sendo produto da história, é um sistema de 

disposição aberto, que é incessantemente confrontado por experiências novas e, assim, 

incessantemente afetado por elas. Para o autor, o campo social é um espaço de construção do 

habitus. A autora Maria da Graça Jacintho Selton (2002) diz que o habitus de Bourdieué uma 

subjetividade socializada. Deve ser visto como um conjunto de percepção, apropriação e ação 

que é experimentado e posto em prática, tendo em vista que as conjunturas de um campo o 

estimulam. 

 Quando estas regras são incorporadas, transformadas em habitus, agem sobre o corpo, 

aquilo que Bourdieu chama de hexis corporal. A hexis corporal se converte em leis que 

remove a consciência ou vontade, seus traços históricos. Gerando estas atitudes ou costumes 

com o aparecimento do comum, natural.  Essa naturalização das instâncias sociais geradora da 

visão e divisão do mundo é tomada, ao estar incorporada, como uma atitude corporal frente ao 

mundo, sendo assim, uma hexis corporal. O conjunto das práticas cotidianas têm, assim, suas 

raízes no social e se manifestam corporalmente (GALAK, 2011).  

No caso dos soldados, eles incorporam as regras do bom soldado difundidas pelos 

manuais e através desta incorporação eles transformam isto numa atitude corporal, o que lhes 

permite se enquadrar dentro da idealização de comportamento do soldado Aliado na II 

Guerra. 
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Considerações Finais 

Observamos que as orientações eram variadas e visavam, sobretudo, manter a união 

entre os países. Ambos manuais possuem muitas semelhanças, tendo em vista que a Grã-

Bretanha copiou os Estados Unidos que produziram o primeiro manual, destinado aos seus 

soldados. Porém, apesar das muitas semelhanças, observamos algumas diferenças, 

adaptações. Por exemplo, vemos que o produzido para os soldados ingleses é maior, com 

mais informações, contém um capítulo inteiro sobre a história política da França, tem uma 

preocupação maior em orientar sobre a segurança dos soldados, já que eles estavam indo para 

um território que estava ocupado pelos alemães desde 1940. Já o manual americano é mais 

direto nas orientações, têm uma preocupação maior em evitar os preconceitos, sempre 

enfatizando que as diferenças são provindas de culturas e histórias distintas.  

Eram manuais com claro intuito de transformar atitudes e comportamentos através da 

mobilização da palavra escrita. Os conselhos, as regras, fizeram parte do domínio através do 

Poder Simbólico dito por Bourdieu (1989). Esse poder não era o econômico, mas um poder 

invisível, presente através das ideologias contidas nos manuais, que visavam manter o 

controle social nos espaços púbicos e privados. Esse poder produzia a violência simbólica, na 

medida em que era colocado nos manuais como comum, natural, aceitável para o bom 

convívio social. Porém, percebemos que por traz dos ditos conselhos existia uma ideologia 

presente que visava aos interesses de quem produziu os manuais, no caso os respectivos 

governos, EUA e Grã-Bretanha. 

Não temos manuais militares, mas as instruções tinham o intuito de educar os soldados 

para a guerra, de tentar diminuir a distância entre as culturas diferentes, fazendo parte dos 

objetivos do governo de manter um arsenal de ideias contra Hitler. Os soldados que foram 

para Guerra em sua maioria eram civis, não tinham ainda enfrentado um campo de batalha. 

Esse foi um dos motivos que levaram os países Aliados, sobretudo Estado Unidos, a criarem 

verdadeiras estruturas para prover de livros seus soldados. Campanhas de doações de livros 

foram feitas, editoras como a Armend Services Editions se especializaram em publicações 

para os fronts de guerra.  

Foi também nessa época que nasceram os livros de bolsos, uma adaptação para que o 

soldado pudesse carregá-los para onde quer que fosse. Assim, observamos que estes manuais 

continham estruturas sociais que estruturavam o comportamento dos soldados na II Guerra, 

moldavam seus comportamentos e produziam ideologias que serviam para controlar, moldar o 

comportamento de acordo com os preceitos dos dominantes, os governos. 
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Introdução 

 

O cotidiano está cercado de novas tecnologias e de invenções que despertam nas 

pessoas o desejo de engajar, de ocupar o seu tempo com elas e, de certa forma, contribuir 

para a formação de algum tipo de estrutura, de algo que sugira pertencimento. Ao manejá-las, 

o indivíduo vai construindo e lapidando uma “bagagem” que ele carrega em um fluxo 

contínuo de interações e troca de experiências. 

Os jogos digitais, como parte dessas novas invenções, a princípio, podem parecer 

apenas bens de consumo com o propósito geral de oferecer entretenimento e distração da 

vida cotidiana. Entretanto, essa ideia se apresenta um pouco equivocada quando conhecido o 

que acontece durante a vivência de um jogo digital.  Desde o momento em que é escolhido o 

que se jogar, há uma “conversa” entre as afinidades, os interesses e o dado contexto em que o 

jogador se apresenta com o universo e as possibilidades oferecidas pelo jogo. O jogador 

espera que a experiência permita um retorno durante o processo, de modo que isso 

proporcione algum tipo de envolvimento, seja efetivo ou apenas efêmero. Isso é atendido, por 

um lado, pelos desenvolvedores do jogo, como aponta Gee (2007): 
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Desenvolvedores de jogos são capazes de construir mundos onde as pessoas podem 

ter experiências novas e significativas, experiências em que o lugar deles na vida 

nunca lhes permitiria ter ou mesmo experiências que nenhum ser humano teve 

antes. Essas experiências têm o potencial de tornar as pessoas espertas e mais 

pensativas. (p. 29)
11

 

 

Por outro lado, esse envolvimento não se dá apenas em termos do jogo como uma 

experiência tela-jogador. Ele não está apenas sentado absorvendo informações e apertando 

botões de maneira automática. Há, além da identificação com o jogo e a recepção dele, algum 

tipo de relação com a cultura associada aos jogos, ainda que de forma sutil. Essa cultura, 

hoje, apresenta-se com mais força por conta das novas tecnologias, que permitem interações 

contínuas e em tempo real, ao conectar jogadores através de diferentes ferramentas digitais. 

Isso sugere, portanto, que existe um lado social relacionado à cultura dos jogos, como 

acentuam Kambouri e Schott (2007): 

 

A competência que os jogadores adquirem é configurada socialmente, não apenas 

pela indústria e pelos desenvolvedores de jogos, mas também dentro de práticas 

sociais em todos os níveis da cultura dos jogos. A participação nessa cultura é 

negociável, moldada por diferentes formas de propriedade, especialidade e 

motivação. (p. 132) 

 

A cultura dos jogos, neste aspecto, passou a unir os seus interagentes em 

comunidades virtuais, nas quais há espaço para discussão e troca de ideias, em quadro de 

mensagens que fazem uso da linguagem escrita e visual. O seu lado social é complexo, e 

“não é apenas uma questão de jogadores estarem conversando uns com os outros, e sim uma 

cadeia de pessoas interconectadas e de relacionamentos – às vezes entrelaçados entre a vida 

online e off-line, durante o jogo e fora do jogo – em desenvolvimento e em desintegração, ao 

longo do tempo” (TAYLOR, 2009, p. 30-31). Partindo desse princípio, esta pesquisa buscou 

investigar uma comunidade brasileira formada por jogadores do World ofWarcraft
12

, 

considerado como o jogo digital online do gênero MMORPG
13

 mais popular do mundo, 

licenciado e distribuído pela produtora Blizzard. A comunidade permite a criação de tópicos 

de discussões que são fomentados e alimentados pelas interações entre os jogadores, através 

de postagens. Para participar da comunidade, entretanto, é necessário que o usuário esteja 

cadastrado e possua uma assinatura paga, que também permite tempo de jogo livre. É 

                                                           
11

 Algumas citações são originalmente de textos em língua inglesa e foram traduzidas pelo autor do artigo. 
12 

 Link para o site do jogo: https://worldofwarcraft.com/pt-br/ 
13 

 Do inglês MassiveMultiplayer Online Role-Playing Game, jogo online de aventura e exploração 

multijogador, ambientado em um universo fantástico e que permite ao jogador criar um personagem como forma 

de representá-lo neste universo – ou seja, criar o seu avatar. 
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possível jogá-lo gratuitamente através da versão Starter, mas com certas limitações na 

jogabilidade. 

A interação com os jogadores aconteceu através da experimentação do jogo e o 

acompanhamento dos tópicos de discussões do fórum oficial ativo na página Fóruns do 

World ofWarcraft
14

. De modo a compreender como o processo de construção de sentidos, 

que será melhor introduzido na próxima seção, ocorre na prática, três tópicos de discussões 

do fórum oficial foram selecionados para uma análise interpretativista de comentários 

publicados por alguns jogadores. Os critérios que nortearam a escolha desses comentários em 

especial estão relacionados com a abordagem que eles apresentam do conhecimento do 

repertório cultural do jogo, das práticas da comunidade e como a participação e o 

engajamento de outros jogadores são importantes para o processo de construção de sentidos. 

 

 

Comunidades virtuais e o processo de construção de sentidos 

 

As comunidades virtuais têm um elevado poder discursivo e construtivo. Em especial, 

a comunidade de jogos coloca o jogador diante de tópicos de discussões com pessoas que 

compartilham algo em comum – no caso, a cultura daquele jogo – e, direta ou indiretamente, 

engajam-se mutuamente ao participarem ativamente como integrantes, “negociando” 

sentidos. Engajamo-nos porque “projetamos nossos sentidos ao mundo e então os 

percebemos como existentes no mundo, ao possuirmos uma realidade característica deles” 

(WENGER, 1999, p. 54); e negociamos porque “os sentidos residem não em nós, tampouco 

no mundo, mas na dinâmica relação de estar vivendo no mundo” (WENGER, 1999, p. 54). 

Essa dinâmica sugere que a negociação de sentidos possui conexões que vão sendo 

construídas em um caminho que, embora se mova continuamente, não é linear. Ela surge da 

experiência individual do jogador desenvolvida dentro e fora da cultura dos jogos, e que 

envolve a experiência individual de outros jogadores, pelas competências que eles criam 

juntos, pelos relacionamentos que são formados e pelos elementos que reinventam, 

construindo novos significados. Em outras palavras, pode-se dizer que os sentidos estão 

relacionados com o uso da linguagem que Bakhtin (2003) chama de enunciados, nos quais 

“cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados” (p. 

272). Os enunciados não são totalmente originais, isto é, eles não surgem ao acaso. Os 

                                                           
14 

 Link para a página da comunidade: http://us.battle.net/forums/pt/wow/ 
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enunciados podem ser “inéditos”, formados a partir dos elos construídos com os enunciados 

dos outros e os individuais, através do engajamento mútuo entre as pessoas:  

Eis por que a experiência discursiva individual de qualquer pessoa se forma e se 

desenvolve em uma interação constante e contínua com os enunciados individuais 

dos outros. Em certo sentido, essa experiência pode ser caracterizada como 

processo de assimilação – mais ou menos criador – das palavras do outro (e não das 

palavras da língua). Nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados (inclusive as 

obras criadas) é pleno de palavras dos outros, de um grau vário de alteridade ou de 

assimilabilidade, de um grau vário de aperceptibilidade e de relevância. Essas 

palavras dos outros trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que 

assimilamos, reelaboramos, e reacentuamos. ” (BAKHTIN, 2003, p. 292-293) 

 

Os tópicos de discussões das comunidades virtuais, em geral, são organizados em 

“quadros de mensagens”, que registram sucessivos comentários de vários jogadores. Dado 

um tópico, a negociação de sentidos é feita pela forma como os interagentes participam e se 

engajam mutuamente na discussão sugerida. Há aqui, portanto, uma construção coletiva, 

formada pela sociabilidade, pelo contato entre jogadores que possuem visões de mundo e 

experiências de jogo diferentes, mas que estão, em um dado momento, voltados para um jogo 

específico, construindo conhecimento juntos. É nesse momento que, “em termos de 

engajamento, eles podem muito bem estar fazendo a mesma coisa. Mas isso sugere que a 

experiência do que eles estão fazendo e o que eles pensam estar fazendo são bem diferentes” 

(WENGER, 1999, p. 176). O fazer, neste caso, denota a construção de sentidos que o jogador 

tem feito a respeito daquele tópico, e que pode servir para futuras renegociações, para outros 

‘enunciados’ (BAKHTIN, 2003). Eles podem, por exemplo, aparecer à medida que a leitura 

do quadro de mensagens provoque nele uma “apropriação, invenção, produção de 

significados” (CHARTIER, 2009, p. 77), modificando uma forma de pensar, trazendo uma 

nova ideia ou simplesmente construindo um novo ponto de discussão ou um novo tópico. 

A comunidade virtual de jogos digitais, portanto, é um espaço no qual floresce uma 

constante renegociação de sentidos através do engajamento dos jogadores. Eles constroem 

coletivamente seus próprios símbolos e códigos pelos quais os seus componentes se sentem 

identificados, através de sua própria “língua”; elementos que Taylor (2009) reforça como a 

história de uma prática:  

 

Nós reconhecemos a história de uma prática nos artefatos, nas ações e na linguagem 

da comunidade. Nós podemos fazer uso dessa história porque temos sido parte dela 

e ela agora é parte de nós; fazemos isso através de uma história pessoal de 

participação. Como identidade, isso se converte em uma coleção de eventos, 

referências, memórias e experiências que criam relações individuais de 

negociabilidade com relação ao repertório de uma prática. (p. 153) 
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A cultura dos jogos, nesse aspecto, é um ambiente que apresenta, através de 

afinidades e práticas, do sentimento de pertencimento e de identificação, a construção de 

sentidos de maneira contextualizada. 

 

 

O jogador e a experiência do jogar 

 

O universo dos MMORPGs tem como combustíveis a imaginação e a sociabilidade. O 

jogador, envolvido na cultura característica deste tipo de jogo, ao trocar experiências com 

outros jogadores, seja jogando junto a eles ou ao ressaltar uma partida em que estava jogando 

sozinho, “negocia” sentidos através de conexões que ele faz ao longo de sua trajetória dentro 

do jogo, e que estão relacionados à bagagem de seus enunciados (BAKHTIN, 2003), pelos 

quais apreende, reinventa e os utiliza à sua maneira. Há jogadores que estão mais voltados a 

deixarem os seus avatares mais poderosos, obterem itens raros e limitados, participarem das 

melhores experiências de jogo em grupo – como as masmorras e as raides
15

; bem como há 

jogadores mais interessados na lore
16

do jogo. De uma forma ou de outra, há a construção de 

sentidos em torno de algo que os jogadores possuem em comum: a cultura dos jogos. 

Entretanto, nem sempre essa cultura é homogênea, pois existem diversificados níveis de 

identificação entre os jogadores, que ditam como eles se sentem envolvidos e pertencentes a 

essa cultura. 

Ao criar um avatar no universo do World ofWarcraft, o jogador é posto dentro de um 

universo fantasioso que incentiva a exploração e o engajamento com outras pessoas. Os 

avatares são distintos uns dos outros, isto é, são personagens construídos e desenvolvidos 

com habilidades diferentes que oferecem uma trajetória única e que cumprem papéis sociais 

próprios de cada um. A própria mecânica do jogo é construída de modo que, para cada 

avatar, existam prós e contras, de forma que o jogador procure interagir com outros para 

progredir no jogo. É aqui, nesse processo, em que a sociabilidade cumpre o seu importante 

papel nos MMORPGs: unir a experiência individual do jogador com a experiência individual 

de outros jogadores, fazendo com que esse engajamento mútuo contribua para a construção 
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 Masmorras são cenários construídos no jogo com o objetivo de oferecerem uma experiência 

cooperativa, ao incentivar a formação de um grupo de no máximo cinco jogadores para completá-las. As raides 

são similares às masmorras, mas apresentam maior dificuldade e os grupos podem se estender até quarenta 

jogadores. 
16

 De acordo com as palavras do jogador PANON, “o termo lore se refere ao conjunto de informações a 

respeito do universo. A história, a cultura das raças, o significado das palavras nas linguasazerothianas, o 

funcionamento da magia e do cosmos, a geografia... Tudo isso ta incluso no que as pessoas se referem por ‘lore’” 

(PANON, 2013). 
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coletiva da experiência do jogar. Assim, gradualmente o sentimento de pertencimento a uma 

comunidade é construído, através da história que a participação nessa experiência do jogar se 

torna para o jogador e como ele se sente identificado diante dela. O jogador KROGTHARR, 

em seu comentário ao tópico “Me deem motivos para jogar ou não jogar”, em que o autor 

original descreve a sua posição de incerteza quanto a continuar ou não jogando World 

ofWarcraft; apresenta a sua história de participação e justifica como, no caso, ela é decisiva 

para que ele continue jogando: 

 

Minha persistência me gerou belas amizades, algumas eu jamais esquecerei. [...] 

Aprendi a me comunicar rapidamente com sinais O X % # e com poucas tecladas 

organizava os CrowdControls de todo o grupo. Karazhan, minha primeira Raid... 

O significado daquela torre para mim em Azeroth chega a ser poético, foram horas 

com meus amigos revirando aquele lugar... Nem vi o tempo passar, também não vi 

quando a minha primeira guilda se desfez como um imenso castelo de cartas... 

Como assim, acabou? Não imaginava que a debandada daqueles “amigos virtuais” 

fosse mexer tanto assim comigo. Mas haviam ficado ótimas lembranças e os 

momentos ao lado deles compensaram! 

[...] Resumindo, o que eu aprendi ao longo de tanto tempo... O que torna 

qualquer coisa especial, são as pessoas que participam com você! Boas pessoas 

e bons amigos lhe darão bons momentos e muita diversão! O grande segredo é 

encontra-los !!! (KROGTHARR, 2016) 

 

Krogtharr aponta como o uso de alguns sinais o ajudaram a comunicar-se rapidamente 

quando em jogo. Para dar sentido a eles, construir significados, é necessário que haja o 

engajamento mútuo entre Krogtharr e os jogadores, no qual o sentimento de pertencimento 

àquela comunidade surge e se transforma em uma história de participação. É durante esse 

engajamento mútuo que ocorre a negociação de sentidos destes sinais, através da dinâmica 

relação da experiência coletiva do jogar. 

O jogador também defende um ponto de vista curioso, uma vez que a sua história de 

participação, apesar de possuir um intenso envolvimento com o jogo, mostra que as amizades 

formadas com outros jogadores são importantes para a sua experiência do jogar. Em geral, 

costuma-se pensar que jogadores focados em completar e dominar o jogo estão mais voltados 

para aspectos instrumentais do jogo, como aperfeiçoar ao máximo suas habilidades, aprender 

controles de atalho para agilizar a experiência de jogo e formar vínculos a curto prazo, 

concentrados em atingir um objetivo coletivo em um dado momento. Nessa perspectiva, 

Krogtharr aparenta ser uma exceção: ele quer “ganhar”, mas ao mesmo tempo se importa 

com a construção de amizades ao longo desse processo de conquistas e vitórias.  

Durante a construção do avatar, é necessário realizar uma escolha que está 

relacionada ao repertório da comunidade: optar entre duas facções políticas principais do 

jogo, a Horda e a Aliança. Cada uma possui a sua própria história envolvendo os personagens 
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dentro do universo fantasioso do jogo e as relações que eles possuem. Esses artefatos da 

história compõem um tipo de estrutura que, inicialmente, apresenta como os jogadores 

interagem e se engajam mutuamente uns com os outros. 

O jogador WOLFSTARKS abre um tópico de discussão intitulado “Horda ou aliança 

para pvp”, pedindo uma opinião a respeito de qual facção ele deve escolher ao jogar em PvP 

– de “Player vs. Player”, modo de jogo que permite o combate entre jogadores –, analisando 

os prós e contras de cada uma. 

 

Pessoal jatemho alguns alts tanto na Horda como na Aliança e em ambos so foco no 

pvp, queria saber qual facção atualmente está melhor no pvp na percepção de vocês, 

tenho percebido que quando jogo na alli ganho bem mais, e isso tem dado desgosto 

de jogar na horda, sendo que eu gosto de lá e meu main é de la, quero daber pois 

vou dar instant 100 em alguma classe e dependendo ate trocar de facção alguns 

personagens meus, como disse meu foco é pvp!!! (WOLFSTARKS, 2016) 

 

É interessante perceber aqui como os avatares, em certo ponto, são tratados à parte: 

não se trata apenas de uma questão de identificação com determinado personagem, e sim dos 

benefícios que um determinado grupo pode oferecer para a construção coletiva da 

experiência do jogar. Verifica-se também como certas coisas podem não fazer muito sentido 

para quem não está habituado com o contexto do jogo, em especial os “jargões” que são 

construídos e negociados os seus sentidos através da experiência do jogar, muitas vezes 

oriundos de termos em inglês – no comentário do Wolfstarks, por exemplo, tem-se “alts”, 

uma abreviação para alternatecharacters, “personagens secundários” que os jogadores criam 

para terem uma experiência de jogo diferente da do que é conhecido como “main”, 

o“personagem principal” e no qual o jogador investe mais tempo e esforço, ou seja, com 

quem ele mais se identifica. O sentido dado a esses jargões surge como uma resposta à 

bagagem de enunciados que se relacionam com os sentidos negociados pelos jogadores, uma 

resposta que “os rejeita, confirma, completa, baseia-se neles, subentende-os como 

conhecidos, de certo modo os leva em conta” (BAKHTIN, 2003, p. 297). Esse processo é 

análogo à construção de sentidos dos sinais utilizados pelo jogador Krogtharr: é dinâmico, 

fruto do engajamento mútuo entre os jogadores e, também, diacrônico, uma vez que os 

jogadores fazem sentido a partir de experiências anteriores desenvolvidas dentro e fora da 

cultura dos jogos. 

URGATHOA, em resposta a Wolfstarks, apresenta a sua própria leitura de como 

funciona a construção coletiva em cada facção: 

 

A Horda é cada um por sí e a Aliança vivem trabalhando em equipe. 
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Mesmo a Horda levando desvantagem por falta de organização eu não jogo na ally 

por lá fico com sono, é um tédio. 

NPCs fica tagarelando Pela Luz e meio mundo de frases do bem, é o tipicocliche de 

fantasia medieval, honra, justiça, bondade, lealdade e blá, blá, blá. 

Todo mmo tem esses cliches. 

Agora a Horda é diferente existe Honra, existe Força, os renegados são os melhores 

com suas quests traiçoeiras de deflagração da peste. 

Goblins então você dá boas risadas nas missões deles, criaturas sem escrupulosos 

capazes de vender até a mãe se o lucro for alto, os Trolls é como jogar com 

Jamaicanos ou surfistas, os caras são super malandros. 

É muito divertido e irado ser da Horda, fora no PvP claro... (URGATHOA, 2016) 

 

É possível notar pelo comentário acima como a loredo jogo, inicialmente, apresenta 

uma estrutura de como a construção coletiva entre os jogadores pode acontecer; e, como 

esperado, de que forma os jogadores recepcionam essa “ideia original” dos desenvolvedores. 

O que Urgathoa apresenta para Wolfstarks é a história de sua participação na experiência do 

jogar, como a trajetória dela pode dar um novo significado à visão que Wolfstarks possui a 

respeito das facções em PvP, ou seja, enunciados predecessores que podem ajudar o jogador 

a construir um novo enunciado como resposta (BAKHTIN, 2003) para eles.  

ASCELYN, por fim, complementa Urgathoa ao defender que uma facção, raça ou 

classe deve ser escolhida pelo modo como cada jogador se identifica: “Joga com a 

facção/raça/classe que você mais gosta, não tem isso de facção melhor em pvp sempre haverá 

pessoas que jogam bem ou mal em ambos os lados” (ASCELYN, 2016). 

Ela acentua que a definição da facção em si é apenas um elemento pré-construído no 

jogo, e isso não indica como os jogadores irão ou devem se comportar. Ou seja, são os 

jogadores que criam a própria experiência do jogar, a partir de uma experiência coletiva 

moldada de forma contínua e que sempre está aberta a renegociações. Eles, ao formarem 

comunidades, vão reconhecendo o que está ao seu redor, ao mesmo tempo em que 

compreendem a si mesmos; e isso continuamente é lapidado, transformado em algo novo, 

conforme forem negociando sentidos entre si. 

 

Considerações finais 

 

O cotidiano está cercado de novos conhecimentos digitais e de novas práticas sociais, 

e eles devem ser levados em consideração quando se trata da construção de sentidos. Uma 

vez conhecida como ela acontece dentro do ambiente dos jogos digitais, esses dados 

fornecem indícios de como é importante, atualmente, a prática contextualizada e o 

envolvimento com novas tecnologias, como foi elucidado nas seções anteriores. 
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Pode-se concluir que a experiência do jogar, construída a partir da experiência 

individual de um jogador desenvolvida dentro da cultura dos jogos, e que envolve a 

experiência individual de outros jogadores, é o que forma a dinâmica e contextualizada 

construção de sentidos, na qual eles vão negociando entre si à medida que engajam 

mutuamente e participam ativamente como integrantes de uma comunidade. 

A experiência do jogar traz à tona a imaginação e o fator social, permitindo ao 

jogador negociar sentidos em comunidades que giram em torno de um item cultural em 

comum, aprendendo, reinventando e trocando experiências uns com os outros. E para isso, 

eles não precisam de certas competências pré-avaliadas, de determinadas habilidades que 

sejam necessárias serem construídas previamente, de modo que possam participar do jogo. 

Tudo isso é construído de maneira dinâmica, no qual cada jogador encontra suas fraquezas 

nas qualidades do outro, e vice-versa; em um elo contínuo em que o aprender deixa de ser 

uma atividade automática e centrada em textos isolados para uma atividade que desperte em 

seus integrantes o sentimento de pertencimento, de envolvimento emocional, de algo em que 

há contexto e identificação. 
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1. Introdução 

Nos últimos anos tornaram-se recorrentes os debates acerca do consumo de bebidas 

alcoólicas no Brasil. Segundo uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) o país apresenta uma das maiores taxas de mortalidade ocasionada pela ingestão desta 

substância psicoativa no continente americano. 

Como é sabido, o uso de bebidas alcoólicas não só acarreta danos a saúde dos seus 

consumidores como também contribui para que haja uma maior ocorrência de acidentes de 

trânsito que, por vezes, acaba levando suas vítimas a óbito. Mediante isso, o governo 

brasileiro procurou adotar algumas medidas preventivas em âmbito nacional promovendo 

campanhas contra o alcoolismo e implantando a lei seca que tem como objetivo impedir que 

motoristas ingiram álcool antes de dirigir, além de proibir a venda de bebidas alcoólicas ao 

longo das rodovias federais. 
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No entanto, essa preocupação com questões relacionadas ao alcoolismo não é algo 

concernente apenas à atualidade, ao analisarmos jornais sergipanos publicados no início do 

século XX, percebemos que os mesmos estavam imbuidos de discussões em torno dos 

maléficios que esse produto poderia acarretar para a humanidade. Além disso, notamos que 

algumas medidas preventivas foram adotadas no estado de Sergipe com o intuito de combater 

o seu consumo entre as camadas populares tais como a adesão à semana antialcoólica que 

costumava ocorrer em diversas regiões do país durante o mês de outubro. Mas qual era o teor 

dessas discussões? E em que consistia a semana antialcoólica? Foi visando responder a essas 

perguntas que esse artigo foi produzido. 

 

2. Metodologia 

Para a execução desse trabalho e em concordância com o cronograma das nossas 

atividades foram utilizados sequencialmente os seguintes procedimentos: levantamento geral  

das fontes históricas, leitura e análise do material, e sistematização das informações coletadas. 

A princípio nosso objetivo era analisar o pensamento eugênico no Brasil e investigar o 

modo como ele reverberou entre os intelectuais e as intituições de ensino de origem sergipana 

existentes na época. Visando atender a esse proprósito inicialmente realizamos uma revisão 

bibliográfica das obras que discorriam a respeito da eugenia em território brasileiro e 

posteriormente examinamos o material existente no CEMAS (Centro de Educação e Memória 

do Atheneu Sergipense) que concentra a documentação pertencente ao atual Colégio Estadual 

Atheneu Sergipense, em um período que remonta ao final do século XIX.   

Em um livro de atas do Atheneu Sergipense onde constavam as correspondências 

expedidas por esta instituição de ensino no ano de 1934, descobrimos que nesta escola foi 

realizada uma conferência contra o alcoolismo. Após algumas investigações descobrimos que 

na verdade essa conferência tratava-se de uma campanha intitulada Semana Antialcoólica, 

que como o próprio nome sugere, visava alertar os alunos acerca dos perigos relacionados à 

ingestão de bebidas alcoólicas. Diante disso, procuramos averiguar em que consistia a 

Semana Antialcoólica e se ela acontecia apenas em âmbito local ou se outras regiões do país 

também haviam aderido à campanha. 

O levantamento geral das fontes se deu por meio da análise de jornais sergipanos 

referentes ao período aqui estudado que foram digitalizados e que atualmente se encontram 

disponíveis para consulta no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e na Biblioteca 

Pública Epifânio Dória. Ao examinar os períodicos obervamos que alguns deles também 
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faziam alusão a Semana Antialcoólica e descobrimos que ela costumava  ocorrer em diversos 

estados brasileiros durante o mês de outubro. 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa também foram utilizadas as revistas publicadas 

pelo ABHM (Arquivo Brasileiro de Higiene Mental) e APHM (Arquivo Paulista de Higiene 

Mental) e que foram digitalizadas pelo GEPHE (Grupo de Pesquisa de Higienismo e 

Eugenismo) pertencente à Universidade Estadual de Maringá. 

No que se refere à leitura e a análise das fontes, primeiramente procuramos selecionar 

os jornais sergipanos cujas materias tratavam da Semana Antialcoólica. Em seguida nos 

detemos a investigar no ABHM e APHM os artigos que nos possibilitasse visualizar a 

concepção que os eugenistas e higienistas tinham acerca do consumo do álcool. Por fim, 

pocuramos sistematizar as informações que foram obtidas por meio de nosso estudo e que 

deram origem a esse trabalho. 

 

3. Ecos da Semana Antialcoólica em Sergipe 

Como foi dito anteriormente, após a análise das matérias divulgadas na imprensa 

sergipana no início do século XX constatou-se que neste estado houve uma adesão por parte 

do poder público às campanhas que se opunham ao consumo de bebidas alcoólicas.  

Em 1932 o jornal A República divulgou uma texto intitulado Ecos da semana 

Antialcoólica: contra o alcoolismode autoria do médico Afrânio Peixoto. Esta matéria 

procurava alertar a população sergipana acerca dos malefícios que o álcool poderia acarretar 

para a raça humana chegando a equiparar essa substância psicoativa à escórias. 

 
Por uma perversão humana o homem fez das fezes de uma bactéria- o álcool é 

produto da desassimilação de um saccharomyces- fez dessas fezes sua delícia (..) 

Ora, o alcoolismo é a perda da saúde do corpo- estômago rins, fígado, coração, 

vasos, nervos, atacados pelo veneno. É a perda da saúde mental, a embriagues, o 

delírio alcoólico, delirium tremens, a epilepsia todas as psychoses das quaes o álcool 

é causa ocasional, quando não é concorrente ou determinante , é finalmente a 

degeneração da raça, pois os filhos de alcoolistas são tarados e predispostos na 

infância a meningite, as convulsões, a deficiência mental e depois a loucura e ao 

crime (A Republica, 1932) 

 

Ainda neste mesmo ano o jornal A Republica divulgou uma nota que visava propalar a 

semana antialcoólica que, como de praxe, seria realizada na capital sergipana no mês de 

outubro. Segundo este informe em breve seria iniciada não só em Aracaju como também no 

país inteiro a semana anticoólica que era considerada “digna de todos os encomios e ações dos 

poderes publicos, pois ela procurava combater o alcoolismo atráves da educação popular”( A 

Republica, 1932) 
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É importante frisar que em Sergipe, normalmente essas campanhas costumavam ter 

como público alvo alunos que se encontravam em idade escolar sendo, portanto realizadas em 

sua grande maioria nas instituições de ensino do referido estado. 

A nota que fora mencionada anteriormente também deixa claro o desejo por parte de 

alguns membros da imprensa sergipana de que medidas mais enérgicas fossem adotadas no 

estado em relação ao alcoolismo, pois para esses indivíduos a simples realização de uma 

semana antialcoólica nas escolas não seria capaz de diminuir essa mazela que estava arraigada 

na sociedade. 

No entanto, nada adiantará uma campanha reduzida apenas a alocações oratórias nas 

nossas escolas. Urge, alguma coisa mais pratica, mais eficiente. No combate ao 

alcoolismo. Palavras... levadas ao vento ( A Republica, 1932) 

 

Em 1934 estava sendo realizada no país a sétima semana antialcoólica que foi levada a 

cabo em Sergipe entre os dias 01 e 06 de outubro. No jornal A Republica o médico Jóse de 

Albuquerque relata que foi convidado pelos dirigentes do movimento a trabalhar uma 

temática voltada para a relação existente entre alcoolismo e sexualidade. Em seu 

pronunciamento, Albuquerque expõe que uma das consequências que o álcool poderia 

acarretar para as funções sexuais dos homens e das mulheres é a esterilidadee afirma que é 

mais proveitoso quando pelo uso do álcool esses indivíduos tornam-se estéreis, pois dessa 

forma a raça humana ficaria protegida contra a invasão de seres que eram considerados por 

alguns estudiosos daquela época como enfermos e tarados, por terem sido gerados por pais 

alcoólatras ou alcoolizados (A Republica, 1934) 

Mas, segundo José de Albuquerque nem sempre o uso de bebidas alcoólicas acarretava 

na esterilidade de um indivíduo o que acabava o transformando em “um grande perigo social 

por vir gerar proles enfermiças que vão representar nas estirpes da nacionalidade como que 

seus mortos a serviço da degradação da raça e da espécie” (A Republica, 1934) 

Com o intuito de combater o alcoolismo algumas instituições de ensino sergipanas 

como a Escola Normal Rui Barbosa adotaram algumas medidas um tanto curiosas. Em 1931 

foi divulgada no jornal A Tribuna uma nota que alegava que o Dr. Helvécio de Andrade havia 

determinado que nos últimos 15 minutos de aula os professores de todos os anos deveriam 

fazer com que suas alunas escrevessem por cinco vezes a seguinte sentença: “O álcool é um 

dos maiores flagelos humanos” sob a alegação de que “a propaganda contra o álcool é dever 

cívico e humano dos educadores da infância” (A Tribuna, 1931). 

Ao analisarmos as correspondências expedidas pelo Colégio Atheneu Sergipense em 

outubro de 1934, encontramos um documento emitido pelo diretor José Andrade Carvalho 
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solicitando ao juiz de direito do tribunal do júri a dispensa de sua participação nas sessões do 

tribunal, alegando que na instituição de ensino da qual fazia parte iriam ser realizadas 

conferências antialcoólicas, o que de certa forma acaba demonstrando à importância que era 

atribuída a campanha contra o alcoolismo em Sergipe 

Obrigado a assistir as conferencias anti-alcoólicas como chefe deste Dep. Em vista 

dos múltiplos afazeres que me providenciou e tendo-se de realizar neste Ateneu as 

conferencias anti-alcoólicas em vista de determinações do Exc.. ministro da 

educação e saúde publica. Solicito A V.Exa. dispensar-me das sessões deste tribunal 

a que me obrigou por lei (Carvalho, J. A in: Correspondências expedidas, 

04/10/1934). 
 

Como foi possível perceber, as discussões em torno da ingestão de bebidas alcoólicas 

remontam as primeiras décadas do século XX. No entanto, diferente dos dias atuais, a 

preocupação com o alcoolismo estava diretamente ligadas a questões de ordem racial. Mas 

qual é a explicação para tal fenômeno? Instigados por questões como esta que decidimos 

averiguar o assunto de forma mais aprofundada como veremos adiante. 

 

4. O Alcoolismo como Fator de Degeneração da Raça 

Durante a primeira metade do século XX o álcool foi considerado pelos eugenistas e 

higienistas brasileiros como um dos principais vilões da raça humana, tendo seus malefícios 

amplamente debatidos e divulgados tanto na imprensa quanto em livros produzidos na época. 

Mas qual era a diferença existente entre higienismo e eugenismo, e o que cada uma 

dessas vertentes propunha? Segundo o médico Renato Ferraz Kehl, os higienistas tinham 

como objetivo melhorar as condições não só do meio físico como também as individuais, pois 

eles acreditavam que dessa forma os homens conseguiriam aprimorar o seu estado físico. Já a 

eugenia procurava gerar um melhoramento racial na humanidade através da multiplicação de 

indivíduos considerados bem dotados ou eugenizados( Kehl, 1935:46 apud Giroldo, 2008) 

Em sua obra intitulada Tipos Vulgares o médico Renato Kehl, reputado como um dos 

maiores propagandistas da eugenia no Brasil dedica algumas páginas de seu livro para tecer 

algumas considerações acerca do alcoolismo. Segundo o referido autor “Vicio e degeneração 

se irmanam” (Kehl,1936) o que faz com que os indivíduos que desenvolvem o vício em 

bebida alcoólica prejudiquem não só a sua  saúde como também o futuro de seus descentes, 

que segundo Kehl, estariam destinados a  “Sofrer irremediavelmente, pelos hospitais e 

penitenciárias, até o extermínio na terceira ou quarta geração” (Ibidem). 

Em uma palestra, patrocinada pela Estrada de Ferro Sorocabana e a Liga Paulista de 

Higiene Mental, destinada aos ferroviários paulistas, o médico F. Marcondes Vieira explica 
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com maiores detalhes o modo como o alcoolismo influi na hereditariedade humana e a 

maneira pela qual suas consequências semanifestam em cada geração.  

Marcondes relata que, segundo Benedict Morel, a primeira geração proveniente de 

pais alcoólatras tinha uma maior propensão à depravação moral e ao heredo-alcoolismo. A 

segunda geração poderia ser vitima da embriaguez habitual e o amolecimento cerebral, já a 

terceira teria uma tendência para hipocondria e suicídio e finalmente, na quarta geração 

poderia haver uma maior incidência de casos de imbecilidade, idiotismo e esterilidade que 

posteriormente as levaria a extinção (APHM, 1930). 

Entre os anos de 1925 e 1947 circularam no Brasil os periódicos produzidos pela Liga 

Brasileira de Higiene mental, que desde a sua primeira edição procurou suscitar debates 

acerca do alcoolismo no país e apresentar soluções para combatê-lo de maneira eficaz. 

Geralmente essas discussões eram publicadas em uma seção do jornal intitulada Trabalhos 

deAnti-alcoolismo, que segundo seus responsáveis visava registrar as contribuições nacionais 

que eram pertinentes para a finalidade da propaganda antialcoólica (ABHM,1930). 

Uma parcela considerável dos textos publicados na referida seção, eram provenientes 

de discursos feitos por médicos, educadores, higienistas, eugenistas e intelectuais da época 

durante o que se convencionou denominar de Semana Antialcoólica. 

As semanas antialcoólicas eram campanhas, promovidas pela Liga Brasileira de 

Higiene Mental, que consistiam basicamente em palestras ministradas por educadores, 

médicos e autoridades acerca dos perigos apresentados pelo álcool não só para a saúde de seus 

consumidores, como também para suas respectivas famílias e sociedade na qual estavam 

inseridos. Dessa forma, pode-se dizer que o intuito dessas campanhas era, portanto, instruir e 

prevenir as camadas populares em prol do aperfeiçoamento da raça (Costa, 2008) 

No Brasil, as semanas antialcoólicas costumavam ser realizadas no mês de outubro e 

ocorriam de modo simultâneo em diversas capitais do país como São Paulo, Rio de Janeiro, 

Recife, Belo Horizonte e Aracaju.  Fato que se torna evidente no pronunciamento feito pelo 

Dr. Ernani Lopes em um conselho municipal realizado em 1927 e que foi publicado nos 

arquivos da Liga Brasileira de Higiene Mental no ano de 1930. 

A repercussão em todo paiz conseguida pela campanha antialcoólica que se 

intensificou durante a semana a ela consagrada,é a melhor prova de que o Brasil 

anseia por libertar-se da terrível  toxi-endemia, sempre em crescendo ameaçador  

(ABHM, 1930) 

Em algumas cidades brasileiras, geralmente localizadas na região sul e sudeste do país, 

a Liga Brasileira de Higiene Mental chegou a contar com o apoio de delegados regionais que 



 
    
  

VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

ficavam encarregados de promover as conferências e posteriormente enviar um relatório à 

instituição, descrevendo as atividades ocorridas, os materiais utilizados na divulgação do 

evento bem como as notas que eram divulgadas na imprensa local (Costa, 2008). 

A sessão inaugural da semana antialcoólica no Brasil ocorreu no dia 14 de outubro de 

1927 e contou com a participação de personalidades como prof. Miguel Couto, Juliano 

Moreira, Fernando Magalhães, Carlos Werneck, o deputado Plínio Marques, e o então 

presidente da Liga Brasileira de Higiene Mental, Dr. Ernani Lopes. 

Durante o seu pronunciamento o Prof. Fernando Magalhães procurou alertar a 

população acerca dos perigos do consumo do álcool, tentando estabelecer uma relação direta 

entre a ingestão de bebidas alcoólicas e degeneração da espécie, utilizando como base para 

essa afirmativa, um estudo feito na época com aves galináceas. Segundo Magalhães: 

Todo mundo conhece muito bem que já se tomou, uma vez, um gallo e que se 

embriagou esse gallo, que os ovos fecundados por esse gallo deram pintos todos 

estropiados. Sabe-se também que um outro experimentador tomou certa porção de 

álcool e collocou-a debaixo de uma gallinha que se achava a chocar; que a galinha 

chocou esses ovos de boa procedência e os pintos também saíram estropiados  

(ABHM,1929) 

 

Devido à crença de que o alcoolismo era o ponto de partida para a proliferação de uma 

geração de tarados de onde se originária os “débeis mentaes, idiotas, imbecis, degenerados, 

epiléticos e criminosos” (ABHM, 1933) e preocupados com o que o futuro reservava para o 

país caso nenhuma medida contra o consumo de bebidas alcoólicas fosse adotada, muitos 

estudiosos como o prof. Dr. Henrique Roxo sugeriram que no Brasil fosse implantada a lei 

seca. De acordo com Roxo o combate contra o alcoolismo só se tornaria verdadeiramente 

eficaz no dia em que se transformasse em lei o projeto, proposto pelo professor Afrânio 

Peixoto, que estabelecia a lei seca (ABHM, 1925). 

Para o médico baiano Afrânio Peixoto o Brasil deveria aderir a um proibicionismo 

semelhante ao ocorrido nos Estados Unidos que através da lei seca procurou combater o 

alcoolismo em seu país. Na concepção de Peixoto a adesão a esta lei seria um ponto de partida 

rumo à civilização (Gondra; Silva, 2014), pois para este estudioso “ Desse começo virão as 

outras conquistas contra o ópio, o tabaco, a cocaína, ohaschich, o jogo, a devassidão. O 

caminho da perfeição, que vai ao céu, começa na proibição americana” (Peixoto,1931 apud 

Gondra; Silva, 2014) 

A proibição americana a qual Afrânio Peixoto se referia é a lei seca que entrou em 

vigor nos Estados Unidos a partir do dia 01 de julho de 1919 e tinha como um dos seus 

principais objetivos combater os problemas sociais vigentes na época por meio da proibição 
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do comércio, fabricação, transporte, importação e exportação de bebidas alcoólicas em 

território estadunidense. 

 Em 1929 o Arquivo Brasileiro de Higiene mental noticiou que no município de 

Campina Grande, localizado no Estado do Paraná, o prefeito Feliciano Ribeiro conseguiu 

abolir a comercialização de bebidas alcoolicas e instaurar a lei seca sem enfrentar nenhum 

tipo de objeção por parte da população local, fato que acabou enchendo os inimigos do 

álcoolde esperança (ABHM, 1929). 

No entanto, apesar do consenso existente entre a maioria dos estudiosos brasileiros da 

época em relação aos malefícios do álcool para a espécie humana, nem todos compactuavam 

com a ideia de adotar a lei seca no país. Em seu discurso proferido na sessão inaugural da 

semana antialcoólica, o professor Miguel Couto declarou a seguinte sentença: 

 

Eu não sou, conseguintemente, pela lei seca. Ela completa agora dez anos, nos 

EstadosUnidos. (...) Não sei bem dos frutos que tenhaproduzido. Si leio a opinião de 

uns, como a do Presidente da República à frente, parece que foram prodigiosos; si 

leio a de outros, verifico que não deu resultado nenhum. Mas não quero entrar na 

casa dos outros, pois também não quero a mesma coisa para nós. Apenas queria que 

se tirasse do álcool tudo quanto ele pode produzir em benefício desses grandes 

flagelos: somente para isso e não para enriquecer as arcas do Tesouro Nacional  

(Couto, 1929, p. 80 apudRamos, 2012) 

Outro intelectual desse período que não se mostrava favorável à implantação da lei 

seca no Brasil foi o médico Severino Lessa que acreditava que ao proibir a produção e a 

comercialização do álcool no país, a economia brasileira poderia sofrer um grande desfalque. 

Além disso, para Lessa devido a sua enorme extensão territorial o Brasil não teria condições 

de fiscalizar toda a sua fronteira e evitar a entrada desse produto em território nacional, 

tampouco seria capaz de julgar todos os casos de infração relacionados a bebidas alcoólicas 

(Ramos, 2012) 

Apesar das divergências, no ano de 1931 o Arquivo Brasileiro de Higiene Mental 

publicou uma legislação antialcoólica que reunia as principais medidas propostas pelos 

membros da LBHM e que foram enviadas para o ministro da educação e da saúde Dr. 

Belisário Penna. Esse projeto de lei apresentava como uma de suas propostas a proibição da 

venda de bebidas alcoólicas aos domingos, feriados nacionais, períodos eleitorais, durante 

festas carnavalescas e em dias considerados santos pela igreja católica(ABHM, 1931). 

Também era proibido o consumo de bebidas alcoólicas em banquetes, festividades 

ditas oficiais e em estabelecimentos militares. Em caso de infração, o dono do 

estabelecimento seria punido com uma multa de um conto de réis, pagaria o dobro em caso de 

reincidência e perderia sua licença se cometesse o mesmo delito pela terceira vez ao longo de 



 
    
  

VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

um ano. Outra medida defendida por essa legislação era a proibição da abertura de novos 

estabelecimentos, destinados à venda de bebidas alcoólicas num raio de menos de 300 metros 

de escolas, lyceus, ginásios, fábricas, habitações coletivas de operários, hospitais e igrejas. 

Além disso, pretendia-se também impedir os ambulantes de comercializarem esse tipo de 

produto(Ibidem). 

Apesar de todos os esforços em prol da criação de uma legislação antialcoólica no país 

os médicos eugenistas e higienistas não obtiveram os resultados almejados como ficou claro 

na passagem publicada no ABHM em 1931: 

[...] o illustre Dr. Belisario Penna, com as suggestões recebida de varias fontes e 

com suas idéasproprias organizou logo excellenteprojecto de lei que submetteu ao 

élévadocriterio do Governo Provisorio. Até ahi muito bem. Succedeu, porém, que o 

referido projecto, tendoido cahir nas mãos de um funccionario do Ministerio da 

Fazenda "para informar", soffreu deste longa impugnação, em a qual, sob   pretexto 

de acautelar os interesses do Fisco se oppõem os maiores   entraves á realização dos 

objectivosprophylacticos (ABHM,1931) 

 

Mas não era apenas no poder legislativo que os inimigos do álcool esperavam 

encontrar apoio nesse processo de regeneração da raça. No Arquivo Brasileiro de Higiene 

Mental publicado em 1930 os membros da LBHM dirigiram um apelo às mulheres: 

Nos dirigimos a todas a aggremiações de senhoras pedindo-lhes com instancia o 

valioso concurso, na grande propaganda contra o vício.E que nos seja permittidopor 

em destaque algumas das associações de Intelectuais femininas como a Federação 

Brasileira pelo progresso Feminino e a União Universitária feminina que pela 

superior capacidade de ação de que já tem dado provas , certamente prestariam 

inapreciáveis serviços a profilaxia Social do alcoolismo se a este assunto quisessem 

consagrar ,digamos uma semana todos os anos (ABHM, 1930) 

 

Em outra matéria intitulada O Álcool e a mulher que foi publicada nesse mesmo ano, o 

Prof. Dr. Alfredo Britto alega que no combate contra o consumo de bebidas alcoólicas seria 

válido não só a implementação de uma lei proibitiva como também a adoção de medidas 

voltadas para o aconselhamento dos indivíduos acerca dos danos gerados pelo álcool para 

espécie humana, nesse sentindo o sexo feminino acaba adquirindo um papel central na 

concepção desse autor que acreditava que se as mulheres fossem ensinadas sobre os perigos 

do álcool“não haveria na profilaxia do alcoolismo colaboradora mais eficiente nem mais 

devotada”(Ibidem). 

 De acordo com Britto era preciso que as mulheres fossem conscientizadas dos malefícios que 

poderiam ser acarretados pelo álcool nos âmbitos econômico e social, tais como a destituição 

familiar, a dissipação dos recursos financeiros, a deformação física e o surgimento de 

problemas mentais, para que assim elas pudessem instruir os que as cercam (ABHM, 1930). 
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Aparentemente esses apelos feitos ao público feminino devem-se ao fato de as 

mulheres demonstrarem maior interesse pelas ideias que eram pregadas pelos eugenistas e 

higienistas do que a classe masculina. Em seu livro, Como Escolher um Bom Marido, Renato 

Kehl faz a seguinte declaração acerca das brasileiras: 

A mulher brasileira, em certos pontos, tem se mostrado incontestavelmente superior 

aos meus patrícios: são mais constantes, ordeiras, disciplinadas, e de mais 

pronunciado sentimento cooperativista (...) Demonstram as nossas patrícias especial 

pendor pelas questões de higiene e de eugenia. Eis, porque, sou mais propenso a 

falar-lhes que aos próprios homens, que de um modo geral, preocupam-se mais com 

questões praticas e imediatas(Kehl,1923). 

 

Tudo indica que não era apenas à simpatia do público feminino que a LBHM almejava 

alcançar, ao analisar alguns textos publicados pelo Arquivo Brasileiro de Higiene Mental 

pudemos notar a presença de algumas expressões de cunho religioso que faziam alusão ao 

cristianismo, que era a religião predominante no Brasil durante o período em questão. Em seu 

discurso sobre as campanhas contra o alcoolismo Oswaldo Ferraz Alvim afirma que o vício 

em bebidas alcoólicas não deveria ser encarado da mesma forma que os estudiosos da 

patologia mental o enxergavam, mas deveria ser visto como um vício diabólico (ABHM, 

1939-1940). Também foi possível observar o uso de termos de caráter religioso no apelo feito 

as mulheres pelo Prof. Dr. Alfredo Britto que após tecer comentários sobre a importância de 

instrui-las a respeito dos danos gerados pelo alcoolismo para a humanidade, afirmou que após 

ser “convencida de tudo isso, ela passará com o exemplo da sua abstinência a ser um 

verdadeiro apóstolo desta cruzada bemdita” (ABHM 1930). 

Para a Liga Brasileira de Higiene Mental outro potencial aliado na luta contra o 

alcoolismo seria as instituições de ensino. Segundo Marcos Maestri alguns estudiosos 

acreditavam que a profilaxia contra o alcoolismo deveria ser iniciada no ambiente escolar 

durante os primeiros anos de vida da criança(Maestri, 2000),pois de acordo com o professor 

Erasmo Braga “as gerações velhas são um difícil campo de propaganda para ideias novas” 

(ABHM, 1930) 

Para que essa educação preventiva alcançasse os resultados esperados era necessário 

que os docentes aderissem à causa de modo literal repudiando a ingestão de bebidas 

alcoólicas e tornando-se assim um paradigma para seus alunos. Segundo Maestri, os 

higienistas procuravam obter o apoio do corpo docente nas escolas fazendo com que os 

professores assinassem o livro dos abstêmios onde se comprometiam a não consumir       

álcool (MaestriOp.Cit). Ainda de acordo com Maestri, foi sugerida por Ernanis Lopes a 

elaboração de um livro dos alunos abstêmios que passaria por um processo de renovação de 

votos todos os anos com o consentimento dos pais dos alunos.  
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Diante disso, vemos que havia um esforço por parte da LBHM em reunir forças e 

obter o apoio de diversas camadas e grupos da sociedade na campanha contra o alcoolismo 

que não se limitava apenas a semana antialcoólica. Mas a que se devia essa relação 

estabelecida na epoca entre o álcool e a degeneração da raça brasileira? 

5. A Circulação do Pensamento Eugenico-Higienico no Brasil 

No final do século XIX tornaram-se frequentes os debates acerca das questões raciais 

no Brasil.Uma parcela considerável dos intelectuais da época o definiacomo um país 

incivilizado.Para eles, devido aos seus fatores climáticos e seu alto grau de miscigenação, 

aqui imperava o analfabetismo, a ausência de saneamento básico, o atraso político e 

econômico. O Brasil estava, deste modo, destinado à degeneração (Schwartz, 1993). 

É nesse contexto que as ideias de caráter eugênico adquirem notoriedade entre alguns 

estudiosos brasileiros na primeira metade do século XX,em especial as formuladas pelo 

britânico Francis Galton que acreditava ser possível promover um melhoramento na raça 

humanaatravés de uma reprodução realizada de forma seletiva, o que fez com que a eugenia 

fosse vista como uma possível redentora danação brasileira. (Souza, 2012) 

Éimportante ressaltar que no Brasil 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, oseugenistas 

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, 2005).  

Por acreditar na relação existente entre o meio e a hereditariedade, os eugenistas 

brasileiros passaram a dar ênfase às reformas de caráter social dirigindo sua atenção para o 

combate aos ambientes considerados disgênicos e a doenças como a sífilis, tuberculose, lepra 

e o alcoolismo que eram considerados pelos estudiosos do período como verdadeiros venenos 

raciais, que poderiam trazer uma série de malefícios não só para suas vitimas como também 

para sua prole (Souza, 2008).Sendo que o alcoolismo foi o pivô do nosso estudo. 

6. Considerações Finais 

Através dessa pesquisa constatamos que no início do século XX eram recorrentes as 

discussões envolvendo ingestão de bebidas alcoólicas e raça entre os intelectuais sergipanos. 

Como pudemos observar, estes se utilizavam da imprensa para alertar a população sobre os 

perigos que o consumo do álcool poderia acarretar para a espécie humana. 
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Notamos também que o público alvo da semana antialcoólica que era realizada no 

estado de Sergipe, normalmente eram alunos em idade escolar. Acreditamos que 

provavelmente isso se deu ao fato de alguns estudiosos acharem que as crianças poderiam 

internalizar os conhecimentos transmitidos, acerca do alcoolismo, com maior facilidade. 

Por fim, após nos debruçamos com maior profundidade sobre o assunto em questão 

percebemos que todo esse debate em torno do alcoolismo e sua relação com questões de 

ordem racial na verdade fazia parte de um leque mais amplo onde eugenistas e higienistas 

brasileiros ocupavam um papel central. Como vimos, o objetivo principal desses estudiosos 

era formar uma nação constituída por indivíduos com corpos e mentes sãs que seriam capazes 

de contribuir para o seu projeto civilizador. 
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Introdução 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a MINUSTAH sob a ótica da 

segurança humana como também dos estudos feministas de segurança internacional. Tais 

conceitos impõe um desafio a visão tradicional de segurança focada no Estado, como vinha 
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ocorrendo posteriormente a Segunda Guerra Mundial. O conceito de segurança humana 

trazido pelo PNUD no relatório de 1994 traz a importância de focar o indivíduo como objeto 

de segurança. O Estado é responsável por garantir a segurança de sua população e em casos 

de falência do organismo estatal, como o exemplo do Haiti, a comunidade internacional tem a 

responsabilidade de intervir. De acordo com as abordagens feministas da segurança 

internacional, a própria estrutura estatal e o ideal militar são patriarcais e reproduzem isso 

tanto em tempos de guerra como em tempos de paz atrapalhando a implementação de 

questões de gênero em missões como a MINUSTAH. 

Diante desse debate pretende-se estabelecer uma relação entre as inseguranças 

existentes no Haiti e como isso se relaciona com o conceito de segurança humana e suas 

respectivas dimensões, como também analisar se a MINUSTAH foi efetiva para o 

desenvolvimento humano do país. A partir disso, tratar de uma vulnerabilidade haitiana que é 

a problemática da mulher e a falta de consideração para com a mesma em processos 

decisórios e de construção da paz além da negligência ou ineficácia da operação para tratar da 

violência baseada em gênero. 

Para de tais fins, o presente trabalho será dividido em duas partes. Primeiramente 

será abordado o conceito de segurança humana, na visão de alguns autores, e suas limitações e 

potencialidades. Em seguida será feita a relação entre segurança humana e operações de paz 

utilizando o exemplo do Haiti e por último refletir como essa conexão tem efeitos na 

implementação de questões de gênero na MINUSTAH. 

Segurança Humana 

Os estudos de Segurança Internacional surgiram após a Segunda Guerra Mundial 

como uma forma de analisar as ameaças contra os Estados e a integridade de seus territórios 

soberanos. A ênfases desses estudos era em questões militares. Segundo Oliveira (2009) o 

conceito tradicional de segurança, centrado no Estado, presume que quanto maior a 

capacidade militar maior a possibilidade de se proteger. Portanto por muito tempo a segurança 

foi entendida como a maneira pela qual os Estados utilizavam o uso da força frente ameaças a 

soberania de seu território nacional. Ao longo do tempo esses estudos foram evoluindo como 

mostra o livro de Buzan e Hansen e outras questões foram securitizadas como a importância 

dos indivíduos. De acordo com Dias, Mota e Ranito (2011) isso confirma na visão de Buzan, 

Waever e Wilde que veem a Segurança Humana como uma forma de securitização, uma 

maneira de tornar prioridade um determinado assunto por meio do discurso que se transforma 

em ação política em que o referente é o indivíduo, mas o próprio Estado que deve prover 

segurança. 



 
    
  

VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

O Conceito de Segurança Humana, foi uma das novas abordagens sobre os 

estudos de segurança internacional provenientes dos debates após o fim da Guerra Fria em 

que se contestava o conceito tradicional de segurança. Segundo Buzan e Hansen (2012) o 

interesse nacional focado na defesa do território já não é mais a cláusula exclusiva de 

segurança, e o indivíduo passa a ser importante. A partir do Relatório do Desenvolvimento 

Humano de 1994, lançado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), o conceito de segurança humana ganhou visibilidade e foi definido como parte 

essencial para o desenvolvimento humano mantendo a liberdade das pessoas de querer e de 

não ter medo – freedom from want e freedom from fear, respectivamente.  

É importante ressaltar que o relatório do PNUD introduz o conceito de segurança 

humana como um substituto da segurança nuclear frente ao novo cenário do pós-guerra fria. 

Dentro desse contexto é perceptível que muitos conflitos estão dentro de nações e não entre 

nações e se passou muito tempo priorizando o estado-nação esquecendo as preocupações 

legítimas das pessoas comuns que buscavam segurança em suas vidas diárias. De acordo com 

o texto “A segurança humana não é uma preocupação com as armas - é uma preocupação com 

a vida e a dignidade humana” (PNUD, 1994, p. 34). Por isso são estabelecidas sete dimensões 

interligadas da segurança humana: econômica, alimentar, sanitária, ambiental, pessoal, 

comunitária e política. De acordo com Oliveira (2009) o PNUD valoriza a promoção do 

desenvolvimento humano como meio de prevenção da insegurança e a Rede de Segurança 

procura investir em operações de paz, intervenções humanitárias e no fortalecimento de 

instituições internacionais para garantir a segurança. 

Segurança Humana tem a vantagem de possuir uma base institucional forte e 

combinar ativismo político com temáticas acadêmicas para Buzan e Hansen (2012). Mas ela 

também tem falhas pois como mostram Dias, Mota e Ranito (2011, p. 10) “não existe 

consenso quanto à definição do conceito de Segurança Humana porque, na verdade, cada 

autor dá a sua visão de acordo com os valores e elementos que considera essenciais a uma 

vida humana segura”. Segundo Kaldor (2014) segurança humana significa proteger as 

liberdades fundamentais que são a essência da vida humana. Tal definição do que é essencial 

ao homem é muito ampla e dá margem para muitas interpretações. Muitos autores 

consideram, também, o conceito ligado ao princípio da responsabilidade de proteger, e esta 

seria uma obrigação tanto dos Estados, como da comunidade internacional. Mas ao mesmo 

tempo questiona-se se esse princípio não estaria sendo utilizado como desculpa para 

intervenções arbitrárias em um novo modo de imperialismo. Armiño (2007 apud OLIVEIRA, 

2009) defende que o conceito de Segurança Humana ainda está em processo de construção e 
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amadurecimento, o que ele significa e quais são as suas implicações políticas práticas ainda 

está sendo desenvolvido. 

Outra abordagem que vem ganhando espaço, inclusive como crítica ao conceito 

de segurança humana, após o fim da guerra fria são os estudos feministas da segurança 

internacional. Adriana Bazzano considera que escolas críticas como o feminismo 

contribuíram para uma redefinição do conceito de segurança, principalmente ao questionar 

quem é o sujeito de segurança (OLIVEIRA, 2009). Para Campos (2012) as feministas buscam 

entender como a segurança dos indivíduos e grupos é comprometida pela violência, tanto 

física e estrutural, em todos os níveis. Segundo Buzan e Hansen (2012) os Estados 

supostamente deveriam prover segurança para todos os cidadãos, mas há uma diferença em 

como homens e mulheres são afetados e muitas vezes isso não é considerado um problema 

prioritário. Os autores não partem do estereótipo de que mulheres são pacíficas e vulnerávais 

mas sim que são ameaçadas de maneiras diferentes e isso não é levado em conta por discursos 

estato-cêntricos “women and men are not in other words equal referent objects before the 

state” (BUZAN; HANSEN, 2012, p. 110).  

No que diz respeito a mulheres e segurança humana, o próprio relatório do PNUD 

de 1994 reconhece a violência contra mulheres dentro da dimensão da segurança pessoal e 

afirma que em nenhuma sociedade as mulheres são seguras ou tratadas igualmente aos 

homens. As ameaças presentes nas dimensões da segurança humana impactam as mulheres de 

forma diferentes pois estas sofrem insegurança no nível doméstico, comunitário e dentro do 

Estado segundo Chenoy (2009). Ainda de acordo com essa autora o problema maior é que o 

conceito não leva em conta o quanto a própria estrutura estatal é patriarcal e “by not taking up 

women as a subject, something is missing in the report” (CHENOY, 2009, p. 46). Para as 

feministas é um problema a segurança humana não confrontar diretamente o poder estatal que 

mesmo em democracias, por exemplo, mulheres são excluídas de posições de liderança. E no 

nível das operações de paz Baines (apud CHENOY, 2009) afirma que a construção da paz 

com participação das mulheres durante a reconstrução pós-conflito é uma oportunidade para 

melhorar a segurança humana das mesmas, porém há uma ausência de mulheres em cargos 

decisórios que são essenciais em um contexto de estruturação social. Todos esses fatores 

exacerbam a insegurança de mulheres e meninas e precisa ser mais trabalhado no conceito de 

segurança humana que por ser tão amplo e geral não pretende abordar questões de gênero 

mais profundamente. Porém o debate se torna importante como é visível no estudo de caso da 

MINUSTAH em que falhas na implementação efetiva de questões de segurança humana 

afetaram diretamente as mulheres. 
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Segurança Humana na MINUSTAH e as implicações no tratamento de questões de 

gênero 

A Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haiti (MINUSTAH) é 

considerada uma das maiores Operações de Paz da ONU e foi criada em resposta a crise 

política e institucional no Haiti após a renúncia do presidente Jean-Bertrand Aristide em 29 de 

fevereiro de 2004. Essa renúncia aconteceu por meio de pressões dos governos francês e 

estadunidense após as tensões entre opositores do líder haitiano e seus aliados ocasionarem 

conflitos civis e falência do estado. Tal conflito é proveniente dos resultados contraditórios e 

polêmicos das eleições de 2000 que levaram Aristide ao poder pela segunda vez em um clima 

de intensa disputa. A Crise de 2004 foi diretamente atribuída ao fracasso da comunidade 

internacional e do governo haitiano em, promover a estabilidade política e melhorar os 

padrões de vida da população. A fraca capacidade de governança, a pobreza e a insegurança 

generalizada, a estagnação e a desigualdade econômica e social, o analfabetismo e a 

precariedade de suas instituições democráticas ainda caracterizavam o Haiti (ESCOTO, 

2009). Tais fatores refletem a necessidade da aplicação do conceito de segurança humana 

nesse país. 

A Resolução 1529 afirma que o propósito da MINUSTAH é monitorar e 

reestruturar a polícia nacional haitiana; ajudar no desarmamento, desmobilização e 

reintegração das milícias armadas; restaurar e manter o Estado de direito; e proteção de civis. 

Há uma preocupação explícita com a violência no país pois esta só agravaria a deterioração da 

situação humanitária no Haiti desestabilizando também a região. A proteção aos direitos 

humanos e manutenção de um ambiente estável e seguro eram os objetivos primordiais. A 

situação se agravou, e missão ainda não teve fim, após os terremotos de 2010 que de acordo 

com o PNUD (2014) deixou aproximadamente 200 mil pessoas em situação de 

vulnerabilidade, agravando os já baixos índices de desenvolvimento humano do país. Na 

resolução 1927, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, criada após o terremoto 

afirma que a MINUSTAH deve continuar mantendo a segurança e a estabilidade e o impacto 

do terremoto que não destruiu os ganhos de estabilização feitas nos últimos anos, mas criou 

novos obstáculos, bem como novas oportunidades. Em 2016 aconteceu ainda outra tragédia 

natural, o furacão Matthew onde morreram mais de 900 pessoas e mais de 100.000 ficaram 

desabrigadas segundo o jornal El Pais (AYUSO, 2016). 

A Operação de Paz no Haiti representa uma tendência do pós-guerra fria em que 

os conflitos ganharam novos motivos e muitos Estados estão em situação de falência política 
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e institucional. Este último é o caso do Haiti um país que por tradição não experimentava 

valores democráticos além de ser um dos países mais pobres do mundo. (ESCOTO, 2009). De 

acordo com dados do Relatório de Desenvolvimento Humano de 2014 do PNUD, o Haiti 

ocupa a 168º posição no IDH, índices de segurança pessoal e percepções de bem-estar. Em 

todos os índices o país está entre os que possuem desenvolvimento humano baixo. Então, é 

possível considerar que a população haitiana sofria com a insegurança devido a incapacidade 

do Estado de proporcionar qualidade de vida para sua população. Tais fatores reforçam a 

necessidade da aplicação do conceito de segurança humana nesse país.  

Segundo Mack (2005 apud Oliveira, 2009) os Estados têm que prover a segurança 

de seus cidadãos pois é o meio pelo qual o indivíduo, foco do conceito de segurança humana, 

alcança seu bem-estar. Só que é perceptível que o estado haitiano não tinha condições 

políticas e socioeconômicas para conduzir seus cidadãos a um ambiente de liberdade e 

segurança de direitos fundamentais. Dentro desse cenário as organizações internacionais, 

como novos atores da arena internacional, ganham importância, principalmente com as 

operações de paz e a responsabilidade da comunidade internacional de prestar assistência a 

Estados falidos sem condições de proteger seus cidadãos. Dentro dessa questão entra o 

Responsibility to Protect. Então, o amplo conceito de segurança humana se torna um perigo 

pois pode se tornar uma desculpa para intervenções militarizadas de interesses escusos, 

principalmente tentando implantar valores ocidentais. (OLIVEIRA, 2009).  

Buzan e Hansen (2012) afirmam, porém, que a amplitude do conceito de 

segurança humana faz com que diversos atores políticos tenham espaço para discussão como 

não era feito antes. Para o caso do Haiti o conceito restrito não seria o ideal visto que tem o 

enfoque na violência física em conflitos armados e crises humanitárias nos Estados falidos. 

(ARMIÑO, 2007 apud OLIVEIRA, 2009). A situação do Haiti é abarcada pela afirmação de 

Kaldor (2014) que o conceito de segurança humana do PNUD denota a privação como o 

principal motivo das crises. O cenário do Haiti envolvia, e ainda envolve, uma profunda crise 

econômica, desigualdade social, violência urbana, fome, analfabetismo entre outros 

problemas sociais, ou seja, um contexto de total insegurança. Segundo Escoto (2009, p. 15) “a 

introdução do conceito de Segurança Humana na Minustah, implícito em suas resoluções, 

mandatos e práticas de atuação contribuiu positivamente para um processo de construção do 

Estado e mais amplo no Haiti”. Para este autor as resoluções do CSNU sobre a MINUSTAH 

enfatizavam a preocupação com a segurança humana em vários parágrafos incluindo inclusive 

questões de gênero. De fato, as resoluções estabeleceram em seus artigos a proteção de civis 

sob iminente ameaça de violência física baseada em gênero, mas na prática faltou vontade 
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política dos Estados e denúncias contra os capacetes azuis sobre casos de estupro foram muito 

recorrentes.  

De acordo com Kaldor (2014) os recursos das operações de paz são insuficientes 

para a tarefa de segurança humana pois ainda há clareza insuficiente nos mandatos, a falta de 

planejamento, treinamento e preparação, e de estruturas, recursos e ferramentas adequados 

podem agravar a situação dos países que recebem essas missões. Muito se discute sobre a 

efetividade dos resultados da MINUSTAH e boa parte dos autores como Cavalcante (2009) 

chega conclusão que apesar das melhoras realizadas através de ações da operação como 

desarmamento, patrulhas e escoltas e um processo eleitoral ainda falta muito para a situação 

do Haiti ser “estabilizada”. O Haiti continua a apresentar os piores índices de 

desenvolvimento humano das Américas e após o terremoto o país perdeu 120% de seu PIB, 

de acordo com o PNUD (2014) ficando em uma situação de vulnerabilidade e dependência de 

doações internacionais, o que pode fazer com que as operações de paz no Haiti não sejam 

consideradas de sucesso. É certo que desenvolvimento humano e segurança humana são 

conceitos diferentes, mas estão interligados, segundo o relatório do PNUD de 1994 o 

progresso em uma área aumenta as chances de progresso na outra assim como o fracasso em 

uma área também aumenta o risco de fracasso na outra. Em entrevista ao Nexo Jornal uma 

advogada haitiana deu sua opinião sobre a MINUSTAH:  

Há muitos anos, amigos e parentes que vivem no Haiti vêm me contando como esses 

capacetes azuis fazem com que eles se sintam vivendo sob ocupação. Eu ouvi 

inúmeras histórias de soldados abusando de crianças e soldados engravidando jovens 

mulheres e abandonando seus filhos. E então veio a cólera. Só recentemente as 

Nações Unidas reconheceram seu papel em trazer a cólera ao Haiti, em 2010, por 

meio de contingentes nepaleses que faziam parte da Minustah. Depois de ter matado 

10 mil pessoas, essa doença externa está ameaçando novamente o Haiti após a 

passagem do furacão Matthew. Essa é uma parte muito importante do legado da 

Minustah no Haiti. (CHARLEAUX, 2016). 

 

Os problemas gerados pelas falhas na garantia da segurança humana têm reflexo 

direto na condição das mulheres haitianas. Segundo o relatório do PNUD (1994) a segurança 

pessoal se refere a proteção frente à violência física, seja do Estado ou de indivíduos. Tal 

dimensão inclui mulheres e crianças e é confirmada pela agenda de segurança da ONU: 

Mulheres, Paz e Segurança. Segundo a resolução 1325 deve haver um incremento na 

participação de mulheres em todas as etapas dos processos de paz e resolução de conflitos. A 

mulher não é apenas a vítima de violência sexual, ela participa militarmente, 

diplomaticamente e também como civil das operações de paz. O documento mostra a 

necessidade de incorporar uma perspectiva baseada em gênero em todas as operações de paz e 

requer que os Estados: aumentem o número de representantes femininas nos níveis de decisão 
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nacionais e internacionais para a prevenção, gerenciamento e resolução do conflito; 

disponibilizem treinamento às mulheres possibilitado pelo aumento de financiamento 

voluntário; introduzam durante as negociações e acordos de paz as necessidades especiais de 

mulheres e meninas na reconstrução pós-conflito. 

Uma outra vulnerabilidade haitiana, então, é a problemática da violência baseada 

em gênero, e as dificuldades para implementar as resoluções do Conselho de Segurança da 

ONU sobre Mulheres, Paz e Segurança no Haiti. Na sociedade haitiana a problemática da 

mulher é um fator importante a ser considerado devido à negligência do Estado perante os 

casos de violência baseada em gênero. Os aspectos culturais, legais e sociais do Haiti 

negligenciam a mulher a um papel totalmente dependente da figura masculina e a falta de 

representatividade pública feminina na política o que dificulta a criação de mecanismos que a 

defendam. (RIAL, 2013). Após o terremoto em 2010, a violência contra as mulheres 

aumentou e a necessidade de salvaguardá-las foi incluída no mandato da MINUSTAH, 

influenciando assim o planejamento e a implementação de ações de proteção e 

empoderamento. (GIANINNI, 2015). Mas, segundo Campos (2012) essa implementação de 

questões de gênero na MINUSTAH acabou reforçando a papel de vítima da mulher, pois só 

focava na proteção e não na ativa participação em todas as etapas da construção da paz.  

De acordo com as abordagens feministas da segurança internacional, também 

exploradas a partir do fim da Guerra Fria, a própria estrutura estatal e o ideal militar são 

patriarcais e reproduzem isso tanto em tempos de guerra como em tempos de paz. (CAMPOS, 

2012). Isso é visível nos casos de violência praticados pelos participantes da ONU na missão. 

Só em 2015 foram denunciados 99 casos de abusos cometidos por soldados e funcionários das 

Nações Unidas em todas as missões, incluindo a do Haiti. (BBC, 2016). Além disso os 

cidadãos locais reclamam que não há patrulhas o suficiente ou que elas são realizadas sempre 

no mesmo horário tornando os intervalos entre elas momentos perigosos. No que diz respeito 

à mulher, os horários em que elas mais foram vítimas de violência segundo dados de 

RESDAL (2015) foi à tarde, horário com menos patrulha. Portanto, é preciso atentar para que 

se tenha mais patrulhas e que mulheres participem delas para aumentar a confiança da 

comunidade nos soldados e policiais da ONU. (DONADIO; RIAL, 2015). É perceptível 

cenário de insegurança em todos os âmbitos da sociedade haitiana e a necessidade de incluir 

gênero no combate à violência estrutural, presente no conceito de segurança humana, como 

defendem Buzan e Hansen (2012).  

 

Considerações finais 
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Diante desses aspectos é possível concluir que é necessário um alinhamento maior 

nos mandatos e ações das Operações de Paz em Estados falidos como o Haiti com as questões 

de segurança humana para uma efetiva melhora no desenvolvimento humano dos indivíduos, 

que pela análise feita acima não foi eficaz na MINUSTAH. É importante repensar também se 

operações de paz são os instrumentos mais indicados para atuar em prol da segurança humana 

pois como foi visto anteriormente de acordo com Kaldor elas são insuficientes. Outrossim, no 

relatório do PNUD de 1994, afirma-se que a segurança humana é mais fácil de garantir 

através da prevenção precoce do que da intervenção posterior. 

Além disso, provisões sobre gênero e as perspectivas feministas como críticas ao 

conceito de segurança também se fazem fundamentais para questionar quem é o sujeito de 

segurança segundo Oliveira (2009). Se a segurança humana não for tratada de forma eficaz 

isso irá refletir diretamente nas problemáticas de gênero pois o que acontece a mulheres afeta 

a segurança e a estabilidade estatais. É preciso então que no desenvolvimento de programas e 

políticas públicas seja analisado o possível efeito em homens e mulheres porque pode ser 

diferente. Ademais é importante que os movimentos feministas e a segurança humana 

trabalhem juntos porque “human security needs to be understood as the right to be protected 

[...] human security has to understand the human as gendered, contextual, and social”. 

(KALDOR, 2014, p. 100). 
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Introdução 

  O Exame Nacional do Ensino Médio – Enem – foi implementado em 1998 com o 

intuito de avaliar o ensino médio, objetivando promover melhorias na qualidade da educação 

consoante às dificuldades diagnosticadas. Em 2009, o exame agregou a função de ferramenta 

para o ingresso ao ensino superior, tendo essa função expandida em 2013, quando o Enem 

passou a ser a principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil. A expansão das funções 

agregadas pelo exame envolve a avaliação da qualidade do ensino no Brasil, servir de base 

para implantação de políticas públicas, além dos encargos que possibilitam promoção, como o 

acesso a programas governamentais e ao ensino superior federal. O caráter que a prova possui 

hoje tem impacto em diversos níveis do ensino, despertando, assim, o interesse de escolas, 

professores, discentes e pais (SILVA; FREITAG, 2015).  

Muito se fala sobre alcançar resultados satisfatórios no Enem, mas no que diz respeito 

à prova de produção textual os resultados ainda são medianos. A discussão sobre a matriz do 

exame e o seu alinhamento aos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio não tem 

alcançando todas as partes interessadas, ou seja, as discussões sobre a constituição do exame 

têm despertado o interesse de pesquisadores, mas essas discussões não têm chegado à escola. 

A dualidade das diretrizes apresentadas como suporte aos professores causa impacto direto 

nas salas de aula, por conseguinte, na aprendizagem e na reprodução do que tem sido 

apreendido (FREITAG, 2015), o que nos leva a pensar sobre o material que o alunado tem 

produzido e em práticas pedagógicas que contribuam para o ensino produtivo de língua 

portuguesa. 

O exame cobra a produção de um texto dissertativo-argumentativo cuja avaliação é 

feita a partir de uma matriz de competências, que rege todo o exame. Para a prova de 

produção textual, especificamente, são elencadas cinco competências que atentam a aspectos 

linguísticos, composicionais, discursivos e de conteúdo. Dentre elas nos interessa as 

competências III e IV que dizem respeito a elementos de coerência e coesão, respectivamente. 

A competência III observa a clareza e a lógica entre as partes do texto, isto é, ela pontua os 

recortes feitos e a organização lógica das ideias apresentadas no texto. A competência IV, por 

sua vez, atenta-se aos mecanismos linguísticos necessários para a estruturação lógica e formal 

entre as partes do texto. A proximidade entre os elementos avaliados em ambas as 

competências é inegável, interessa-nos neste estudo perceber como se estruturam os blocos 

veiculadores de informações, que aqui chamaremos de unidades informacionais, e como é 

feita a conexão intratextual das unidades referidas. Observando o valor semântico contido nas 
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unidades informacionais e se o conectivo utilizado reforça a relação-lógico semântica 

(BRASIL, 2013). 

Este estudo está dividido em quatro sessões, essa breve introdução, que visa 

sensibilizar quanto à necessidade de pesquisas na área, seguida pela discussão sobre a 

conceituação de unidades informacionais e dos conectivos que as compõe; na metodologia, 

expomos a forma como o corpus é tratado; por fim, traremos os resultados com discussões 

que trazem uma amostragem da análise realizada acompanhada de uma conclusão que finaliza 

o trabalho trazendo nossas considerações sobre o assunto tratado. 

 

Reflexão acerca dos conectivos e das unidades informacionais 

Os estudos acerca da noção de conectivo são amplos e nem sempre convergentes, visto 

que as significações são inúmeras atribuídas por diversas perspectivas de estudo. Os que se 

opõem a uma visão categórica das classes gramaticais entendem, como coloca Martellota 

(2008) à luz de Nunes (1989), que os conectivos são partículas de relação que abarcam os 

advérbios, as preposições e as conjunções, coloca ainda que, em rigor, não há diferença real 

entre essas categorias, uma vez que as conjunções provêm basicamente de advérbios e destes 

as preposições latinas que foram adotadas pela nossa língua. 

Há os que tomam conectivo por sinônimo de conjunção, limitando a conexão realizada 

por esses elementos ao nível dos períodos ou ao nível de unidades menores. Como é o caso de 

Bechara (2009), para quem os conectivos são unidades da língua que reúnem orações em um 

mesmo enunciado, acrescenta ainda que essas unidades são tradicionalmente chamadas de 

conjunções. Esse é o posicionamento também de Cunha e Cintra (2001), que coloca conectivo 

como sendo vocábulos gramaticais que servem para relacionar duas orações ou dois termos 

semelhantes da mesma oração. 

Koch (2016), por sua vez, entende que as marcas responsáveis pelo encadeamento de 

segmentos textuais de qualquer extensão são articuladores textuais, operadores de discurso ou 

marcadores discursivos, que podem exercer a função de situar os estados de coisas de que o 

enunciado fala no espaço e no tempo, estabelecer relações de tipo lógico-semântica e, ainda, 

sinalizar relações discursivo-argumentativas, esses elementos fazem parte de domínios 

maiores de significação. 

Assumimos a posição de que conectivos são elementos lingüísticos que servem a 

concatenação formal e lógica do texto, podendo ser apresentados no encadeamento de 

proposições, bem como podem servir para reforçar os sentidos contidos nas unidades 

informacionais, sendo provenientes de classes gramaticais diversas e pertencendo a domínios 
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semânticos variados. O ponto de intersecção entre as teorias está na afirmação da sua essência 

conectiva. 

Encontra-se na realidade do Enem uma avaliação da organização textual, duas são as 

competências que valorizam esse elemento. A competência III atenta para a organização 

textual no plano das ideias e a competência IV observa o uso de mecanismos linguísticos para 

encadear as partes do texto. Essas competências avaliam se a construção textual dos alunos 

favorece a interdependência de ideias no nível da frase, do parágrafo ou entre as partes do 

texto. No entanto, o que se percebe é a existência de empacotamentos de informação que não 

correspondem nem ao nível do período nem ao nível do parágrafo, mas se caracterizam 

principalmente por veicularem a mesma informação, o que não deve ser confundido com 

blocos semânticos ou sintáticos, posto que não estamos nos atentando à forma ou ao 

significado, mas, sim, ao conteúdo informacional. 

 Na produção textual, o autor tende a organizar o seu texto por meio das ideias que tem 

sobre dado assunto, no momento inicial da escrita não é dada primazia à estrutura textual, mas 

às informações que o autor deseja transmitir. Desse modo, sentimos a necessidade de observar 

uma unidade que foge à estrutura formal do texto. Esse bloco que carrega informação é o que 

chamamos de unidade informacional. Neste estudo, pretendemos perceber como as 

informações são articuladas para garantir a progressão texto, e não como se dá a estruturação 

formal do texto. 

 

Metodologia 

O ambiente da pesquisa é uma escola da rede pública federal, no desenvolvimento de 

um projeto que tem como objetivo aplicar oficinas de redação para os alunos das turmas da 3ª 

série do Ensino Médio, com uma média de 20 participantes. Por estarmos envolvidas no 

projeto citado, nosso corpus é constituído por textos dissertativo-argumentativos escritos nos 

moldes exigidos pelo Enem. 

Como representativo do ambiente da pesquisa, selecionamos um corpus de cinco 

redações, desenvolvidas sobre a temática “Liberdade de expressão em uma sociedade 

democrática”, que possibilitam visualizar as competências de linguagem na articulação 

textual. Para tanto, após a coleta dos dados, elencamos como critério de análise: a recorrência 

e o uso dos conectivos, atentando-nos, especificamente, para o emprego dos conectivos na 

concatenação entre as unidades informacionais. 

A partir do critério descrito, estabelecemos duas categorias de análise, que explorarão 

gestos quantitativos e qualitativos, a saber:  
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 Recorrência do conectivo – são observadas a variedade e repetição dos 

conectivos nas unidades informacionais, sem levar em consideração a 

adequação semântica; 

 Relação lógico-semântica estabelecida pelo conectivo – é observada se o 

emprego do conectivo reforça ou não a relação lógico-semântica contida nas 

unidades informacionais. 

Tais categorias foram propostas considerando as competências III e IV do Enem e os 

seus níveis de correção, que avaliam, respectivamente, o enredamento das ideias mobilizadas 

e as marcas linguísticas que concretizam as ideias apresentadas. É nossa preocupação 

perceber quais as estratégias para sequenciação textual, por meio das unidades 

informacionais. 

 

Discussão e Resultados  

 Nesta seção, discutiremos os resultados obtidos nas análises. Para facilitar a 

apresentação dos resultados, dividimos a discussão em etapas, de acordo com as categorias de 

análise supracitadas. 

Recorrência do conectivo 

A análise do corpus leva em consideração a recorrência dos conectivos utilizados no 

encadeamento de unidades informacionais, com o intuito de mapear as estratégias linguísticas 

que os alunos da 3º série do ensino médio mobilizam para articular o seu texto no plano das 

informações.  

O tratamento dos dados nos revela dois elementos salientes. O primeiro fator saliente 

se trata do uso da classe gramatical dos advérbios como principal elemento linguístico no 

encadeamento das unidades informacionais. Além disso, encontramos como fator também 

saliente o uso de uma estratégia de encadeamento que se dá por justaposição das informações, 

isto é, a progressão textual não se dá por meio de marcas linguísticas, mas através da 

justaposição de informações. Percebamos os resultados levantados no que se refere à 

recorrência dos conectivos no gráfico abaixo: 
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O gráfico nos permite ver que o dado de maior saliência é a ausência do uso de 

conectivos para unir ou sequenciar as informações do texto, por conseguinte, a principal 

estratégia de encadeamento encontrada foi a justaposição. Percebemos com a análise que o 

uso dos conectivos se dá quando a progressão das unidades informacionais coincide com o 

espaço textual da estruturação no nível do período ou do parágrafo. Há uma forte tendência ao 

uso de elementos conectivos para unir os segmentos estruturais, enquanto as informações ou 

as ideias são empregadas por justaposição.  

Levantamos a hipótese de que o lugar escolhido pelos alunos para o emprego dos 

conectivos está moldado em prol das exigências do Enem: este exame propõe um 

encadeamento estrutural que nem sempre converge com o encadeamento das informações que 

circulam no texto. Esse fator ocasiona, em alguns casos, na produção de um texto que não 

apresenta organização das informações ou das ideias, mas que possui a sua estrutura bem 

amarrada no que se refere à progressão e sequenciação estrutural, contudo são empregados 

uma diversidade de conectivos deslocados no que se refere à carga semântica. 

Percebe-se que para unir ou encadear as informações que o texto traz são utilizados, 

majoritariamente, a categoria morfossintática dos advérbios. Os advérbios têm como 

característica a mobilidade dentro do enunciado. Segundo a gramática de Bechara (2009), os 

advérbios são conceituados como palavra constituída de natureza nominal ou pronominal que 

se refere geralmente ao verbo, ou ainda, dentro de um grupo nominal unitário, a um adjetivo e 

a um advérbio (como intensificador), ou a uma declaração inteira. 

O caráter intensificador do advérbio diz respeito ao reforço semântico que o advérbio 

denota dentro da unidade em que é empregado, por reafirmar as relações estabelecidas no 

enunciado, e somando isso à possibilidade de mobilidade, a classe referida confere os 
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requisitos necessários para assumir o lugar de principal conectivo no que tange ao 

encadeamento de informações, assim como as conjunções estão para a oração.  

 No que diz respeito à mudança de unidade informacional que coincide com o espaço 

da união de parágrafos, encontramos como principal conector o “diante disso”, elemento 

concebido pela tradição como advérbio e que funciona como articulador textual de caráter 

conclusivo. O que nos interessa é perceber que esses elementos, concebidos como advérbios e 

representados graficamente na maioria das vezes na forma locuções, são elencados como 

principal ferramenta para o encadeamento de informações.  

Consideramos que os advérbios abarcam também os elementos que são classificados 

pela tradição como conjunções, mas funcionam como advérbios. Uma vez que as conjunções 

são classificadas como elementos que não possuem mobilidade e servem para unir orações, 

diferente do que acontece com elementos como o “contudo”, “portanto”, “assim, “então”, por 

exemplo.  

No corpus analisado, quando a mudança de uma unidade informacional coincide com 

o espaço da ligação de períodos, o principal elemento utilizado é a conjunção causal “como”, 

é reincidente a troca de unidades informacionais por meio da inserção de exemplos, que 

servem para explicar o que foi dito anteriormente, do mesmo modo que serve para fazer ponte 

com a informação seguinte. 

Aliado à recorrência, encontra-se a preocupação de se os conectivos empregados 

reforçam, realmente, as relações estabelecidas entre os enunciados. Devido a essa 

preocupação elencamos como categoria de análise a adequação do uso com a relação lógico-

semântica estabelecida pelo conectivo empregado. 

Relação lógico-semântica estabelecida pelo conectivo 

O nosso corpus de análise é a produção de redações elaboradas considerando as 

competências do Enem. Por isso, percebemos a utilização variada de conectivos, como pede a 

competência IV, mas nem sempre a relação lógico-semântica entre as unidades 

informacionais é mantida. Atentos à preocupação de apresentar repertório variado, os alunos 

trocam o conectivo sem perceberem que, com isso, acarretam novo sentido ao texto. 

Apresentamos uma tabela que nos diz sobre a adequação e/ou inadequação do uso do 

conectivo, considerando a relação lógico-semântica entre as partes: 

 

Conectivo Adequação Inadequação 
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Tendo em vista  As unidades 

informacionais são 

independentes, tornando-o 

mal empregado. 

Como Ambos são bem 

empregados, acentuando a 

relação entre informação e 

exemplo. 

 

Vale também 

ressaltar que 

 O “também” 

incorporado ao conectivo 

agrega a noção de adição, 

que não traduz a relação entre 

as informações. 

Diante disso Adequados, ambos 

reforçam a ideia de retomada. 

 

Assim  Usado como 

explicativo, entre 

informações de valor 

conclusivo. 

Então  Usado como 

explicativo, sendo que o 

conectivo tem valor 

conclusivo. 

Novamente Utilizado para 

recuperar uma informação 

posta anteriormente, uso 

adequado a semântica do 

conectivo. 

 

Portanto Valor conclusivo, 

emprego adequado. 

 

Contudo  Apresenta 

inadequação, pois as 

informações não são opostas.  

Com efeito  Uso como elemento 

conclusivo, mas carrega a 

noção de explicitação. 

Ademais Uso adequado, para 

acrescer informação. 

 

Justaposição de 

ideias 

Uso adequado.  

 

Como podemos perceber, há uma variedade de uso dos conectivos, além da 

possibilidade de contrastar a relação lógico-semântica entre as unidades informacionais por 

meio de justaposição de ideias. A classe gramatical mais utilizada nas redações analisadas é o 

advérbio, que, como uma classe categorizada por fatores circunstâncias, segundo a tradição, 

como qualquer elemento da língua, possui valor semântico próprio, que aplicado em um 
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enunciado pode contribuir ou atrapalhar a relação lógico-semântica. Explanaremos aqui nossa 

observação sobre o uso dessa classe nas redações. 

Utilizado duas vezes, o “diante disso” é usado de forma adequada, reforçando a ideia 

de retomada no texto.  Para exemplificar o uso, apresentaremos aqui a utilização do conectivo 

na redação 5, em que a expressão foi utilizada para encadear a primeira unidade informacional 

do parágrafo introdutório à segunda, acrescentando um exemplo: 

Em uma sociedade marcada por emblemáticos fatores históricos pelo limite 

da expressão, a liberdade trouxe um verdadeiro significado da participação 

social do cidadão. Diante disso, podemos citar a Ditadura Militar como 

exemplo de censura, que limita o ser e suas expressões sociais. 

O termo “então” é empregado na redação 2 com valor explicativo, quando na verdade 

lhe caberia à relação lógico-semântica valor conclusivo: 

 Então, com a falta de controle sobre a informação difundida mundialmente, 

existe uma ameaça à própria democracia. 

Para ligar esta unidade informacional a uma retomada apresentada anteriormente no 

texto, o autor da redação 2 utiliza o advérbio “novamente”:  

Novamente, na perspectiva de Hobbs,o contrato social surge como um meio 

de garantir os direitos do indivíduo. 

Na redação 5, o parágrafo conclusivo é iniciado com o termo “com efeito”, que possui 

valor adverbial. Nessa posição, o termo está inadequado, pois apresenta valor de explicitação 

e não de conclusão:  

Com efeito, a sociedade democrática é um espaço de interdependência que 

propõe limites de forma invisível. 

O termo “ademais” é empregado adequadamente, trazendo a marca de acréscimo de 

informações: 

Ademais, a atuação familiar também é importante, com a orientação ao 

indivíduo sobre o limite das opiniões perante o Estado. 

 

A conjunção foi outra classe gramatical utilizada com a finalidade de unir unidades 

informacionais, sejam elas dentro de um parágrafo ou entre parágrafos. Os termos de base 

conjuntiva utilizados com tal finalidade foram: “tendo em vista”; “como”; “vale também 

ressaltar que”; “assim”; “portanto” e “contudo”. Detalharemos melhor nossa análise sobre o 

uso dessa classe para unir unidades informacionais. 

O termo “tendo em vista” foi utilizado na redação 1 de forma inadequada, posto que as 

unidades informacionais que foram unidas por meio dele são independentes e não 

consequentes uma da outra: 

No que se refere a liberdade de expressão em uma sociedade democrática, 

podemos observar que o estado deve interferir na vida do indivíduo de 
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qualquer forma. Tendo em vista, não só o excesso de liberdade de expressão 

de um indivíduo, mas também até que ponto o estado pode interferir na vida 

de um indivíduo. 

Nas redações 1 e 2, o termo “como” foi utilizado para unir uma unidade informacional 

com ideias/opiniões a outra unidade informacional com exemplos. Exporemos aqui o uso 

dessa conjunção na redação 1: 

Quando pensamos em liberdade de expressão, logo perguntamos, qual é o 

limite dessa liberdade?,o limite dessa liberdade é até onde sua liberdade 

atingi ou feri o outro, como foi o caso da atriz Tais Araujo, quando ela foi 

agredida com comentários racistas no twitter. 

 “Vale também ressaltar que” é utilizado de forma inadequada, posto que o termo 

agrega a noção de destaque – vale ressaltar –  e de adição – também –, mas, na redação, a 

carga aditiva não é condizente com a relação lógico-semântica estabelecida:  

(...) como foi o caso da atriz Tais Araujo, quando ela foi agredida com 

comentários racistas no twitter, o fato é que quando você se expressa como 

você pensa, você atinge o outro. 

Vale também ressaltar que, o estado deve interferir na vida do cidadão, pois, 

o cidadão não tem consciência coletiva. 

O termo “assim”, de valor conclusivo, é utilizado na redação 2 para unir unidades 

informacionais com relação lógico-semântica explicativa:  

O abuso do direito de expressar-se pode ser algo perigoso, pois, em muitos 

casos, observam-se discursos de ódio travestidos de opinião. 

Assim, pode ser considerada a ideia de Hobbs sobre o estado de natureza, no 

qual tudo é permitido. 

Utilizado na redação 3, o termo “portanto” é empregado de forma adequada, com 

relação conclusiva entre todo o texto e o parágrafo de intervenção: 

Portanto, é necessário que o terceiro setor e o Governo Federal intervenha 

nessa situação para que haja uma solução. 

A conjunção “contudo” possui valor de oposição entre as ideias, mas, na redação 5, é 

utilizada com valor concessivo:  

Sendo assim, medidas de termos devem ser tomadas procurando estabelecer 

o respeito entre todos. 

Contudo, relacionando ao sociólogo Weber temos o sentido da ação social, 

que pode ser tida de forma legítima ou tradicional, assim como a liberdade 

nas conexões sociais. 

Além do uso dessas duas classes gramaticais para evidenciar o encadeamento entre 

unidades informacionais, as redações apresentam a justaposição de ideias como meio de 

contrastar a sequenciação entre unidades de informação. Dentre as cinco redações analisadas, 

notamos a recorrência de cinco casos de justaposição de ideias. Como representativo desse 
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dado, apresentaremos a redação 4, que foi encadeada, majoritariamente, por justaposição de 

ideias : 

 Com quatro parágrafos, notamos apenas três blocos informacionais na redação 4, o 

que nos garante a análise de dois encadeamentos entre as partes pela justaposição de ideias: 

(...) ou seja, quando passamos a desrespeitar o outro, ultrapassamos o limite 

da liberdade de expressão. 

Hoje em dia, temos uma grande facilidade de nos expressar principalmente 

por meio da internet, em sites como blogs e redes sociais. 

 

(...) pois falam tudo que pensam sem medir limites e acaba desrespeitando o 

outro. 

A liberdade de expressão é um dos direitos garantidos com a democracia, 

pois (...). 

 

 Como mencionado, as unidades informacionais dizem respeito a blocos semânticos 

com a mesma carga informacional. Para encadear essas unidades informacionais, os autores 

das redações se valem principalmente de duas classes gramaticais e da justaposição de ideias. 

Aqui analisados, os casos demonstram o uso dos advérbios e das conjunções como conectivos 

que contrastam a ligação entre unidades informacionais. A justaposição de ideias tende a ser 

utilizada quando não se faz necessário o uso de nenhum conectivo “concreto”, por assim 

dizer, mas é preciso esclarecer ao leitor os espaços de sua redação, ou seja, quando uma 

unidade informacional acaba e se inicia outra, que tem relação e carece de algo que marque 

mais sutilmente o encadeamento. 

 

Conclusão 

Considerando os fatos arrolados, podemos perceber que o encadeamento, 

sequenciação e progressão textual são importantes fatores a serem observados no texto 

escrito, visto que a existência desses implica na formulação de um texto bem articulado e com 

clareza de ideias e de informações. O texto, apesar de ser uma unidade, é construído a partir 

de vários recortes que o autor traz para sua produção, para tanto se faz necessária a 

mobilização de estratégias que sirvam para amarrar as partes do texto. Os elementos que 

servem a essa união de partes são os conectivos, esses são constituídos por elementos das 

mais diversas naturezas. Desde as conjunções, que estão inscritas no espaço da oração, até as 

locuções adverbiais que servem à ligação de partes do texto, percebemos a diversidade de 

elementos com características de conectores. 
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Os elementos conectores são veiculadores de sentidos. Eles explicitam uma relação 

semântica existente por meio de uma marca linguística. O que percebemos é que exames 

como o Enem estão impactando diretamente as práticas de ensino-aprendizagem dos alunos e 

professores, no que se refere aos elementos conectivos. O que aponta este estudo é que o 

conhecimento dos alunos não está necessariamente atrelado à carga semântica que ele possui 

e às funções que ele exerce no texto, mas ao conhecimento de um repertório variado a ser 

aplicado entre orações e parágrafos. 

Percebemos ainda textos organizados seguindo determinada estrutura do gênero 

textual dissertativo-argumentativo, mais especificamente o gênero escolar redacional cobrado 

pelo Enem, no entanto, em alguns casos, notamos que não há uma organização das ideias e 

informações veiculadas no texto. As informações estão soltas, não se relacionando com o que 

foi dito antes ou depois, o que provoca a existência de um texto confuso e que não forma uma 

unidade. O texto tem as suas partes estruturais conectadas por conectivos, mas as informações 

presentes no texto estão necessariamente amarradas por conectivos. 

Entre as principais estratégias para o encadeamento das unidades informacionais, 

encontra-se o emprego de advérbios e a justaposição de ideias. Para que haja uma aplicação 

proveitosa do uso de elementos conectores se faz necessário que os alunos compreendam as 

nuances de sentidos presentes nesses elementos e não sua aplicação espacial, somente. Além 

disso, é necessário ressaltar que as partes estruturais do texto não dão conta da constituição do 

texto, neste caso, o dissertativo. É preciso que os recortes e as informações trazidas para a 

construção textual ganhem destaque, posto que pensar sobre a organização das informações 

contribui para a construção da coerência textual e auxiliam na construção da coesão. 
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Introdução 

É praticamente impossível pensarmos em Segunda Guerra Mundial (1939-1945) sem 

nos passar pela mente um cenário de horror gravado por um dos piores conflitos bélicos já 

travados na história. Sem sombra de dúvidas, entre os conflitos do sombrio século XX, este 

atingiu o mais alto estágio de uma escala de horrores até então impensável, deixando um 

rastro de destruição por onde passou. 

No período em questão, nosso país vivia o Estado Novo (1937-1945) sob o comando 

de Getúlio Vargas, notoriamente influenciado pelas experiências europeias autoritárias do 

nazismo e, principalmente, do fascismo. Em virtude disso, o Estado brasileiro se ocupava “de 

todo cidadão formando sua consciência individual e coletiva através da propaganda e da 

educação. (OLIVEIRA, 1982, p.25). De acordo com essa concepção, o Estado seria a 

realização concreta da nação. Toda informação veiculada passaria pelo crivo do DIP
17

, a nível 

nacional, e do DEIP
18

, a nível estatal. Além disso, a “moral” constituía um dos pilares do 

governo, juntamente com o ideal de trabalho, além do anticomunismo e da exaltação da 

pátria. Assim, características relacionadas à moral, tais como: castidade, recato, clausura, 

verdade, ordem, docilidade, união, consciência, força, virtude; e características relacionadas 

ao ideal de trabalho, tais como: produtividade, esforço, energia, ordem, por exemplo, seriam 

componentes do modelo de homem novo, proposto pelo Estado, e deveria ser seguido por 

todos, em vista do bem-estar coletivo. 

Com o início do conflito mundial, todos os estados da federação sofreram, em maior 

ou menor intensidade, impactos em seu cotidiano, e em Sergipe não seria diferente: 

inicialmente a guerra se fez presente de maneira indireta através das restrições econômicas, da 

                                                           
17

 Departamento de Imprensa e Propaganda. 
18

 Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda. 
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escassez de produtos e do aumento dos preços dos gêneros alimentícios e combustíveis, 

posteriormente, de forma incisiva pelo afundamento dos navios em sua costa, pelo submarino 

alemão em missão no Atlântico, o U-507
19

. 

A população de Sergipe estava, teoricamente, consternada com os acontecimentos que 

sucederam os torpedeamentos, dignos de um filme de terror: destroços das embarcações 

torpedeadas, além de pertences de vítimas, corpos inchados, já em avançado grau de 

putrefação, por exemplo, davam às praias sergipanas, como por exemplo a praia de Atalaia, 

pelo balanço das ondas.  Divulgava-se oficialmente que toda a população sergipana se 

mobilizava, de alguma forma, para prestar auxílio: recolhendo os corpos, acolhendo os poucos 

sobreviventes, destinando os objetos encontrados nas areias da praia às autoridades 

responsáveis, apenas no intuito de ajudar na identificação dos corpos e de aliviar o sofrimento 

dos parentes vivos. Mas ajudar não era o único motivo para que sergipanos se dirigissem 

àquelas praias. Existiram também pessoas que acabaram se beneficiando de todo àquela 

situação sem precedentes históricos. 

 

O caso Nelson de Rubina 

“Ontem, a cidade logo cedo, foi surpreendida com a triste notícia de que tinha sido torpedeado 

o vapor brasileiro Baependi, em águas sergipanas próximo à costa de Estância. Mais tarde 

novas notícias. 

Mais dois navios nacionais tinham sido vítimas das emboscadas do Eixo. 

À cidade inteira ante estas notícias alarmantes que pouco a pouco como labaredas se 

espalharam por todos os recantos, ficou profundamente consternada. 

O comércio não abriu mais suas portas no segundo expediente. 

Todos, todos, chorando a sorte de seus irmãos, vítimas da selvageria nazista, sentidos até o 

íntimo da alma e indignados com o torpe e covarde atentado dos agentes totalitários que, 

tripudiando por sobre as vítimas indefesas impotentes de reagir, trucidaram velhos, senhoras 

mães de família, jovens e criancinhas inocentes, perambulavam pelas ruas em busca de notícias 

novas que viessem esclarecer mais o bárbaro torpedeamento dos vapores brasileiros (...). 

Quando a consternação já era grande e a indignação maior, chega a notícia do torpedeamento 

de dois outros navios nacionais – “Itagiba” e “Arara”. 

Aí então redobra a consternação do povo e a sua indignação chega ao auge. 

Os colegiais agora engrossados pela massa do povo grita e pede desforra. 

A polícia vê-se obrigada a intervir por várias vezes afim de conter a multidão e evitar 

distúrbios. 

O povo é dócil e obedece facilmente”. (Folha da Manhã, Aju. 18 ago. 1942, 1) 
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 O U-507 partiu em sua terceira patrulha, em direção ao sul, passando pela costa da Espanha e ao longo dos 

Açores, rumo ao Brasil. Em 7 de agosto de 1942 ele teria recebido de Karl Doenitz, coordenador das atividades 

dos Uboote, uma permissão para usar “manobras livres” ao longo da costa brasileira. Assim, o U-507 afundou 

cinco navios brasileiros de cabotagem, Baependi, Araraquara, Aníbal Benévolo, Itagiba e Arará na faixa 

litorânea entre Bahia e Sergipe, entre 15 e 17 de agosto de 1942, resultando mais de 600 mortos. Para saber mais: 

www.portalfeb.com.br/documentário-u-507/ 

http://www.portalfeb.com.br/documentário-u-507/
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Nossa história começa com o 2º Promotor Público da Comarca de Aracaju oferecendo 

ao Juiz de Direito da 2ª Vara da mesma a denúncia crime contra Horácio Nelson Bittencourt, 

ou Nelson de Rubina, com o incurso na sanção dos artigos 155 e 212 do Código Penal, 

referentes a furto e vilipêndio respectivamente. Diante disso é aberto um inquérito, em 23 de 

outubro de 1942, para a apuração dos fatos. A lista de pessoas para prestar esclarecimentos é 

que dá a tônica do caminho a ser percorrido pelo processo, envolvendo as cidades de Aracaju, 

Salvador e Maceió. Mas quem era o tal Nelson de Rubina? 

Nelson de Rubina era um rapaz de 39 anos, recentemente casado com uma moça de 

Maceió, e que se dizia um comerciante de “artigos diversos”, residente na rua Maruim, nº 51, 

em Aracaju. Na manhã daquele 18 de agosto de 1942 dirigiu-se à Praia de Atalaia, 

acompanhado por um grupo de “conhecidos”: 

- Josefina Matos: conhecida também como Zefinha, era uma doméstica residente na Bahia, 

com 25 anos de idade, muito próxima de Nelson, que se dirigia à Atalaia para procurar um 

conhecido seu chamado Fonseca; 

- Maria das Dores, ou dona Sinhá: uma senhora de 50 anos, residente em Aracaju, amiga de 

Josefina; 

- Maria Amélia Amador: também uma doméstica de 29 anos, residente na Bahia, que fora à 

Atalaia a convite de Nelson; 

- Orlando de Souza Santos: chofer de praça, conhecido de dona Sinhá, que conduziu o grupo 

na viagem. 

Todo o grupo se deslocou da Praça do Palácio à região da praia de Atalaia com um 

mesmo objetivo, pelo menos foi o que posteriormente contariam à polícia: buscar um 

conhecido de Josefina Matos, Fonseca, que, de certo, estaria entre os corpos dos náufragos, 

vítimas dos torpedeamentos das embarcações brasileiras, em águas territoriais, pelo U-507. 

Não encontraram o corpo, porém ao retornar para sua residência, Nelson de Rubina levava 

consigo três anéis retirados do corpo de uma outra vítima dos torpedeamentos, identificada 

depois como Virginia Auto de Andrade. Não satisfeito com o ato praticado, poucos dias 

depois Nelson de Rubina começou a desfazer-se de dois dos três anéis, os mais valiosos, 

arrecadando com isso a quantia de dez mil e cem cruzeiros, um valor considerável para época 

de crise. 

Assim, entre 23 de outubro e 21 de novembro de 1942, tanto a polícia de Aracaju 

quanto a de Salvador estavam envolvidas na inquirição dos outros quatro viajantes que foram 
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com Nelson de Rubina à Atalaia. Apesar de, em alguns pontos os depoimentos divergirem, 

pois cada um buscava de alguma forma “salvar a própria pele”, eles apontavam para um 

caminho semelhante, exposto a seguir. 

         Durante a viagem, Nelson teria por vezes recomendado à Orlando que ao avistar um 

corpo diminuísse a velocidade do automóvel. Avistaram inicialmente o corpo de uma senhora 

que possuía um relógio no pulso com a gravação “Ruth”, retirado por Nelson e, de acordo 

com todos, entregue a Hormindo Menezes
20

, que naquele momento se prestava a recolher os 

corpos dos náufragos.  

         O grupo seguiu viagem até a Barra de São Cristóvão, retornando posteriormente à praia, 

entre dez e doze horas da manhã. Avistaram outro corpo de mulher. Era o cadáver de uma 

senhora que, de acordo com todos, estava muito inchado e por isso difícil de ser reconhecido. 

Nelson pediu para que o automóvel parasse e, descendo dele, seguiu em direção ao corpo, 

revistou-o subtraindo três anéis sob pretexto de entrega-los depois à polícia: um solitário de 

brilhante de aproximadamente de dois quilates e aro platino, um outro anel de ouro com uma 

garra de prata, estilo antigo, além de uma aliança. Porém ele se apropriou dos objetos, 

vendendo-os posteriormente: o solitário de platina com brilhante foi vendido em Maceió ao 

comerciante Francisco Brandão por dez mil cruzeiros; o anel de ouro com garra de prata foi 

deixado por Nelson nas mãos de Alfredo Mansur, um comerciante aracajuano, sendo 

posteriormente passado a Antônio de Jesus pela quantia de cem cruzeiros, terminando por fim 

nas mãos de Miguel Brigde, um negociante da Bahia, pela quantia de cento e vinte cruzeiros. 

Já a aliança permaneceu na residência de Nelson, em Aracaju. 

Talvez toda essa trama permanecesse à margem do conhecimento da polícia, sem 

muita notoriedade, porém, para o “azar” de Nelson, o cadáver que por ele fora furtado era o 

de Virgínia Auto de Andrade, a esposa do então Procurado do Tribunal de Segurança 

Nacional, Gilberto de Andrade, o que de certo poderia agravar a situação de Rubina. 

Quando foi chamado para prestar esclarecimentos, em 23 de novembro de 1942, 

Nelson de Rubina não poupou argumentos em sua defesa. Ele possuía uma habilidade em 

articular palavras e fatos em seu favor, o que definitivamente chamou a atenção, como consta 

nos autos do processo, do escrivão responsável pelo caso. Nelson não poupa argumentos na 

construção de sua imagem. Ele diz que estava casualmente na Praça, que entregou os 
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Em 1942 Hormindo Menezes era o diretor do Serviço de Força e Luz de Aracaju, também comerciante, de 

acordo com o Processo Crime contra Nelson de Rubina, dirigia-se com frequência à praia de Atalaia com uma 

caminhonete para ajudar a recolher os corpos dos náufragos, vítimas dos torpedeamentos de navios na costa 

brasileira pelo U-507. 
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primeiros achados contra a vontade dos demais, além do que se exime de qualquer pretensão 

de furto ao dizer ter sido o chofer e dona Sinhá a retirarem o cadáver da água, e não ele. Tudo 

isso nos revela a tentativa de construção de uma imagem para a polícia, buscando se eximir da 

punição pelo delito praticado (DAVIS, 2001). 

Diante dos fatos, o juiz encarregado do caso requereu assim a prisão preventiva de 

Nelson de Rubina, recolhido na Penitenciária do Estado de Sergipe, em 26 de novembro de 

1942. Conforme o processo avançava, tudo corroborava para que Rubina fosse julgado pelos 

crimes de furto e vilipêndio. Porém sabemos que no decorrer de um processo mudanças 

sempre podem ocorrer, acabando por vezes a influenciar na sentença, quer positiva quer 

negativamente. No processo analisado, houve a substituição do juiz responsável pelo caso, 

que considerava Nelson como culpado, pelo juiz da 3ª Vara, José Rodrigues Neu. Este 

expediu, em 19 de abril de 1943, a sentença para Nelson de Rubina, considerando que o 

mesmo não furtara os anéis, já que os retirara na presença de todos e não às escondidas, o que 

qualificaria um crime, e que também não teria proferido palavras desrespeitosas ao cadáver, 

desqualificando o vilipêndio. Assim, em 28 de abril de 1943, Nelson de Rubina se encontrava 

novamente em liberdade. 

No entanto, era de se esperar que tal liberdade não fosse aceita entre os membros 

“mais bem posicionados” da sociedade aracajuana da época, pois o crime os tinha causado um 

grande impacto, afinal de contas o cadáver do qual se subtraíra os anéis era o de alguém 

conhecido. A parte responsável pela acusação de Nelson conseguiu mobilizar até os 

desembargadores sergipanos contra a sentença, e no dia 26 de junho de 1943 a Procuradoria 

Geral do Estado de Sergipe, através de Gonçalo Rollemberg Leite, se manifesta na tentativa 

de “provar” que o ato praticado por Rubina era algo hediondo e que, portanto, precisava de 

uma severa punição. De nada adiantou. A sentença fora confirmada e, mesmo havendo ainda 

manifestações contrárias, Nelson de Rubina permanecia sem que nada mais ameaçasse sua 

liberdade.  

 

Considerações finais 

Vale lembrarmos que os acontecimentos aqui narrados ocorreram em um período em 

que o país passava por um processo de moralização. Só para termos uma ideia, em 14 de julho 

de 1942, cerca de um mês antes dos torpedeamentos, um soldado da polícia militar, José 

Batalha, recebeu uma detenção de quatro dias, além de ter que prestar serviços, não 

descriminados no documento, por ter sido encontrado em público no dia anterior com o 
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uniforme desabotoado, o que era considerado uma transgressão média. A partir deste caso, 

podemos perceber se atualmente um crime como vilipêndio pode nos causar certo espanto, 

certamente sua repercussão em uma sociedade, onde andar com o uniforme desabotoado era 

tido por infração média, não passaria desapercebido. 

É através da Apelação Crime instaurada contra Nelson de Rubina, em 1942, que 

podemos construir a imagem de nossa personagem, a partir do que diziam dele, quer positiva 

quer negativamente, e do que ele próprio dizia de si mesmo. 

Para as testemunhas, a imagem de Rubina é paradoxal. Ora ele seria alguém de índole 

duvidosa, pois, de acordo com testemunhos contidos na Apelação, já teria sido preso por viver 

às custas de “mulheres da vida”
21
, e não costumava honrar com os “compromissos” 

assumidos, já que prometera uma comissão à um negociante pela venda de um dos anéis, e 

que nunca lhe pagou, ora Rubina seria um rapaz direito, descente, de bom procedimento e 

com amizades em todos os grupos sociais, que incluía até mesmo a Polícia de Alagoas. 

Para as autoridades que investigavam o caso, Rubina era alguém sagaz e 

extremamente habilidoso com as palavras, capaz de “influir no ânimo dos cúmplices, fazendo 

desaparecer os melhores elementos” de sua culpa, sendo inclusive capaz de fugir, para não ser 

condenado por um crime que já estava, para eles, “plenamente provado”. 

Já Nelson de Rubina tentava mostrar-se ingênuo, que fora à praia naquela ocasião por 

pura casualidade, e que, apesar de protestos unânimes dos demais, ele entregou todos os 

achados à polícia, e só não fez o mesmo com os anéis porque os demais companheiros não 

permitiram. Rubina também tentava demonstrar a todo momento ser um comerciante de bem, 

com boa índole, casado, acima de qualquer suspeita, e que possuía boas amizades. 

Analisando a Apelação Crime, é como se, através de Rubina, pudéssemos vislumbrar 

dois “modelos” muito divulgados na época, e quase antagônicos: o homem novo, bastante 

disseminado pelo Estado brasileiro, e o homem cordial, na adaptação feita por Sérgio Buarque 

de Holanda, em Raízes do Brasil (1936). 

Por um lado, havia o modelo de homem novo, ao qual todo brasileiro deveria seguir 

para ser considerado um bom cidadão, e que tanto a defesa quanto o próprio Rubina 

procuravam acomodar à sua imagem para se livrar da pena pelo furto e vilipêndio ao cadáver, 

por ocasião dos torpedeamentos. Nesse modelo, o brasileiro seria um homem honesto, 

moralizado, cumpridor dos seus deveres, que via no Estado o verdadeiro sujeito da liberdade, 
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No Estado Novo brasileiro, a prostituição, considerada um “mal social”, era legalizada, mas a cafetinagem era 

crime, diferentemente do que ocorria na Alemanha, que desde 1933 fora proibida tal prática por ser considerada 

um crime contra a raça. 
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e que abraçaria o “trabalho” como meio de valorização do homem e como forma de 

conquistar “a prosperidade econômica, a cultura intelectual, o respeito e a proteção do Estado.  

Muito possivelmente, por tais motivos, Nelson de Rubina reforçava sempre ser um 

comerciante, cumpridor dos seus deveres, casado, e que nunca fora preso. Poderia ser uma 

tentativa de, se enquadrando no modelo proposto, evitar a condenação. 

Por outro lado, havia o modelo de homem cordial adotado por Sérgio Buarque de 

Holanda, em 1936, para descrever a identidade nacional brasileira. Esse modelo faz referência 

à distância da noção ritualista da vida, ao desejo de se tentar estabelecer intimidade a qualquer 

custo, ao horror às distâncias que determinados cargos acarretam. Tal conceito representaria 

um agir típico
22

 do brasileiro, herdado do sistema colonial. 

Se levarmos em conta o discurso de defesa adotado por Nelson de Rubina podemos 

perceber uma aproximação desse modelo, pois logo no início afirmou que “estava na Praça do 

Palácio quando, casualmente, foi convidado por Josefina Matos para ir à praia”, sendo assim, 

em um período de extrema valorização do ideal de trabalho, Rubina se encontrava em uma 

praça fazendo o mínimo de esforço possível. Também vemos o seu ser cordial quando, em 

busca de se mostrar amigo de pessoas influentes, esquece dos cargos ocupados por tais e 

passa a se referir ao chefe de polícia de Alagoas, Altino Teixeira, por exemplo, como alguém 

“com quem se entendeu e que teria se tornado francamente seu lado”, ou então ao se referir ao 

Capitão Rivaldo Jardim Brito, ora a serviço da Unidade Federal de Salvador, como alguém 

com fizera “camaradagem e algumas vezes teriam estados juntos em jantares e em diversões”. 

Como já foi dito aqui, o caso de Nelson de Rubina muito possivelmente só não ficou 

no anonimato perante a sociedade sergipana porque o cadáver furtado era o de uma pessoa 

com notoriedade social na época. Porém tal caso não correspondia com o estereótipo 

divulgado oficialmente de sergipano pacato, correto e solidário, e por isso foi considerado 

pelo chefe do Gabinete de Polícia do Estado, Enoch Santiago, como único caso registrado em 

toda a extensão do litoral sergipano. Mas será realmente que tal caso foi único? 

De acordo com as entrevistas utilizadas para confecção do documentário U-507 

(CARVALHO, 2008), pessoas que residiam na época próximo às regiões que davam os 

corpos vítimas dos torpedeamentos afirmam que muitos sergipanos se dirigiam àquelas 

regiões em busca de recolher algo de valor. No entanto poderíamos nos questionar sobre 

relevância de uma pesquisa sobre um caso que não representa uma singularidade, já que 

Nelson não fora o único a praticar tais atos. 
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Que constitui um tipo, um modelo que permite produzir um número indeterminado de indivíduos que se 

reconhecem perante si como um conjunto. 
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Partindo aqui do princípio de que Nelson de Rubina não era uma exceção à regra, 

podemos considerar seu feito como “uma manifestação” de uma “ideia” partilhada, mesmo 

que inconscientemente, por outros membros da cultura à qual ele fazia parte: a atração pela 

possibilidade de lucro fácil, sem muito esforço para tanto. E por ele podemos resgatar 

justamente os “sentidos conferidos ao mundo e que se manifestam em palavras, discursos, 

imagens, coisas, práticas”. (PESAVENTO, 2008, p.16 e 17) 

Nelson de Rubina, diferente do moleiro Menocchio de O queijo e os vermes 

(GINZBURG, 1987) para nós é representativo de uma sociedade que por maior que fosse a 

imposição do Estado Novo, na tentativa de edificar o bom brasileiro, “limpo” de toda a 

imoralidade, possuía pessoas que em seu cotidiano não seguiam “ao pé da letra” tais 

propostas. Para além de saber se Nelson de Rubina agiu de forma certa ou errada, 

percebemos, pelo seu caso, como ele manifesta, mesmo que inconscientemente, uma parte 

desta cultura que o governo de Vargas não conseguiu moldar.  
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Criado em 10 de novembro de 1937, pelo presidente Getúlio Dornelles Vargas (1882-

1954), o Estado Novo foi um regime analisado por historiadores e demais pesquisadores de 

outras áreas do conhecimento científico como sociólogos e cientistas políticos. Marcado por 

um perfil centralizador, nacionalista e autoritário, esse período conquistou o interesse de 

estudiosos que tentaram compreendê-lo em seus aspectos políticos, econômicos e, de forma 

mais recente, cultural.    

Diante disso, pretendemos através desseartigo, apresentar como parte da historiografia 

brasileira abordou essa fase, observando suas perspectivas e avanços nas análises realizadas a 

partir dos anos 1980, período no qual ocorreu uma ampliação do campo de possibilidades em 

relação aos estudos sobre o regime estadonovista. Almejamos também perceber, se houve 

recorrência da carência de estudos voltados para o aspecto educacional desse período, 

principalmente no que tange à relação entre Estado Novo e livros didáticos.    

O Estado Novo foi interpretado durante algumas décadas pela historiografia brasileira 

como a culminância do processo “revolucionário”, iniciado em outubro de 1930, quando 

Vargas conseguiu depor o governo de Washington Luís. Nos anos 30 do século XX, a história 

política brasileira atravessava um período de forte instabilidade e intenso debate. Havia uma 

preocupação em torno do estabelecimento da democracia, do sistema Liberal, da ditadura 

militar e sobre o desprestígio da política.  
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Marilena de Souza Chauí, prefaciando a obra 1930: o silêncio dos vencidos, escrita 

por Edgar de Decca, em 1981, afirmou que o termo “Revolução de 30” começou a ser 

repensado na década de 1980 sob a seguinte ótica:  

“Revolução de 30” é um dispositivo ideológico para ocultar a luta de classes durante 

e após esse momento histórico, graças ao discurso, à prática e a memória do 

vencedor, elevados à condição de memória histórica. Esta generaliza o passado para 

toda sociedade brasileira, fornecendo a representação de uma “revolução” una e 

única (DECCA, 1984, p. 16).   

Chauí ainda assegurou que para ser desconstruída a ideia de “revolução”, fazia-se 

necessário “dar voz aos vencidos”, à classe excluída que não teve o direito de participar dessa 

memória coletiva. Paralelamente a isso, era preciso desvendar a maneira como o vencedor 

produziu a representação da sua vitória, mas sobretudo, mostrar como a própria prática dos 

vencidos participou dessa construção, deixando-a se erguer (DECCA, 1984, p.17).  

Ainda sobre as questões em torno do termo “Revolução”, Vavy Pacheco Borges, 

refletiu em seu texto Anos Trinta e Política: História e Historiografia, publicado 

originalmente em 1998, a respeito de como a historiografia tratou os anos 1930, e, em como 

Vargas tentou contrapor um “novo sistema”, a um “velho modelo” de República a partir do 

estabelecimento do Estado Novo. Ela também buscou compreender se este período marcou 

uma época de ruptura ou continuidade e se o conceito de revolução foi adequado ao momento.  

De acordo com Borges, a Revolução de 1930, culminando com o estabelecimento do 

Estado Novo, constituiu, sem dúvida, um momento de ruptura sob o ponto de vista da história 

das instituições políticas (BORGES, 2012, p.160). Ela ainda acrescentou que tal perspectiva 

contribuiu para a reconstituição de um percurso único e linear dos acontecimentos, em 

detrimento de uma pluralidade no campo das possibilidades históricas.  

Logo, essa proposta de rompimento com um velho modelo político a partir de 1937, 

esteve inserida na pauta doutrinária do Estado Novo. Mônica Pimenta Velloso em seu texto 

Os intelectuais e a política cultural do Estado Novo, publicado originalmente em 1997, 

afirmou que o objetivo dos intelectuais contratados por Getúlio Vargas para elaborar a 

doutrina do regime, era apontar à população os males advindos do liberalismo que, segundo a 

ideologia estadonovista, teria gerado o desastre da nacionalidade brasileira, por se caracterizar 

numa prática importada. 

 Diante disso, o Estado Novo marcaria uma época redentora, contrapondo-se ao caos e 

desordem instalados através da política liberal. De acordo com Velloso, “a doutrina do regime 
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procura realizar um corte histórico no tempo, mostrando que o presente veio expurgar os erros 

do passado” (VELLOSO, 2007, p.154).   

No entanto, a década de 1980 assinalou mudanças no que diz respeito ao olhar 

historiográfico diante dos desdobramentos referentes à década de 30 e, principalmente, em 

relação ao Estado Novo. Trabalhos como os de Aspásia Camargo, Gerson Moura, Luciano 

Martins e Ângela C. Gomes, foram inovadores no ponto de vista interpretativo desse período. 

As forças populares passaram a ocupar um lugar de destaque na análise dessa fase, antes 

centrada somente na atuação do Estado e os conflitos no interior das elites contrapondo-se a 

ideia de unicidade entre elas se tornaram também objeto de reflexão.  

Mediante essa reinterpretação a respeito dos anos 1930, podemos refletir como a 

historiografia foi reajustando suas análises em relação ao período. De fato, a década de 1980 

representou uma fase onde ocorreram mudanças importantes na maneira de interpretar a 

chamada “Era Vargas” pelos historiadores. Diante dessas mudanças podemos elaborar 

indagações no sentido de como os historiadores, marcados então por um novo paradigma, 

abordaram esse momento político nos livros didáticos?  

Podemos afirmar ao menos, a partir dessas abordagens historiográficas e de outros 

elementos que apontaremos no decorrer do trabalho, que apesar das novas perspectivas 

surgidas na década de 1980, ainda existem alguns aspectos que precisam ser melhor 

analisados pelos historiadores em relação ao período estadonovista, haja visto a carência de 

estudos voltados para a educação, que ficou um tanto à margem das pesquisas 

historiográficas. 

Através da nossa própria experiência enquanto discente no ensino médio, notamos que 

houve certa discrepância entre as análises historiográficas a partir dos anos 80, permeadas por 

mudanças expressivas quanto aos conceitos e personagens históricos e a aplicação da mesma 

nos livros didáticos.  

 Dito de outra forma, percebemos um afastamento entre o discurso acadêmico e o 

conteúdo ensinado em sala de aula. Diante disso, nosso objetivo é verificar se tal prática ainda 

é recorrente no século XXI e, em caso afirmativo, buscarmos compreender os motivos que 

direcionaram os historiadores a exercerem essa postura ambígua.  
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Edgar de Decca, em seu trabalho realizado ainda na década de 1980, já havia 

interrogado a respeito das relações de poder que permearam os enunciados dos temas 

propostos pelos discursos produzidos na universidade.  

Ele afirmou que a repetição na escolha dos mesmos temas por parte da historiografia à 

época, sem questionar o tema enquanto tal, aceitando a construção histórica que referenda a 

explicação dos fatos como marcos definidores, sem a elaboração de uma crítica e de uma 

interpretação que contemplasse os mais variados aspectos em torno do tema, constituiu numa 

tentativa de legitimar o saber dominante como único espaço possível ao exercício intelectual e 

permanecer dentro dos parâmetros pré-estabelecidos pelo grupo (DECCA, 1984, p. 38, 39). 

Já em relação à nova camada de interpretações para o regime, Maria Helena Capelato, 

em seu texto Estado Novo: Novas Histórias, publicado originalmente em 1998, considera que 

o Estado Novo constituiu-se num tema de especial interesse principalmente para os que se 

dedicaram ao estudo dos aspectos políticos e culturais dessa fase. 

 Embasando-se no levantamento das dissertações e teses dos Cursos de Pós-Graduação 

em História, realizadas entre 1980-1995, a autora procurou não somente apontar a quantidade 

de trabalhos voltados para o estudo desse período, bem como indicou trabalhos que 

procuraram tocar no aspecto educacional referente ao Estado Novo.  

Ela constatou que as investigações elaboradas a partir dos anos 1980, buscaram 

esclarecer aspectos do Estado Novo não contemplados nas análises anteriores. Os estudos do 

populismo, por exemplo, até a década de 1970 tendiam a enfocar o processo histórico mais 

geral, abarcando o período de 1930 a 1960. Esse método explicativo mais amplo não permitia 

refletir sobre as especificidades de cada etapa desse processo, não levando em conta as 

particularidades nacionais nem os aspectos conjunturais.  

O mesmo problema ocorreu com as pesquisas em torno do conceito de autoritarismo. 

Segundo Capelato, “estudos relacionados à constituição e natureza desse fenômeno foram 

recorrentes no final dos anos 1970 e início da década de 1980, principalmente por conta do 

golpe de 1964. Devido a isso, buscou-se também uma maior compreensão desse conceito no 

que tange ao período de 1930, com destaque para o Estado Novo” (CAPELATO, 2012, p. 

184). 

Ela admitiu também, que na década de 1970 existiam poucos trabalhos referentes ao 

Estado Novo, sem falar que esse número reduzido ficou ainda mais a cargo de profissionais 
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de outras áreas do conhecimento, sendo os estudos agrupados de acordo com os seguintes 

segmentos:  

Na década de 1970, poucos trabalhos foram voltados para o Estado Novo e essa 

pequena quantidade, em comparação a uma vasta literatura sobre nazismo e 

fascismo, restringiu-se a pesquisadores de outras áreas, como sociólogos e cientistas 

políticos. A bibliografia referente ao período esteve agrupada em três linhas: estudos 

que procuraram mostrar a política trabalhista como uma conquista da classe 

trabalhadora e não como dádiva; estudos que defendiam a tese da hegemonia e da 

autonomia do Estado na condução do processo histórico; e estudos que 

relacionavam o processo de forma direta aos interesses do capital industrial. 

Contudo, os textos careciam de maior embasamento empírico, as fontes eram 

secundárias e poucas delas, novas. (CAPELATO, 2012, p.189).  

No entanto, ocorreu uma revisitação desse período por parte dos pesquisadores na 

década posterior, mediante uma nova concepção de pensamento histórico e devido às grandes 

transformações ocorridas no mundo suscitadas pelas Guerras Mundiais, pela crise do 

Liberalismo, desenvolvimento tecnológico e o Golpe Civil-Militar de 1964 no Brasil. Esse 

contexto sócio-político-econômico propiciou aos historiadores atentarem para aspectos 

anteriormente encarados como pouco relevantes para os estudos sobre o período 

estadonovista.  

Diante disso, emergiram diferentes propostas de análises pela historiografia, como por 

exemplo, o surgimento de trabalhos voltados para a compreensão da relação entre o Estado 

Novo e os meios de comunicação à época, dentre eles, o rádio, mídia largamente utilizada por 

Getúlio Vargas em sua gestão.   

Em relação às “novidades” quanto aos estudos do período estadonovista, Capelato 

preocupou-se em mencionar alguns autores que tocaram no aspecto educacional dessa fase.  

Ainda assim, os trabalhos voltados para a educação mencionados pela autora, são reduzidos a 

apenas algumas publicações, mostrando o caráter político-ideológico e as transformações do 

processo educacional do regime (CAPELATO, 2012, p. 195).  

Contudo, insistimos ainda com a seguinte indagação: a proposta desses autores nos 

trabalhos indicados contempla o Estado Novo enquanto regime retratado pelos livros 

didáticos? Em caso positivo, como o período foi descrito nos livros didáticos entre as décadas 

de 80 e 90, época da publicação das obras citadas? Esses são alguns questionamentos que 

carecem de respostas e problematizam o enfoque educacional dado ao Estado Novo.   

Ao examinarmos, por exemplo, a dissertação de Luiz Reznik, dentre os trabalhos 

citados por Capelato, constatamos que o tipo de proposta dele, encaixa-se no perfil inovador 

apresentado a partir dos anos 1980, mencionado pela autora. Com o foco no ensino 
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secundário e abarcando um recorte temporal desde o começo dos anos 1930 até o término do 

Estado Novo, Reznik analisou as relações entre o pensamento social brasileiro, os debates 

educacionais, as interdições oficiais ao livro didático, a produção editorial, partindo das 

concepções vigentes sobre o ensino de História à época.  

Ele afirmou baseado nas palavras de Gustavo Capanema (1900-1985), Ministro da 

Educação entre 1934 a 1945, que a concepção de educação proposta para o ensino secundário 

no período estadonovista era a de formar a personalidade intelectual, moral e cívica dos 

alunos. Além disso, o projeto educacional tinha um compromisso mais amplo. O intuito era 

de modernizar e promover a unidade da nação através do controle estatal e com o respaldo de 

uma intelligentsia, que compunha o governo Vargas. 

Diante da importância e ampliação que a educação teve nesse momento, o mercado 

editorial de livros, sendo estes didáticos ou não, acompanhou paralelamente esse crescimento. 

Segundo Reznik, no pós-1930, houve um crescimento significativo desse tipo de negócio, 

permanecendo assim, até a década de 1990, época da publicação da sua dissertação. Tal 

aumento ocorreu devido ao decréscimo da importação de livros estrangeiros e à própria 

expansão da escola secundária (REZNIK, 1992, p. 29). 

O autor ainda apontou que as editoras seguiam uma tendência da literatura e da 

historiografia naquele momento, influenciadas pelo movimento Modernista e amparadas 

também, por uma representatividade de intelectuais ligados ora, por uma corrente 

interpretativa, ora, por uma linha de pensadores mais tradicionais.  

 Luiz Reznik assegurou que o ensino de História nesse contexto, teve a incumbência de 

educar através da experiência. Essa prática objetivou levar o aluno a se adaptar ao meio 

social, ou seja, educar pela experiência, foi o mesmo que "ajustar". Nesse sentido, o conteúdo 

dos livros deveria ser escrito de tal maneira, que fornecessem uma identificação do aluno com 

seu cotidiano, sob a pena desses conteúdos exibirem um caráter meramente informativo, sem 

sentido prático.  

 Seguindo na mesma direção, a implementação da cadeira de História do Brasil nas 

escolas, de acordo com o Plano Nacional de Educação em 1937, teria que desempenhar o 

papel exemplar e modelador. Serviria como instrumento de advertência para que os mesmos 

erros do passado, não fossem repetidos no presente e os bons exemplos fossem seguidos. De 

acordo com Reznik, a História da Pátria seria: 
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 [...] Um antídoto para ideologias "fracassadas", cujo erro repousa em não serem 

realistas, não acompanharem o caminho correto da sociedade brasileira, não 

compreenderem sua índole (REZNIK, 1992, p. 68). 

O trabalho de Luiz Reznik apresentou uma abordagem importante sobre o aspecto 

educacional no período estadonovista ao apresentar a importância que a educação recebeu 

durante o Estado Novo, mencionando as reformas no campo educacional e na ampliação do 

ensino secundário. Ele também demonstrou como a História foi uma área do conhecimento 

que suscitou preocupações, no sentido de o governo utilizá-la de maneira a atender seus 

interesses, diante de uma configuração que estava sendo delineada naquele momento. 

Contudo, insistimos ainda com o argumento que, embora Reznik tenha abordado o 

aspecto educacional do regime estadonovista, tocando na relação do ensino de História e da 

expansão do mercado editorial de livros didáticos nessa época, ele não se propôs a examinar 

como o Estado Novo foi descrito nos livros didáticos de História tanto no próprio período 

estadonovista, quanto na década de 1990, época da publicação de sua dissertação. Isso nos 

impele ainda mais na tentativa de alcançarmos nosso objetivo. 

Após demonstrarmos como parte da historiografia abordou o Estado Novo, apontando 

algumas das inovações a partir dos anos 1980, analisaremos brevemente como esse período 

foi descrito nos livros didáticos de História do Ensino Médio. Para tanto, selecionamos as três 

coleções mais distribuídas do PNLD 2015, primeiro, por se tratar das coleções mais recentes 

voltadas para o Ensino Médio desse Programa e, por último, por alcançar um número maior 

de alunos da escola pública no Brasil.  

O PNLD é o mais antigo dos programas voltados à distribuição de obras didáticas aos 

estudantes da rede pública de ensino brasileira. Foi criado em 1985, graças a um conjunto de 

políticas públicas, iniciadas ainda em 1929, com a criação do Instituto Nacional do Livro 

(INL). À época da sua criação, ocorreram mudanças significativas como a indicação do livro 

didático pelos professores; Reutilização do livro, implicando a abolição do livro descartável e 

o aperfeiçoamento das especificações técnicas para sua produção; Extensão da oferta aos 

alunos das 1ª e 2ª série das escolas públicas e comunitárias, entre outras alterações. 

Considerado uma das mais importantes ações governamentais brasileiras no campo 

educacional, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é desenvolvido pelo Ministério 

da Educação e possui o objetivo de garantir aos estudantes da rede pública de ensino do país o 

acesso a obras didáticas de qualidade reconhecida. A distribuição das obras pelo PNLD tem 
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caráter universal e gratuito. Deste modo, buscando disponibilizar obras adequadas ao trabalho 

pedagógico, as coleções de livros são submetidas a escrutínio por equipes de especialistas.   

Quanto ao edital do PNLD 2015, é necessário dizer que este, destinou-se a obras para 

os alunos do Ensino Médio. No caso da área de História, foram aprovadas para constar no 

Guia do Livro Didático 19 coleções, sendo que cada uma delas consta de 3 livros do aluno e 3 

manuais do professor.No que concerne a nossa pesquisa, analisamos as três coleções mais 

distribuídas entre as 19 aprovadas desse edital, a saber, História, Sociedade & Cidadania, do 

autor Alfredo Boulos Júnior, da Editora FTD; História Global, Brasil e Geral, do autor 

Gilberto Cotrim, Editora Saraiva e História: das Cavernas ao Terceiro Milênio, das autoras 

Patrícia Ramos Braick e Myriam Becho Mota, da Editora Moderna. 

A partir da análise dessas três coleções, podemos verificar até o momento, que seus 

autores adotaram, em parte, os resultados das inovações na historiografia a partir dos anos 

1980. Isso é perceptível principalmente quanto aos aspectos pedagógicos, quando 

encontramos nestas coleções os mais diferentes recursos, como indicações de sites, filmes, 

utilização de imagens, atividades que provocam a reflexão e o senso crítico do aluno. 

Percebemos também uma preocupação dos autores em promover, através das 

atividades propostas, uma maior autonomia do aluno, bem como favorecer uma aproximação 

entre o discente, a partir de sua própria realidade, com elementos encontrados nas questões do 

passado. Esse aspecto contribui para que o conhecimento histórico se torne mais útil e 

atrativo. 

Outro ponto que indica a presença dessas inovações nas coleções, diz respeito ao 

aparecimento de outros indivíduos no cenário histórico, retratados nas coleções. Sujeitos 

como as mulheres, os indígenas e os negros, além de uma maior participação popular, foram 

notados, com excessão dos indígenas, nas três coleções. Isso revela a influência, embora 

timidamente, das transformações da historiografia sofridas ao longo das décadas. 

No entanto, apesar de uma certa notoriedade, e, principalmente na tentativa de atender 

ao que dispõem leis como a 10.639/2003 e 10.645/2008 – que abordam sobre o ensino da 

história e culturas indígena e afrodescendente respectivamente – notamos, paralelamente, que 

a atuação desses sujeitos no contexto estadonovista é descrita sem maiores problematizações e 

de maneira sintética. 

 A forma como esses sujeitos foram abordados nas coleções, causa a impressão de que 

os autores os colocaram lá, para cumprir apenas uma determinação legal e não pelo 
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compromisso com tais inovações historiográficas. Além disso, todas as conquistas desses 

indivíduos, considerados marginalizados anteriormente, são retratadas nos livros didáticos, 

como uma espécie de favorecimento ou com um intuito meramente político, do governo de 

Vargas. 

Outro ponto observado na análise é que, as três coleções exibem uma abordagem do 

Estado Novo, bem como da chamada Era Vargas, preponderantemente sob o viés político e 

econômico. Essa característica mais tradicional, relega o aspecto cultural desse período a um 

plano secundário. Somando-se a isso, verificamos também, que as coleções selecionadas 

apresentam um perfil narrativo linear e cronológico, focando nas datas e eventos. 

Essa forma de narrar os acontecimentos históricos, contribui para uma aprendizagem 

que induza a memorização do aluno. Ou seja, os autores apresentam um conteúdo referente ao 

Estado Novo baseado no factual, deixando o caráter mais reflexivo à cargo das atividades a 

partir de imagens e textos complementares. 

Por último, notamos também a permanência de termos como “Era Vargas” e 

“nazifascismo” nas três coleções. Compreendemos que, embora se trate de uma estratégia 

didática de uma parcela significativa dos autores que abordam o primeiro governo de Vargas, 

o termo “Era” é reducionista, bem como vanglorioso. 

Reducionista, por tentar englobar em um único período, fases distintas, cheia de 

peculiaridades e detalhes como foi o caso da primeira gestão de Vargas. Vanglorioso, por 

supervalorizar, de forma inconsciente ou não, um momento político, parecendo que não 

houve, nem jamais haverá, um governo semelhante ao de Getúlio Vargas. 

Em relação ao termo nazifascismo, o qual já foi muito utilizado sem maiores 

questionamentos pela historiografia e, atualmente, é motivo de críticas ferrenhas por alguns 

historiadores, nas coleções, verificamos que não existiu uma preocupação em distinguir 

ideologia e partido político, colocando conceitos distintos, no mesmo parâmetro (SILVA, 

2010). 

Assim, apresentamos aqui algumas considerações realizadas a partir das abordagens 

historiográficas em torno do período estadonovista, bem como sobre os conteúdos referentes 

ao Estado Novo, nas três coleções mais distribuídas do PNLD 2015. Esperamos através desse 

artigo, ter contribuído para um maior conhecimento do leitor, no que tange a outras 

perspectivas, acerca desse período tão singular na vida nacional.  



 
    
  

VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

REFERÊNCIAS 

BORGES, Vavy Pacheco. Anos Trinta e Política: História e Historiografia. In. 

Historiografia Brasileira em Perspectiva/ (Org.) FREITAS, Marcos Cezar de. 7. ed. São 

Paulo: Editora Contexto, 2012.    

CAPELATO, Maria Helena Rolim. Estado Novo: Novas Histórias. In. Historiografia 

Brasileira em Perspectiva/ (Org.) FREITAS, Marcos Cezar de. 7. ed. São Paulo: Editora 

Contexto, 2012.   

DECCA, Edgar Salvadori de. 1930: o silêncio dos vencidos. 2. ed. São Paulo: Editora 

Brasiliense, 1984.  

REZNIK, Luiz. Tecendo o Amanhã (A História do Brasil no Ensino Secundário: 

Programas e Livros Didáticos). Rio de Janeiro, 1992.  

SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Por uma História comparada das ditaduras. In. 

O Brasil e a Segunda Guerra Mundial/ (Org.) SILVA, Francisco Carlos Teixeira da; 

SCHUSTER, Karl; LAPSKY, Igor; CABRAL, Ricardo; FERRER, Jorge. 1.ed. Rio de 

Janeiro: Editora Multifoco, 2010.   

VELLOSO, Mônica Pimenta. Os intelectuais e a política cultural do Estado Novo. In. 

O Brasil Republicano, v.2: o tempo do nacional- estatismo: do início da década de 1930 

ao apogeu do Estado Novo/ (Org.) FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucila de Almeida 

Neves. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 

LIVROS DIDÁTICOS 

BRAICK, Patrícia Ramos; MOTA, Myriam Becho. História – Das Cavernas Ao 

Terceiro Milênio. Coleção Tipo 1. Editora Moderna, 3º ed. 2013. 

COTRIM, Gilberto. História Global – Brasil e Geral. Coleção Tipo 2. Editora 

Saraiva, 2º ed. 2013. 

JÚNIOR, Alfredo Boulos. História Sociedade e Cidadania. Coleção Tipo 1. Editora: 

FTD, 1º ed. 2013. 

DECRETO-LEI 



 
    
  

VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

Lei nº 10.639/2003 – Altera a Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede 

de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira".  

Lei nº. 11.645/2008 – “Altera a Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada 

pela Lei nº. 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática 

“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 

 

 

 

A EDUCAÇÃO BRASILEIRA NA PRIMEIRA REPÚBLICA. 

 

Autora: Thamires Pereira 

Graduada em História pela Universidade Federal de Sergipe 

thamiresufs@hotmail.com 

 

Orientador: Prof. Josadac Santos (DCI/UFS) 

A educação 

Neste estudo traremos as principais temáticas relacionadas à educação e reformas 

que foram implantadas durante o período da primeira república e os principais movimentos 

relacionados às mudanças sofridas no âmbito educacional.  

Aqui me detive apenas a abordar a temática da educação, pois tal assunto e muito 

escasso de estudos e de abordagens em trabalhos acadêmicos. Por tal motivo fiz uma pequena 

analise sobre a educação focando os principais fatos.   

 

Para Ghiraldelli Jr. (1994, p. 26) o período dos anos 20 do século passado foi um 

período de reformas educacionais:  

Acompanhando a modernização, a urbanização e a industrialização do país nos anos 

20, vários estados brasileiros, sob a batuta de jovens intelectuais como Anísio 

Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Francisco Campos etc. 

Promoveram reformas educacionais inspiradas nos princípios da pedagogia nova. O 
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ciclo de reformas educacionais estaduais dos anos vinte como ficou conhecido tal 

episódio, contribuiu para a penetração do escolanovismo no Brasil. 

 

Nesta temporada a tendência de todo o país era pedir a uniformização da instrução 

pública, o melhoramento do ensino e a generalização da escolarização primária para todas as 

classes sociais. De modo que repercutiu em todos os aspectos da educação como: a legislação 

educacional, a fiscalização da instrução pública por inspetores, as reformas, a necessidade de 

generalização do ensino primário, a educação complementar dentre outros. 

 

Devemos ainda dar um destaque as tentativas de influências nos currículos escolares 

por parte de grupos sociais que estavam na verdade mais preocupados com os seus intuitos 

que com a educação efetivamente. 

A investigação sobre a função e estrutura do ensino, formação e aplicação do 

conhecimento, foi o objeto de precauções, onde todas as funções no meio escolar são 

avaliadas e pensadas para atender as demandas educacionais. Onde a educação para Gadotti 

(1992, p. 74), consiste: 

A educação é um processo contraditório (unidade e oposição), uma totalidade de 

ação e reflexão: eliminando a autoridade caímos no espontancismo literário onde 

não se dá educação; eliminando a liberdade, caímos no autoritarismo, onde também 

não existe educação, mas domesticação ou puro adestramento. O ato educativo 

realiza-se nessa tensão dialética entre liberdade e necessidade. 

 

A educação nas décadas de 1920 e 1930. 

A sociedade brasileira no período republicano através das transformações sofridas 

nos setores político que consistiu na busca pelo poder e comando do Brasil, econômico por 

conta das novas transformações com a introdução da indústria e por conta da crise de 1929. 

Consequentemente houve alterações no setor social por meio da variedade de novas 

orientações ideológicas como: nacionalismo, catolicismo, tenentismo e outros.  

Sendo um momento de inquietação social e heterogeneidade sociocultural, 

introdução de um novo sistema de valores da civilização urbano-industrial e o processo de 

imigração que foi importante na alteração de mercado de trabalho e das relações trabalhistas, 

representou nova modalidade de força de trabalho diferentemente da anterior formada pela 

produção escravista, estes fatores foram responsáveis pelas alterações no domínio social que 

refletiu no meio educacional. 
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Diante deste contexto a importância escolarização é derivada das necessidades 

políticas e principalmente pelas Ligas Nacionalistas, pois para estes era de fundamental 

importância à escolarização e principalmente dar acesso ao nível primário para que todos 

aprendessem a ler e escrever e consequentemente exercer seus direitos e ganhar o direito ao 

voto. O analfabetismo nessa época era visto como o causador dos males do Brasil. 

No âmbito educacional o entusiasmo pela educação e otimismo pedagógico se 

iniciou antes da década de 20 e foi desenvolvida pelas correntes de ideias e movimentos 

político-sociais que consistiu em atribuir importância cada vez maior ao tema da instrução, 

nos seus diversos níveis e tipos.  

O desafio colocado em questão são as necessidades de uma reforma no âmbito 

educacional de maneira a adequar-se aos deveres e conveniência desta sociedade, como a 

instrução pública tornou-se alvo das discussões e seu impacto na organização da instrução. 

 

Trataremos de alguns aspectos de extrema importância para entender a educação 

neste período e quais os motivos que levaram a ganhar destaque e a preocupação que foi dada 

a temática, além de entendermos como as mudanças ocorridas no âmbito social influenciaram 

nas reformas educacionais. 

As décadas de 1920 e 1930 foram de grande importância para a escolarização 

brasileira, pois é neste período em que a escolarização ganhará destaque no cenário nacional, 

sendo derivada das necessidades políticas existentes dessa época. Visto que houve várias 

mudanças políticas, econômicas e sociais que influenciará nas mudanças ocorridas no meio 

educacional, gerando um grande entusiasmo pela educação e principalmente a da escola 

primária que visava à alfabetização, sendo assim podemos ressaltar que:  

É diante desse quadro de transformações – tanto no nível dos setores econômicos, 

político e social, quanto no nível do setor cultural – que se deve analisar a 

escolarização, nas suas variadas facetas; em outras palavras, com essa apresentação 

construiu-se o necessário “vestíbulo” para a análise desse processo, pois foram 

apontadas as interrogações mais significativas. Dessa forma, a escolarização é tida 

como um dos elementos de subsistema cultural; portanto, um elemento que deve ser 

analisado e julgado em combinação com os demais elementos da cultura brasileira, e 

com as condições da existência social definidas na exposição dos setores político, 

econômico e social. (NAGLE,2001, p.133). 

 

A forma de padrão de pensamento da década de 1920 sobre a educação brasileira era 

tida como um problema vital para a nação e que ao resolver os problemas relacionados à 
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educação se resolveria os demais e assim alcançar o progresso tão desejado. Voltando-se 

assim as atenções para a escolarização e sua disseminação, visto que para a época ter acesso à 

escola primária era tida como aquisição de direitos políticos, por tais motivos começasse uma 

transformação no âmbito escola, visando seu melhoramento, buscou-se mudar os objetivos, 

conteúdos e função social da escola.  

Tal reformulação perpassou não só a escola primária como também na escola 

normal, na escola secundaria e nas escolas profissionais que será superestimada, já que havia 

uma grande necessidade de mão de obra qualificada principalmente para indústrias, devido ao 

processo de iniciação de industrialização no Brasil. 

A tentativa de ampliar, quantitativamente e qualitativamente, a influência da escola 

primária “integral”, e o esforço para disseminar o ensino técnico-profissional, 

representam os dois principais núcleos do entusiasmo educacional e, em parte, do 

otimismo pedagógico. São principais – convém explicar – porque dominaram na 

esfera estadual e porque os estados foram, no período, a vanguarda do pensamento e 

das realizações educacionais. (NAGLE,2001, p.154). 

As preocupações e transformações sofridas no âmbito da educação foi fruto de 

correntes de ideais e de movimentos políticos sociais que consistia em atribuir importância 

cada vez maior a instrução dos brasileiros em seus diversos níveis e tipos o que levou de certa 

forma a pressionar o governo por um lado, por outro havia a necessidade profissionalização e 

especialização para atender a demanda da indústria além de interesses políticos é claro por 

parte do governo. Porém podemos pensar: 

Em especial, o abandono dos velhos esquemas de pensamento provoca a exclusiva 

concentração no modo com que se apresentam as condições existenciais, tornando 

demasiado “concretas” as formulações daí resultantes.  Isso explica parte da 

disponibilidade intelectual das personalidades “progressistas” da época e o clima de 

intensa efervescência ideológica, mas de fracas construções teóricas. (NAGLE,2001, 

p.133). 

 

As décadas de 20 e 30 foram cenário de disputa sobre as reformas educacionais, pois 

cada grupo queria influenciar na reformas,ou seja, disputar por formato de currículos, 

orientações pedagógicas e as normas do trabalho escolar de acordo com seus interesses. 

Temos como primeiro grupo os de educadores que se preocupava efetivamente com uma 

metodologia adequada e com os preceitos e necessidades de cada nível de escolarização. 

 Em segundo a Igreja Católica que queria atender aos seus interesses buscando 

programar no currículo a educação religiosa com bases nos dogmas da igreja católica e no 

terceiro temos o exército que buscava complementar o currículo e princípios escolares de 



 
    
  

VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

acordo com a educação moral e cívica. Essa ultima classe buscava através de seu modelo de 

escolarização obter o sentimento de nacionalidade, amor e respeito à pátria através de seu 

modelo moral e cívico com intuito de manter a ordem e o controle nacional.  

Busca-se então através da educação a resposta para responder aos desafios propostos 

pelas transformações sociais que ocorreram na época e por tal motivo a escola alfabetizante se 

passa para a exigência da escola primaria integral, que agora terá o caráter profissionalizante e 

não mais de alfabetização e instrução. Apresentando agora a escola primária e o ensino 

técnico profissional características profissionalizantes restringiu a população uma 

escolarização de caráter formadora e de modo critico, assim se distanciava cada vez mais a 

formação das elites e as de formação do povo. 

No tocante a discussões sobre o método pedagógico podemos citar:  

Do ponto de vista pedagógico, nesse quadro, poucos resultados foram alcançados. 

No entanto, é importante assinalar como um avanço a oportunidade de integração 

entre operários e trabalhadores de outras áreas com formação superior (...). È 

necessário assinalar, também, que esta era a primeira vez, na história brasileira que a 

educação esboçava-se como tarefa na formação política do trabalhador urbano na 

luta social pela direção de uma sociedade de novo tipo, onde os princípios de 

“justiça, igualdade e distribuição de riqueza torna-se realidade”. (XAVIER, 1994, 

p.135). 

 

No entanto, o estado de animo referente à escolarização continua e a busca pelo 

melhoramento também como assinala: 

A conseqüência deste estado de espírito foi o aparecimento de amplas discussões e 

freqüentes reformas de escolarização. O que distinguem a ultima década da Primeira 

Republica das que a antecederam, foi justamente isso: a preocupação bastante 

vigorosa em pensar e modificar os padrões de ensino e cultura das instituições 

escolares, nas diferentes modalidades e nos diferentes níveis. Com isso, aparecem 

novos esquemas de enquadramento desse processo ou, pelo menos, velhos esquemas 

são pensados e antigas aspirações são revigoradas, com o que se procura criar as 

condições institucionais apropriadas para a sua aplicação e realização. 

(NAGLE,2001,140 p.). 

 

As iniciativas de anarquistas, socialistas e comunistas que embora procurassem 

resolver a questão do analfabetismo, não conseguiram o apoio do estado, que era necessário 

para sua expansão. As intervenções por uma educação popular foram reprimidas, o que 

demonstra o descaso das elites com os problemas, e a percepção do poder da educação como 

instrumento de conscientização da sociedade. 
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Como resultados obtiveram uma educação completamente precária. Através do 

ensino de forma fragmentada a classe dominante procurava alimentar seus próprios interesses 

e valores, o que continua em vigor até hoje. Ou seja, a educação continua a serviço das classes 

que estão no poder. 

O Manifesto dos Pioneiros 

No ano de 1932 ocorreu o Manifesto dos Pioneiros que era formado por um grupo 

que buscava diferenciar dos católicos e que tinha como propósito ou como intuito que o 

Estado fosse responsabilizado pela escola pública e assim garantido o acesso à educação e que 

esta fosse gratuita.  

Tido como momento divisor de águas que definirá o campo da educação no âmbito 

das políticas públicas, visto que tal manifesto foi resultado dos movimentos sociais ou de 

grupos e ainda de bastidores que buscava mudanças nas esferas educacionais e no Estado, 

pois havia um descontentamento em relação ao modelo de República adotado devido ao mau 

funcionamento das instituições ou órgãos do Estado. 

O Manifesto de 1932 é um documento de interpelação e exigência pública para que 

Estado e governo assumissem uma nova responsabilidade sobre a nação. Isso 

demandava que o Estado reconfigurado em 1930 fosse capaz de criar e manter as 

instituições vitais para que a República fosse, efetivamente, coisa pública, e a mais 

vital dentre todas era a escola. (sic) (STEPHANOU, 2009, p.20) 

 

Temos o Manifesto dos Pioneiros como principal movimento da década de 30 é 

como um dos mais importantes movimentos da história da educação, porém tal movimento 

deixou a desejar no tocante aos argumentos que se opunha, mas buscava recompor as 

principais questões da nacionalidade e as bases educacionais.  

O Manifesto, portanto, não é um ícone de vitória da escola pública, mas um marco 

do quanto sua imagem reverberou nos alinhavos que teciam uma esfera pública 

frágil ao lado de uma burocracia estatal cada vez mais vigorosa. (STEPHANOU, 

2009, p.21) 

 

Somente a partir dos anos 1930 foram finalmente regulamentadas algumas situações 

que pareciam a favor da educação como a implantação do corpo técnico, do regime didático-

pedagógico, com a atuação do corpo docente e as formas de contratação de professores, 

porém, não devendo esquecer o regime disciplinar. 
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Assim podemos perceber que a história brasileira comporta educação em múltiplos sentidos, 

mas sempre com implicações claras com vistas a manter o privilégio das classes dominantes; 

ou seja, está a serviço do capitalismo. Se hoje criticamos tanto a forma de alienação e 

opressão do sistema de trabalho, as injustiças e desigualdades sociais são possíveis associa-las 

à própria história da educação. A difícil situação em que muitas pessoas vivem sob o sistema 

econômico tem a contribuição dos sistemas de educação e educações defendidos ao longo do 

tempo em análise. 

Considerações Finais 

Podemos concluir que tais considerações abordadas acima mostram o caráter e a 

importância que se dará a educação no período de 1920 e 1930, sendo que esta ganhará 

destaque de acordo com os interesses de ordem política, econômica e pessoal, este período foi 

marcadamente influenciado por novas ideias e reformas educacionais que foram inspiradas 

em novas pedagogias ou metodologias, ou seja, tais mudanças foram de fundamental 

importância para que déssemos um passo à frente em uma educação que era voltada para as 

elites e que se esquecia dos demais.  

A luta travada pelos grupos evidencia a influência que cada um tentava exercer sobre 

o Estado, mostrando a fragilidade deste perante os demais, além de não obter um controle e 

ordem sobre a sociedade e sobre as instituições do Estado. Podemos ressaltar então que as 

reformas sofridas na educação foi uma forma de tentar acalmar os ânimos e atender as 

demandas da época e que tais reformas só foram possíveis devido às necessidades e 

movimentos de luta que ocorreram neste contexto.   

 

O professor desenvolvia um trabalho contínuo e sutil para conservar as estruturas de 

poder e a desigualdade social. A escola transmitia ao jovem os valores compatíveis com o seu 

futuro papel de subordinado. O ensino tinha a finalidade de convencer o aluno de origem 

popular que é necessário competir para viver em sociedade, que seu destino depende de sua 

natureza individual. Para Romanelli (2010, p. 24): 

 

A necessidade de manter os desníveis sociais teve, desde então, na educação escolar, 

um instrumento de reforço das desigualdades. Nesse sentido, a função da escola foi 

a de ajudar a manter privilégios de classes, apresentando-se ela mesma como uma 

forma de privilégios, quando se utilizou de mecanismos de seleção escolar e de um 

conteúdo cultural que não foi capaz de propiciar ás diversas camadas sociais sequer 

uma preparação eficaz para o trabalho. 

 



 
    
  

VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

Diante do exposto entendemos a educação como um fato social que estar atrelado 

intimamente à estrutura socioeconômica, pois como vimos o processo de instrução depende 

do desenvolvimento social caracterizado pelos fatores econômicos e políticos, atendendo 

assim ao interesse circunstancial e a necessidade de uma progressiva modernização.  
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Introdução: 

 

O presente trabalho apresenta um estudo sobre as ideias de Hannah Arendt frente à seus 

conceitos de Condição Humana dentro da positivação dos Direitos Humanos. No primeiro 

momento será desenvolvida as suas principais ideias como os conceitos de labor, trabalho e 

ação e depois uma análise mais profunda desses conceitos dentro dos Direitos Humanos e 

suas especificidades. 

No princípio de sua obra, “A condição humana”, Hannah Arendt alerta que a condição 

humana não é a mesma coisa que a natureza humana. A condição humana diz respeito às 

formas de vida que o homem impõe a si mesmo para sobreviver sendo condições que tendem 

a suprir a existência do homem. As condições variam de acordo com o lugar e o momento 

histórico do qual o homem é parte, nesse sentido todos os homens são condicionados, até 
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mesmo aqueles que condicionam o comportamento de outros tornam-se condicionados pelo 

próprio movimento de condicionar. Sendo assim, somos condicionados por duas maneiras: (1) 

Pelos nossos próprios atos, aquilo que pensamos, nossos sentimentos, em suma os aspectos 

internos do condicionamento (2) Pelo contexto histórico que vivemos, a cultura, os amigos, a 

família; são os elementos externos do condicionamento. 

Esses conceitos contidos na obra de Hannah Arendt dentro na reconstrução dos Direitos 

Humanos dentro das ideias não leva à um sistema, mas sim uma identificação de problemas 

que são importantes por conta da ruptura totalitária e dos seus desdobramentos. Tal 

identificação dos problemas resulta de uma reflexão, juízo com que a autora de preocupou 

mas sobre o qual não chegou a escrever. 

Em uma das suas obras a autora vai afirmar a decorrência da má interpretação dos Direitos 

Humanos justamente por serem positivados. Para Hannah Arendt a própria humanidade deve 

garantir o direito de ter direitos, ou o direito de todo indivíduo fazer parte da humanidade. 

 

A condição humana e suas especificidades: 

 

A "vitaactiva" é uma expressão que designa as três atividades humanas fundamentais, 

segundo Hannah Arendt: labor, trabalho e ação. Para os gregos a "vitaactiva" é algo que 

nenhum humano pode se libertar totalmente, sendo que a ação é a atividade mais nobre que 

um homem pode realizar, servindo como um meio para a "vita contemplativa"  

O labor é a atividade que existe para produzir tudo que é vital ao homem, onde ele  

retira da natureza tudo que é necessário para a manutenção da vida, mostrando o caráter 

biológico dessa atividade. Sem o labor não existe "vita contemplativa", trabalho e ação, pois, 

por mais que seja um ciclo repetitivo de "labuta, consumo e regeneração para novamente 

labutar", ele tem como condição humana a própria vida. Ele é um ciclo incessante: enquanto 

há vida, há labor. Ele "produz" bens necessários para o desenvolvimento biológico do homem 

e está vinculado à conservação da espécie e da vida enquanto tal, sendo que esta atividade é a 

que mais nos aproxima dos animais. 

O trabalho é a atividade de transformação da natureza, onde o homem é tratado como 

homo faber (fabricador), e tem como virtude intelectual a inteligência produtora. O trabalho 

produz um mundo artificial entre o homem e a natureza: os objetos de uso, a poiésis (obra) 

que continua na Terra, estabelecendo uma morada para o homem. O criador morre e a obra 

vive: os objetos do trabalho possuem durabilidade, objetividade, reversibilidade, além de 

permanência à futilidade humana. Essa reificação (transformação da matéria em material) tem 
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como condição humana a mundanidade, pois estamos na Terra e nos instalamos na mesma. 

A ação (no sentido de práxis- prática política) é a casa da política e atividade mais 

nobre que um homem pode exercer. O animal socialisage tendo como fim a própria ação. O 

animal socialis (o zoonpolitikon de Aristóteles) visa o bem da comunidade, busca o exercício 

das virtudes, seu próprio aperfeiçoamento e, consequentemente, a felicidade. A ação é a única 

que se realiza entre os homens sem a necessidade da matéria, possuindo um veículo que é 

fruto do logos (razão): a palavra. A condição humana para a ação é a pluralidade: não 

podemos ser um, temos que ser muitos, o homem não foi feito para o isolamento e não existe 

uma ação isolada. A ação tem um começo determinado, mas nunca possuí um fim previsível e 

é irreversível. Imprevisibilidade e irreversibilidade: características estas que o homem tenta 

superar, ou pelo menos amenizar, através do contrato e do perdão, respectivamente. 

A palavra/discurso perdeu força e com isso a ação política também, pois era nela que o 

cidadão tinha poder de expressão e se sentia livre. Ao longo do tempo, o grau de importância 

das três divisões da vida ativa (o labor, o trabalho e a ação) sofreu alterações. Se em um 

primeiro momento é a religião que aliena, na sociedade moderna a alienação aumenta ainda 

mais por causa das chamadas “forças de produção” e da “indústria cultural”. 

É então a linguagem, escreve Arendt, e “as experiências humanas fundamentais que 

ela recobre”, e não a teoria, que nos “ensinam que as coisas do mundo, entre as quais 

transcorre a Vita Activa, são de natureza muito diferente e são produzidas por atividades 

muito diferentes.” (pp. 81-82) 

 

A condição humana na reconfiguração dos Direitos Humanos: 

 

Os apontamentos de Hannah Arendt fazem uma análise indispensável e de suma 

importância a respeito de três pontos essenciais para a compreensão de sua filosofia, que são: 

Poder, Liberdade e Direitos Humanos.  

Em suas obras, Arendt aborda a condição dos apátridas, os quais perdem a sua 

condição de igualdade diante dos demais cidadãos quando inicia na Alemanha a campanha de 

desnacionalização dos judeus, tirando-lhes assim a sua cidadania, a qual na época era vista 

através do vínculo jurídico que o indivíduo possuía com determinado Estado. Portanto os 

apátridas perderam a possibilidade de proteção jurídica por parte do Estado, pois sem a sua 

cidadania, também acabavam por não possuir personalidade jurídica. Sem a revelação de sua 

identidade como homem que integra uma esfera social, o mesmo deixa de fazer parte da 

história, e após sua morte nada existe que possa recuperar sua essência, memória. 
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A dignidade humana, segundo os apontamentos de Hannah Arendt, depende das 

relações humanas pois caso contrário os atos não atingirão o restante da humanidade, e 

passarão como se não tivessem existido.  

Arendt elaborou suas concepções de política e artificialidade do Direito em face da 

redução do homem, nos campos de concentração dos regimes totalitários, à condição natural 

de simples membro da espécie humana com seus atributos e distinções naturais, 

encarcerando-os em laboratórios infernais, para simplesmente dizimá-los. Sua crítica não se 

dirige a ideia dos direitos humanos, enquanto tais, mas ao pressuposto segundo o qual tais 

direitos encontrariam seu fundamento na natureza do homem, implicando-se assim uma 

redução política à natureza.  

Segundo Arendt o totalitarismo, que delineava uma nova forma de governo foi criado 

para dominar, baseado na ideologia do terror, e nas organizações burocráticas de massa, 

exacerbando a violência, o mal, e a força como meio de dominação.Em relação aos valores 

morais, Arendt enfatiza que a consciência foi que prevaleceu para aqueles que não 

conseguiram matar e viver com a culpa eterna, sendo determinante aos que cultivavam ainda 

princípios e julgamentos morais próprios do ser humano. 

Arendt dizia que o que deveria ser realmente debatido não seriam os valores morais da 

sociedade, que simplesmente assumiu uma grande imagem distorcida de uma ideologia 

nacionalista hipócrita que se dizia necessária, e sim simplesmente a moralidade em que surgiu 

o mal mesmo com sua essência banal, onde ela não compreendia que a persuasão política 

estivesse relacionada a manipulação e a mentira, mas acreditava ver como um grande 

processo de mudança resultante da liberdade dos indivíduos que não poderia ser extinto, pois 

caso fosse acabaria com qualquer processo de mudança. 

O cenário perfeito, alertado por Arendt era o ambiente existente ali, naquela forma 

distorcida de governo, que tinha todos os mecanismos para então somente exercer o mal. A 

sociedade, segundo Arendt, precisaria se organizar frente a preocupações como a perda de sua 

liberdade e cidadania, estabelecendo a justiça e a democracia como principal alternativa de 

modificação, para que o ser humano fosse o centro e o foco destas tomadas de ações, que por 

fim direcionariam suas vidas. 

 Em suas obras, Hannah Arendt deixa claro que as atrocidades acontecidas na época 

que a autora vivenciou se passaram por conta da falta de conhecimento pleno dos Direitos 

Humanos, sendo um erro se positivar tais direitos já que poderia haver interpretações difusas. 

Além disso, os Direitos Humanos para autora estão dentro da essência do homem, fazendo 
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parte da sua condição humana, não sendo necessária então que se fale exatamente quais são 

tais direitos. 

A proposta de Arendt para a reconstrução dos direitos humanos fundamenta-se no 

princípio do direito a ter direitos onde ela busca principalmente na moral o alicerce que 

fundamenta a construção do espaço público além das fronteiras. Para Arendt a humanidade 

não é mais que mera ideia reguladora, mas que se torna de fato indiscutível, onde o direito 

deveria ser garantido pelos próprios homens, habitantes do mundo, levando em consideração 

a existência de um grande espaço político internacional que viesse a garantir a dimensão 

ontológica da humanidade, afinal para a autora a humanidade é o resultado da ação humana. 

 

Considerações Finais 

 

Na perspectiva arendtiana os direitos humanos não se limitam aos cidadãos em seus 

respectivos países estabelecidos por espaços territoriais e políticos. Suas ideias referentes a 

humanidade não comportam as gerações de homens supérfluos, sendo o direito a ter direitos 

uma negação direta aos regimes totalitários, e seus resíduos que ainda prevalecem nas atuais 

democracias contemporâneas, resistente a uma tutela internacional de direitos humanos. 

A questão é contemporânea e pertinente, pois, com exceção de alguns avanços, a 

realidade mostra que milhões de pessoas em esfera nacional e internacional estão excluídas do 

acesso aos direitos humanos. Assim, percebe-se que Arendt nos fornece importantes 

ferramentas analíticas para pensarmos os Direitos Humanos pela perspectiva naturalista e não 

positivista como outros autores.  

As reflexões de Arendt ensinam que um aspecto deve ser levado em consideração  

pelo ordenamento jurídicocontemporâneo é a dimensão da expressão “Direitos Humanos”, 

quando o que se tem observado é que a luta de grupos minoritários (negros, mulheres, 

homossexuais, deficientes físicos) põe em questão a homogeneidade do termo “humano”. 

A concepção multiculturalista admite que para a efetiva proteção aos Direitos 

Humanos são necessárias politicas que levem em consideração à diversidade, a pluralidade, as 

multiplicidades culturais com o intuito principal de proteger aos grupos socialmente 

vulneráveis no âmbito internacional. 

Dessa maneira, acredita-se que para a efetivação dos Direitos Humanos seja 

necessário um maior respeito à diversidade reconhecendo a pluralidade alheia, outro aspecto 

importante é estabelecer um dialogo e a abertura entre as mais distintas formas de cultura. 
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Visto a importância do assunto e da dificuldade de se estabelecer uma concepção de 

Direitos Humanos eficaz, que proteja a diversidade cultural e preze pela dignidade da pessoa 

nas mais plurais particularidades da condição humana, é de imperiosa relevância analisar a 

relação entre os direitos humanos e a cultura sob os mais distintos âmbitos, seja no estudo do 

direito internacional, nas ciências politicas, na história e na filosofia.      
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INTRODUÇÃO 

Um dos mecanismos que as pessoas utilizam na hora da fala é o das pausas 

preenchidas, utilizadas para uma reorganização do processo de produção da fala ou da própria 

linguagem. O presente artigo apresenta uma análise do fenômeno da fluência em relação ao 

emprego dessas pausas.  
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Mas, o que vem a ser pausas preenchidas? Nada mais é que um dos elementos 

relacionado ao conceito de fluência, ocorrendo quando o falante preenche o tempo de seu 

turno com sons que não configuram itens lexicais, por exemplo [ah ... minha mãe está aí?] , [ 

o pessoal eh... estive aqui para almoçar]. Elas se diferenciam das pausas silenciosas, que são 

chamadas de fluentes ou hesitativas, porque o falante preenche o tempo com sons que não são 

itens considerados lexicazados. 

 [...] para determinar se uma pausa é fl uente ou hesitativa, utilizam-se pistas 

sintáticas e prosódicas. As pausas fluentes costumam estar em fronteiras sintáticas 

fortes [...]. Em contrapartida, as pausas hesitativas geralmente estão em fronteiras 

sintáticas fracas. [...] Com relação à prosódia, as pausas fl uentes situam-se entre 

grupos acentuais (stress groups ou rhythmic groups) e servem para demarcá-los. As 

pausas hesitativas, por outro lado, situam-se no interior de grupos acentuais 

(MERLO, 2016, p. 210-211) 

 

Existem inúmeros estudos que investigam sons preenchedores no âmbito da 

linguagem, principalmente na língua inglesa (filled pauses), entretanto destacamos aqui 

trabalhos em Língua Portuguesa que se propuseram a estudar sobre as pausas preenchidas. 

Dentre eles temos Marcuschi (1999), por exemplo, quando ele afirma que as pausas 

preenchidas podem ser fluentes ou hesitativas, dependendo de sua localização sintática e/ou 

prosódica, e não se encontram aleatoriamente distribuídas. Já Scarpa (1995) afirma que as 

pausas preenchidas são vistas como sinalizadores de hesitação. E, por último, segundo 

Cagliari (1992), as pausas preenchidas ocorrem em momentos oportunos, como final de 

orações ou frases, sintagmas e palavras. 

O presente artigo pretende analisar as pausas preenchidas “ah” e “eh”, (de forma 

fonética vogal central [a] e vogal anterior média baixa [E]) na fala de estudantes de ensino 

médio, examinando quais as motivações cognitivo-discursivas que estão por trás delas. Para 

isso, esta pesquisa alia os conhecimentos da Fonologia Prosódica (NESPOR E VOGEL, 

1986) e dos estudos de fluência/disfluência (SCARPA, 1995) da fala, propondo uma interface 

com a Sociolinguística Variacionista (LABOV, 1963; FREITAG, 2013), por meio do uso das 

entrevistas sociolingüísticas e utilizando tanto variáveis prosódicas, como sociais. 

O objetivo deste artigo é analisar as motivações para a ocorrência das pausas 

preenchidas controlando as sequências de tipo textual/sequência discursiva e tópico temático, 

para assim, descobrir quais pistas prosódicas estão por detrás das pausas preenchidas. 

Para analisar a relação das pausas preenchidas se faz necessário entender o fenômeno 

da fluência e a que conjunto de características esse conceito se vincula. Segundo Scarpa 

(1995) definições sobre fluência se tornam desafiadoras, pois “se, por um lado, os linguistas 

relegam a uma posição secundária suas reflexões sobre a fluência, por outro, as afirmações 
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sobre ‘pobreza de estímulo’ estão na base dos argumentos sobre o conhecimento linguístico” 

(SCARPA, 1995, p. 163). 

Sobre o conceito de fluência, Merlo (2006) e Moniz (2006) abordam elementos e 

levantam características para que o sujeito se torne fluente como, por exemplo, baixa 

frequência de hesitações, reformulações, curta duração e uso nativo de pausas silenciosas ou 

preenchidas fluentes. Logo, “assim, nem toda pausa é necessariamente disfluente” (SCARPA, 

1995, p. 168). 

de modo geral, portanto, trechos fluentes são os já ajeitados, conhecidos, analisados 

ou, na grande maioria dos casos, congelados, vêm em bloco. Os disfluentes são 

aqueles em construção, instáveis, com tentativas infrutíferas de segmentação em 

blocos prosódicos; supõem passos mais complexos tanto paradigmática quanto 

sintagmaticamente na elaboração do enunciado. (SCARPA, 1995, p. 171) 

 

Empregar pausas em situações comunicativas orais não necessariamente é um ato 

que faz com que o falante seja disfluente, mas é uma questão complexa e até pode 

desempenhar funções conversacionais e ter um papel específico de interação. 

Entretanto, não podemos esquecer que o conceito de fluência está interligado ao de 

disfluência, pois na medida em que o falante tem problemas na elaboração ou processamento 

(planejamento), este possui certa dificuldade linguística e isto acaba fugido do modelo ideal. 

Tais características acima supracitadas têm sido descartadas como não dignas de serem 

tomadas seriamente do ponto de vista linguístico, isso porque se tratando de uma elaboração 

textual são consideradas acidentes de percurso, como é o caso das pausas preenchidas, mas  

que na realidade não deveriam ser consideradas desta forma. 

A hipótese lançada neste artigo é identificar se há uma correlação nos episódios de 

fala dos estudantes, de uma regularidade entre os padrões prosódicos e a as sequências 

discursivas, obedecendo, assim, princípios regrados de pistas prosódicas. As pausas 

preenchidas fazem parte da dinâmica da fala, e suas escolhas não são aleatórias. Essas pistas 

prosódicas, nas entrevistas sociolinguísticas, podem auxiliar na segmentação dos tipos 

textuais/sequências discursivas que os estudantes utilizam na hora da fala. 

O recurso dessas pausas, pelo contrário, até podem auxiliar para que o falante se 

torne fluente ao passo em que possui uma habilidade e capacidade de falar, domínio sintático 

e semântico da língua, além de ter uma variedade de contextos que possa adequar-se nos mais 

variados tipos de situações conversacionais. 

As pausas preenchidas obedecem a princípios de distribuição que determinam não 

apenas onde um elemento pode ocorrer, mas também ter a função de manter o discurso 
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fluente “são de fato momentos de planejamento ‘online’ que interferem no processamento” 

(MARCUSHI, 1999, p. 171). 

Assim, percebemos qual a motivação que está por detrás das pausas é uma 

consequência do processamento cognitivo que se utiliza desses recursos com o objetivo de 

garantir ao falante um tempo necessário para o planejamento mais adequado do seu discurso. 

 

METODOLOGIA 

Para este estudo o corpus analisado foi constituído por 18 entrevistas 

sociolinguísticas que compõem o Banco de Dados Falares Sergipanos. Essas entrevistas, de 

cerca de 60-80 minutos cada, foram gravadas em salas sem tratamento acústico específico, 

com alunos do Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela, localizado no Conjunto Augusto 

Franco no bairro Farolândia, e Colégio Estadual Professor João Costa, localizado no bairro 

Getúlio Vargas, ambos de Aracaju/SE. O registro foi feito em um gravador de Áudio Zoom 

H4n SP Digital Handy Recorder. As entrevistas desenvolveram em torno de um roteiro 

elaborado pelo Grupo de Estudos em Liguagem, Interação e Sociedade (Gelins), obedecendo 

a seguinte esturutra: autoconhecimento, moradia, globalidade, fatores sociais, lazer, educação, 

esporte, cultura e variação linguística.  

Os áudios da amostra constituída por dados de fala de 18 falantes, com idade entre 

15 e 20 anos, foram transcritos no software ELAN. Desses dados, foram extraídas 674 

ocorrências de contexto de pausas preenchidas, que foram submetidos à análise quantitativa 

da sociolinguística variacionista, através do pacote de programas computacionais VARBRUL, 

versão Goldvarb X (2005). Por outro lado, para análise acústica, 8 excertos de contexto de 

pausas preenchidas foram recortados no software Audacity e encaminhados para o análise no 

Praat.   

No quadro 1, apresentamos as investigações das delimitações das 4 váriaveis 

controladas nas análises, a saber: sequência discursiva, tópico temático, escola e gênero, em 

contextos de pausas preenchidas “ah” e ‘eh” no corpus:  

 

PAUSAS PREENCHIDAS AH E EH 

SEQUÊNCIA DISCURSIVA TÓPICO TEMÁTICO ESCOLA GÊNERO 

Explanação Pessoalidade 

Redes Sociais 

Cultura 

Variação Linguística 

Meio ambiente 

 

Colégio Estadual 

Ministro Petrônio 

Portela 

 

Masculino 
Opinião 

Narrativa 
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Pergunta Segurança Pública 

Lazer 

Educação 

Políticas públicas 

Preconceito 

 

Colégio Estadual 

Professor João Costa 

 

Feminino 
Habitual 

Descrição 

 

Quadro 1: investigações de pausas preenchidas 

De forma mais detalhada, apresentamos, no quadro 2, os temas que foram abordados 

em cada tópico temático: 

TÓPICO TEMÁTICO TEMAS ABORDADOS NO TÓPICO 

Pessoalidade Relacionamento com os 

pais 
Amizades Desejos profissionais 

Redes Sociais Uso das redes pelas crianças Utilidade da internet 

Cultura Comida Festas Esporte Leitura 

Variação Linguística Sotaque Como eu acho que falo? 

Meio ambiente Lixo: coleta seletiva Mudanças Climáticas 

Segurança Pública Roubos Como pode melhorar 

Lazer Viagens Pontos de turismo 

Educação Escola  Didática dos professores ENEM 

Políticas públicas Saúde Sistema de Cotas Economia 

Preconceito Racial  Sexual Cultural 

 

Quadro 2: investigações sobre tópico temático e temas abordados 

 

ANÁLISE PROSÓDICA DAS PAUSAS PREENCHIDAS: COMPORTAMENTO 

REGULAR OU MERA DISFLUÊNCIA? 

 

Conforme apresentado na metodologia os dados foram coletados de acordo com os 

pressupostos da Sociolinguística Variacionista, e aqui salientamos que por se tratar da 

pesquisa em campo, e não em estúdio, isso acaba trazendo sérios prejuízos a qualidade 

acústica e tornando mais difícil uma análise prosódica aprofundada. Contudo como era de se 

esperar o fator prosódico mais saliente foi o das pausas preenchidas.  

 

 

 

 

 

 



 
    
  

VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 01 - curva prosódica pausa preenchida – AH           Fig. 02 -curva prosódica pausa preenchida EH 

exemplo falante feminino                                            exemplo falante feminino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 03 - curva prosódica pausa preenchida – AH          Fig. 04 -curva prosódica pausa preenchida- 

EH exemplo falante masculino                                           exemplo falante masculino 

 

 

Conforme Marchushi (1999) o som por excelência da língua portuguesa falada no 

Brasil é “eh” (e).Apesar disso, o presente trabalho afim didáticos-metodológicos escolheu 

também o “ah” (a), ou seja  são apenas para esses dois segmentos vocálicos que nos voltamos 

nesta pesquisa. As pausas preenchidas como domínio prosódico dependem além de fatores 

fonológicos e sintáticos também a fatores lógicos-semânticos. 

 Nas figuras acima encontra-se a produção da frequência fundamental (f0) pelo sistema 

fonador chamado de pitch (interpretação do cérebro para o fenômeno físico) de pausas 

preenchidas “ah” e “eh” de excertos de falantes femininos e masculinos das amostras 

utilizadas, afim de exemplificação para uma pequena análise prosódica. 

 O primeiro ponto a ser percebido é em relação à variação desses mesmos sons em 

relação ao sexo/gênero (masculino e feminino). Essa variação se deve ao fato do alongamento 

dos segmentos vocálicos. Percebe-se na figura que as meninas prolongam mais suas pausas do 

que os meninos. Entretanto essa presença ou ausência de prolongamento nestas análises não 

fazem efeitos de avaliação para um grau de proficiência e fluência na fala. 

 De acordo com os estudos de Nespor e Voguel (1986) os contornos entonacionais não 

são somente afetados por aspectos gramaticais, mas também por alguns fatores semânticos e 
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pragmáticos. Características como desempenho do falante, velocidade da fala e estilo pessoal 

nos levam a acreditar que para uma definição para pausas preenchidas também deve-se 

considerar o fator de variabilidade. 

We leave for further research and discussion the smaller constituents (i. e. the mora, 

syllable and foot), those that we have definedasbeing  “purely phonological”, that is, 

not envolving and interface with other component of grammar. We also leave for 

further reseach and discussion the largest constituet, (i. e. the Phonological 

Utterance), since it apper to involve more variable types of considerations including 

semantics and pragmatics (NESPOR; VOGUEL, 1986, p. 03). 

 

 As figuras acima são referidos para os contornos entonacionais das pausas preenchidas 

“ah” e “eh” medidas em Hz (Hertz) e que são definidas pela quantidade de vezes que aspregas 

vocais completam um ciclo e também relacionados à máxima e mínima altura tonal em um 

ponto, isso nos ajuda a compreender certa diferença entres as pausas utilizadas pelos alunose 

pelas alunas.  

 Observa-se nas figuras 01 e 02 das pausas femininas que o contorno entoacional tem 

uma certa regularidade, principalmente a pausa preenchida “eh”. Já as pausas preenchidas dos 

falantes masculinos percebe-se que no final das pausas a curva possui uma leve queda em 

relação ao início da pausa. A explicação para isso é definida pela intensidade que elas se 

constituem. 

 A intensidade das pausas preenchidas analisadas por cada falante que está no gráficos, 

demostrou que os falantes femininos cujas intensidades são (“ah”: 75.45 db / “eh” 80.6 db) é 

superior à dos falantes masculinos (“ah”: 71.94 db / “eh”: 72. 3 db), isso porque o som 

feminino é mais agudo correlacionado também com a altura das pausas preenchidas 

facilitando um maior prolongamento para as meninas. Em contrapartida o som masculino é 

mais grave e essa diferença é percebida nas figuras através da altura da pausa preenchida pois 

no final do contorno prosódico existe um desnível. 

 É justamente a intensidade e a altura que diferenciam as pausas preenchidas utilizadas 

pelos falantes nos gráficos acima. Outra característica é a duração: as pausas preenchidas “eh” 

(0. 675306 s / 1.026757 s) têm uma maior duração das pausas preenchidas “ah” (0. 358549 s / 

0885147 s), essa duração está associada com as fronteiras de domínios prosódicos e que 

indicam a posição das pausas preenchidas. Neste caso, detectou nas análises que a grande 

maioria das pausas “eh” foram utilizadas nos contextos entre fronteiras de constituintes 

maiores, ou seja, em orações entre sujeito e predicado, ao contrário das pausas “ah”, em que 

parte das detectadas nas análises aconteceram em contextos entre um determinante e um 

sintagma nominal. 
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- Pista Prosódica: Tipo Textual/Sequência Discursiva 

TIPO DE PAUSA: AH EH  

 aplic./total Percentual aplic./total Percentual Peso Relativo 

Narrativa 24/119 20.2% 95/119 79.8% 0.463 

Explanação 77/244 31.6% 167/244 68.4% 0.549 

Pergunta  4/10 40% 6/10 60% 0.546 

Descrição 4/24 16.7% 20/24 83.3% 0.317 

Opinião 7/12 58.3% 5/12 41.7% 0.799 

Habitual 10/54 18.5% 44/54 81.5% 0.362 

TOTAL 126/463 27.2% 337/463 72.8%  

Tabela 1: pausas preenchidas em função do tipo textual 

 

 Diante da amostra utilizada os resultados sobre os tipos textuais utilizados apontam 

que as pausas “ah” e “eh” em correlação com o tipo textual/sequência discursiva tendem a ter 

uma maior ocorrência com textos mais formais e que necessitam de um maior planejamento 

mental para serem construídos.Percebemos, na tabela 1,  que tipos textuais como: opinião 

(0.799); explanação (0.549) e pergunta (0.546), são os que mais têm ocorrências em relação 

as pausas preenchidas. Já os tipos de textos narrativa (0.463) habitual (0.362) e descrição 

(0.317) mantêm certa regularidade. 

 Tais resultados se devem ao fato de, por se tratarem de entrevistas sociolinguísticas, 

onde os informantes contruiram textos orais espontâneos, os dados mostram que as pausas 

preenchidas não são aleatórias prosodicamente, pelo contrário, obedecem a princípios de 

hierarquia prosódica do enunciado.  

 Isso corrobora com que Moniz (2006) destaca em seus estudos que, ao identificar as 

funções das pausas preenchidas, existe uma correlação entre o uso das pausas e o tipo 

textual/sequência discursiva, pois em textos considerados mais formais se faz  necessário uma 

busca mais elaborada de itens lexicais, favorecendo a um planejamento discursivo maior para 

construir períodos. Logo, fica claro o maior número de ocorrências nos textos considerados 

mais formais, 

 pois “possivelmente decorrentes do relaxamento promovido pelas estratégias de minimizar os 

efeitos do paradoxo do observador que são adotadas na realização da entrevista 

sociolinguística” (FREITAG, 2013, p. 03) os estudantes acabaram discursando sobre temas 
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que os deixam mais à vontade e assim construindo textos orais maiores para o tipo de texto 

que foram mais salientes. 

 

- Pista Prosódica: Tópico temático 

TIPO DE PAUSA: AH EH  

 aplic./total Percentual aplic./total Percentual Peso Relativo 

Pessoalidade 22/50 44.0% 28/50 56.0% 0.661 

Cultura 10/42 23.8% 32/42 76.2% 0.482 

Meio ambiente  24/69 34.8% 45/69 65.2% 0.634 

Lazer 8/32 25% 24/32 75% 0.508 

Educação 26/122 21.3% 96/122 78.1% 0.438 

Políticas públicas 13/41 31.7% 28/41 68.3% 0.594 

Preconceito 3/21 14.3% 18/21 85.7% 0.305 

Redes Sociais 3/26 11.5% 23/26 88.5% 0.185 

Variação Linguística 4/23 17.4% 19/23 82.6% 0.391 

Segurança Pública 13/37 35.1% 24/37 64.9% 0.579 

TOTAL 126/463 27.2% 337/463 72.8%  

Tabela 2: pausas preenchidas em função do tópico temático 

Os resultados no que tange ao tópico temático utilizados nesta análise demostraram 

que o uso das pausas preenchidas está associado ao tipo de segmento que são inseridas, ou 

seja, ao assunto ou tema que elas ocorrem. As pausas “eh” e “ah” predominaram basicamente 

nos tópicos ditos mais informais, que revelam uma maior subjetividade e um maior 

processamento na construção das ideias como: (pessoalidade: 0.661); (meio ambiente: 0.634); 

(políticas públicas: 0.594); (segurança pública: 0.579); lazer (0.508) e cultura (0.482). 

As discussões deste artigo apontam que o uso das pausas preenchidas se leva em 

consideração a subjetividade e informalidade, pois ao passo que os estudantes utilizam uma 

maior ocorrência no uso dos tipos textuais mais formais, eles tendem a correlacionar com o 

tópico temático que se gera discussões, porque se tratam de temas bastante individuais, até 

mesmo polêmicos e que se propõe um grau de elaboração maior em seu discurso. 

Isso se corrobora com o que Nespor e Vogel (1986) tece a respeito das pausas 

preenchidas, pois seu uso se apresenta em uma fronteira prosódica isso porque, 

sintaticamente, os fins de frases entonacionais, os tópicos temáticos coincidem-se com a 

introdução das posições que as pausas ocorrem “the rules that constructo phonological 
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phrases as proposed above divide a string into constituents that are crucially not isomorficto 

the constituents of syntatic hierarcly” (NESPOR; VOGUEL, 1986, p. 191) 

Por fim, o uso das pausas preenchidas em relação ao tópico temático pode reforçar 

uma atitude dos estudantes entrevistados de demonstrar sua autoridade em relação a temas 

que estão em voga na sociedade. Por isso, destacam sua fala com pausas e também como 

forma de chamar a atenção do entrevistador para o que vai dizer em seguida e segmentar sua 

fala em sintagmas. 

 

- Variável Social: Gênero/Sexo 

TIPO DE PAUSA: AH EH  

 aplic./total Percentual aplic./total Percentual Peso Relativo 

Feminino 17/153 11.1% 136/153 88.9% 0.209 

Masculino 109/310 35.2% 201/310 69.8% 0.659 

TOTAL 126/463 27.2% 337/463 72.8%  

Tabela 3: pausas preenchidas em função do gênero 

 

 Em relação ao uso das pausas preenchidas em função da variante social sexo/gênero os 

resultados refletem que os meninos possuem uma tendência de usar pausas em textos orais em 

relação as meninas.  

Tal resultado nos leva a crer que as meninas estão mais perto de uma fala dita fluente 

e que possuem uma habilidade no falar com certo domínio sintático e semântico da língua. 

Isso explica o pouco uso das pausas preenchidas, porque as meninas não pararam muitas 

vezes nas entrevistas para pensar no que iam dizer ou em como responder as perguntas, 

favorecendo o tempo de fala. 

Ainda possuem uma precisão articulatória e fluência pois claramente as meninas têm 

uma fala mais articulada e com precisão. Tal analise é corroborada porque a diferença entre o 

uso das pausas é gigantesca em relação aos meninos, até pode-se deduzir que as meninas 

quando falam basicamente utilizam pausas para manter a respiração. 

Já o uso por parte dos estudantes masculinos pode-se afirmar que estes estão mais 

perto de uma fala dita disfluente, por isso o uso maior das pausas preenchidas. Entretanto não 

significa dizer que seu uso é devido a disfluência, mas é o recurso utilizado para preencher 

problemas na elaboração e no processamento das ideias que os estudantes possuem além de 

dificuldades na busca do acesso lexical na memória, ou seja, possuem uma dificuldade 

psicolinguística. 
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Por fim, os dados demonstram que os meninos também não possuem uma habilidade 

de demonstrar seu uso criativo e uma dinâmica na hora da fala de expressar suas ideias de 

modo diferente. 

 

- Variável Social: Escola  

TIPO DE PAUSA: AH EH  

 aplic./total Percentual aplic./total Percentual Peso Relativo 

Petrônio Portela 13/89 14.6% 76/89 85.4% 0.645 

João Costa 113/374 30.2% 261/374 69.8% 0.465 

TOTAL 126/463 27.2% 337/463 72.8%  

 
Tabela 4: pausas preenchidas em função da escola 

 

Em relação a variável social entre as unidades escolares o resultado é que o Colégio 

Estadual Petrônio Portela os seus estudantes utilizam mais pausas preenchidas do que a 

Escola Estadual João Costa. Certas implicaturas podem ser feitas diante destes resultados, a 

produção das pausas preenchidas pelas escolas podem ser fruto do produto da fluência e 

disfluência dos seus estudantes, e que demandariam especificidades de abordagem, como 

trabalhos escolares e projetos entre os alunos para desenvolvam uma fluência na fala 

espontânea, uma vez que Scarpa (1995) afirma que a fluência é um barômetro para o sistema 

de fala como um todo e seus limites são estabelecidos pela adequação de dimensões como 

semântica, sintática, morfêmica e prosódica da fala, ou seja, o ambiente escolar deve-se ter 

uma preocupação em garantir que seus estudantes tenham um maior predomínio do uso destes 

recursos para assim se tornarem mais fluentes, e assim diminuir a dicotomia presente entre 

fluência e disfluência na fala espontânea. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As análises deste artigo tiveram como proposta exemplificar, através de entrevistas 

sociolinguísticas, uma relação entre os domínios prosódicos, através dos aspectos 

entonacionais, rítmicos da fala e as variantes sociais das pausas preenchidas utilizadas por 

estudantes.  

Os resultados acabaram corroborando com a hipótese inicial de que as pausas 

preenchidas sendo cotejadas com tipo textual/ sequência discursiva e tópico temático podem 

dar indícios cognitivos e também auxiliar na segmentação nas entrevistas sociolinguísticas. 



 
    
  

VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

Outra consideração é de que as pausas preenchidas não necessariamente é um fator 

de disfluência, mas sim problemas de formulação e que fazem parte da constituição da fala. 

Dessa maneira sendo estratégia que os falantes utilizam para sua construção do texto oral. 

Essas pausas, mediante o plano formal (fônico), não são problemas, mas do ponto de vista do 

plano informacional, acabam se caracterizando como desvios de lineariedade do fluxo 

informacional. 
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Introdução 

O conhecimento científico e seus meios de divulgação tornaram-se ainda mais 

importantes para a sociedade a partir do século XX, após a revolução industrial e as grandes 
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guerras. Contudo, esse tipo de conhecimento, essencial ao desenvolvimento da humanidade e 

construído por meio da pesquisa, permanece mistificado.  

A mistificação da pesquisa científica possui como consequência sua restrição a um 

pequeno grupo - na maioria das vezes, socialmente privilegiado - que produz e acompanha 

seus resultados e impactos. Frente a isso, as divulgações de pesquisas e do método científico 

apresentam-se como necessáriaspara que toda população compreenda sua importância e 

influência na vida em sociedade. Ao possibilitar o acesso a esse tipo de conhecimento pode-se 

contribuir para diminuir as assimetrias da sociedade, decorrentes dos fatores de desigualdade 

econômica e de conhecimentos, tão expressivos no Brasil. 

A pesquisa científica é um importante instrumento para o aprimoramento e descoberta 

de novos fatos.Para que ela ocorra, é necessário certo domínio teórico-metodológico. Este 

proporcionará melhor desenvolvimento do trabalho e possibilitará análises e resultados que 

poderão ser aproveitados pela comunidade, em geral. Os trabalhos de pesquisa podem ser 

divididos em qualitativos e quantitativos, como seráexplicitado a seguir. 

Enfoque qualitativo x quantitativo  

Para proceder qualquer pesquisa, é necessário definir a natureza dos dados utilizados, 

que podem ser numéricos ou não. A partir do século XX, correntes teóricas se polarizaram 

principalmente entre dois tipos de enfoque: qualitativo e quantitativo. Segundo Sampieri, 

Collado e Lucio (2013), no enfoque quantitativo, o conjunto de processos é sequencial e 

comprobatório, sem que haja meios para “pular ou evitar” alguma fase. Parte-se de uma ideia 

e, a partir dela, extrai-seobjetivos e perguntas que motivam a pesquisa. A partir disso, revisa-

se a literatura e constrói-se um marco ou perspectiva teórica. Posteriormente, formula-

sehipóteses e determina-sevariáveis; desenvolve-se um plano para testá-las e medi-las em 

determinado contexto eanalisa-se as medições obtidas para que sejam estabelecidas 

conclusões sobre as hipóteses iniciais. 

 

Fases do método quantitativo: 
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No enfoque qualitativo, ainda conforme Sampieri, Collado e Lucio, os trabalhos são 

guiados por áreas ou temas de pesquisa. Todavia, nesse tipo de estudo,é possível desenvolver 

perguntas e hipóteses antes, durante e depois da coleta e subsequenteanálise de dados. O 

pesquisador formula um problema, mas não segue à risca um processo definido. Suas 

formulações não são tão especificas e os questionamentos de nem sempre são definidos por 

completo.  

O trabalho começa examinando o mundo social e, nesse processo, desenvolve-se 

teoria(s) coerente(s) com os dados, a partir dos quais formula-se hipótese(s) e solução(ões) 

para o problema. A pesquisa de enfoque qualitativo pode gerar como benefícios: profundidade 

de significados, riqueza interpretativa e grande contextualização do fenômeno estudado. 

A seguir, apresentamos um esquema que resume os passos para uma pesquisa com 

enfoque qualitativo, sobre a qual falaremos ulteriormente: 

Fases do método qualitativo: 

Ideia 

Formula- 
ção do 

problema 

Revisão da 
literatura 

Elaboração 
de hipóteses 
e definição 
de variáveis 

Desenvolvi
-      mento 
do desenho 

de 
pesquisa 

Seleção da 
amostra 

Coleta e 
análise dos 

dados 

Elabora- 
ção dos 

resultados 
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Pode-se afirmar que, enquanto o enfoque qualitativo busca a expansão de dados, o 

enfoque quantitativo pretende delimitar a informação. A pesquisa quantitativa baseia-se em 

estudos anteriores, enquanto a qualitativa baseia-se essencialmente em si mesma e pode 

apresentar diferenças nas realidades estudadas, na posição pessoal do pesquisador, na criação 

da teoria e formulação do problema, etc.  

Cabe salientar que o pesquisador ou pesquisadores podem optar pelo enfoque misto, 

numa intersecção entre os dois métodos explicitados, buscando uma perspectiva mais ampla e 

profunda do fenômeno.  

Pesquisa científica na educação básica: um instrumento para a emancipação do 

indivíduo  

Ideia 

Formulação 
do 

problema 

Imersão 
inicial no 

campo 

Desenho do 
estudo 

Definição 
da amostra 

inicial e 
meio de 
acesso 

Coleta e 
análise dos 

dados 

Interpreta- 
ção dos 

resultados 

Elaboração
do relatório 

de 
resultados 



 
    
  

VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

O Brasil é um país cuja história é marcada pela desigualdade social. Esta se refere 

tanto aos bens financeiros, quanto ao acesso e domínio do conhecimento científico, que 

durante muitos anos permaneceram restritos a uma seleta parcela da população. Para Sarita 

Albagli (1996), a relação entre poder e ciência está relacionada a fatores socioeconômicos. 

Conforme a referida autora, indivíduos privilegiados tendem a ter maior facilidade de acesso a 

esse tipo de conhecimento.  

Albagli defende a expansão da divulgação científica e afirma que esse tipo de 

atividade possui um caráter transformador para a sociedade, visto que, através dela, os 

indivíduos podem desenvolver o senso crítico e serem agentes ativos em descobertas que 

podem favorecer a todos. Os objetivos da divulgação científica, ainda de acordo com essa 

autora, não são apenas educacionais, mas também cívicos e de mobilização popular.  

As atividades de pesquisasão de suma importância para a prática escolar, pois 

proporcionam conhecimento e domínio do trabalho científico e sua metodologia, visto que “a 

ciência é um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de 

certos fenômenos que se deseja estudar” (MARCONI; LAKATOS. 2003 p. 80). 

De acordo com Pedro Demo, é necessário extinguir a divisão entre ensino e pesquisa, 

ainda tão presente tanto nas escolas, quanto nas universidades brasileiras. Para esse autor, 

essas duas atividades devem estar juntas, de modo que uma não seja mais importante que a 

outra. Ambas devem proporcionar a emancipação do indivíduo, concebida como “processo 

histórico de conquista e exercício da qualidade de ator consciente e produtivo” (DEMO, 1941, 

p. 78).  

O supracitado autor, em “pesquisa: princípio científico e educativo”, ressalta que a 

prática centrada apenas no ensino possui limitações que prejudicam não apenas o 

desenvolvimento do aluno, como também da sociedade, posto que um indivíduo que realiza 

atividades de pesquisa científica não beneficia apenas a si. No que concerne ao apenas 

ensinar, Demo discorre sobre a realidade do modelo educacional brasileiro. Para ele, a prática 

comum, em que o professor forma discípulos obedientes ao que é dito, contribui para a não-

emancipação e para a “imbecilização”, dado que o indivíduo apenas repete, não cria. Desta 

forma, a escola caracteriza-se como um espaço onde o questionamento, tão necessário ao 

pesquisador, não é desenvolvido.  

Estes fatos tornam evidentes tanto a necessidade de divulgação científica, quanto de 

ações que instiguem atividades de pesquisa no âmbito escolar, que objetivem formar o 
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elaborador científico.Cabe ressaltar que, para tal, é necessário que haja mudanças tanto na 

prática atotada pelas escolas, quanto na infraestrutura, em alguns casos. O aluno deve entrar 

em contato com diferentes textos, teorias e com os fatos sobre os quais ouve nas aulas. É 

preciso partir da teoria para a prática, e vice-versa. Demo (1941, p. 55) afirma que, para tal, é 

necessário:  

a) Indução do contato pessoal do aluno com as teorias, através da leitura, levando a 

interpretação própria; 

b) Manuseio de produtos científicos e teorias, em biblioteca adequada e banco de dados; 

c) Transmissão de alguns ritos formais do trabalho científico; como citar, como 

estruturar o corpo, com começo, meio e fim; como ordenar dados); 

d) Destaque na preocupação metodológica, no sentido de enfrentar ciência em seus 

vários caminhos de realização histórica e epistemológica, induzindo a que o aluno 

formule posição própria fundamentada;  

e) A partir disso, cobrança de elaboração própria, de início um tanto reprodutiva, mera 

síntese, mas que, aos poucos, se torna capacidade de criar.  

 

Ildeu de Castro Moreira, em “A inclusão social e a popularização da ciência e 

tecnologia no Brasil” (2006), ressalta a interface entre ciência e sociedade. Segundo essa 

autora, a importância da divulgação científica está associada tanto ao desenvolvimento dos 

estudos, quanto ao desenvolvimento da criticidade. Moreira ressalta ainda a importância de 

que as pessoas entendam e dominem as técnicas de pesquisa,para que possam compreender os 

impactos do desenvolvimento científico-tecnológico na sociedade. 

A citada autora afirma que a divulgação científica no Brasil tem seus primórdios em 

1800, com a chegada da corte portuguesa ao país. Desde então, tem-se desenvolvido formas 

para que esse tipo de conhecimento circule. Contudo,tal conhecimento não éacessível a todos. 

Como dito anteriormente, a ciência, muitas vezes, permanece restrita a uma parcela específica 

da sociedade.  

Após o século XX, houve maior expansão desse tipo de conhecimento, especialmente 

por causa das grandes guerras e seu viés político e econômico. Esses dois fatores, salientamos, 

são de extrema importância para o processo de emancipação do indivíduo. Entretanto, ainda 

que os instrumentos de divulgação científica tenham se expandido, Moreira ressalta que boa 

parte da população brasileira não tem acesso a material de qualidade, além de não dominar a 

estrutura de um texto desse tipo. Diante dessa realidade, faz-se necessário o desenvolvimento 
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de ações práticas que proporcionem aosindivíduos conhecimentos acerca da ciência, para que 

aprendam a lidar com sua metodologia e escrita. 

A seguir, analisamos textos submetidos à Feira de Ciências, Tecnologia e Artes de 

Sergipe, evento que congrega alunos da educação básica envolvidos em projetos e atividades 

científicas. 

 

Procedimentos metodológicos  

No presente trabalho, analisamos 123 artigos científicos submetidos à Feira de 

Ciências, Tecnologia e Artes de Sergipe – Cienart, 2016. Esses artigos foram escritos por 

alunos e professores da educação básica para serem apresentados durante a Semana Nacional 

de Ciência e Tecnologia, que ocorreu em outubro de 2016, após atividades realizadas ao 

longo do referido ano. Os trabalhos apresentados são de natureza interdisciplinar e valem-se 

de dados e análises quantitativas, qualitativas e mistas.  

Para proceder à intenção deste trabalho,desenvolver, entre a comunidade, ações que 

visem o aprimoramento da escrita científica; valemo-nos da metodologia quantitativo-

descritiva. Avaliamos os artigos que compõem o corpusobservando os enfoques quantitativo e 

qualitativo, de acordo com Segundo Sampieri, Collado e Lucio (2013), alémdas 

características da pesquisa científicapropostaspor Marconi e Lakatos (2010): procedimento 

sistematizado, exploração técnica, pesquisa lógica e objetiva, organização quantitativa de 

dados, relato /registro meticuloso e detalhados da pesquisa. 

 

Resultados preliminares 

A partir dos enfoques de pesquisa expostos anteriormente, analisamos os artigos 

submetidos ao Cienart. Ressaltamos que, a princípio, pretendíamos analisar 123 textos. 

Contudo, a Feira de Ciências, Tecnologia e Artes de Sergipe contou com participações 

artísticas que, por sua vez, não apresentaram trabalho escrito. Além disso, alguns dos 

trabalhos inscritos não foram enviados. Ao total, analisamos 97 textos, dentre os quais foi 

possível observar algumas incoerências nas fases de elaboração e escrita, tais como: 

inadequação aos padrões científicos no que diz respeito à estrutura do artigo científico, e 

incoerência metodológica. Para ilustrar tais resultados, apresentamos o seguinte gráfico: 
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Dos artigos analisados, 61 foram construídos com o enfoque qualitativo, trazendo 

análises indutivas da realidade; 12 trazem o enfoque quantitativo, com questionários, tabelas e 

gráficos de suas pesquisas e passos para realização; 10 artigos foram construídos com enfoque 

misto, mesclando estatística e indução e, por fim, tem-se 14 textos que apresentam estrutura 

semelhante à de relatórios. Nestes, as atividades realizadas são descritas. Não se observa a 

formulação de um problema, revisão da literatura e elaboração de hipóteses e resultados, 

conforme o modelo de pesquisa proposto por Sampieri, Collado e Lucio (2013). 

Como mencionado, os trabalhos submetidos a Cienart são de natureza interdisciplinar 

e, consequentemente, voltam-se para diferentes áreas do conhecimento. Dentre o total de 

textos analisados, 48% volta-se para a prática pedagógica. Em suas considerações, afirma-se 

que o trabalho voltado para a prática se mostra mais vantajoso, visto que o aluno tem a 

oportunidade de observar o funcionamento dos conceitos ensinados na sala de aula. Tal fato 

faz com que evoquemos, mais uma vez, Pedro Demo (1941, p. 55) que, como mencionado 

anteriormente, afirma ser preciso partir da teoria para a prática, e vice-versa. Essa necessidade 

é salientada pelos relatos presentes nos trabalhos analisados.  

Qualitativo  

63% 
Quantitativo 

12% 

Misto  

10% 

Descrições 

15% 

Enfoques presentes nos artigos 
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Diante do exposto, percebe-se que as atividades científicas permitem o 

desenvolvimento da criticidade acerca de diversos pontos que fazem parte da vida social: 

cultura, economia e educação, visto que além da prática pedagógica, os trabalhos também se 

voltam para fatores ligados à renda de alguns municípios sergipanos.  

 

Considerações finais 

A partir da leitura e análise dos 97 artigos, conclui-se queé imprescindível que os 

alunos tenham maior contato com atividades de caráter científico. Além das atividades, faz-se 

necessário o desenvolvimento de ações que aprimorem o domínio desse tipo de pesquisa. 

Percebe-se que há dificuldade na estruturação dos artigos no que diz respeito à sua estrutura.  

Em relação aos enfoques de pesquisa, dentre os trabalhos que lidam com dados 

quantitativos retirados de questionários, observa-se que não há observância de normas e 

padrões precisos, conforme Marconi e Lakatos(2010) afirmam ser necessário. No que diz 

respeito às pesquisas qualitativas, percebe-se a dificuldade em sistematizar e expor resultados. 

Os trabalhos tendem a partir para o viés descritivo. Salientamos a necessidade desse aspecto 

especialmente no que diz respeito aos trabalhos voltados para a prática pedagógica. Neles, 

afirma-se uma significativa melhora no processo de ensino/aprendizagem; contudo, a 

avaliação de tais aspectos não é explicitada.  

Diante do observado, conclui-se que há necessidade de proporcionar maior contato dos 

alunos com a ciência. Isto perpassa pela importância do aprimoramento, por parte dos 

professores da educação básica, do conhecimento cientifico, para que eles possam orientar as 

pesquisas de seus alunos de modo a possibilitar uma “construção conjunta do conhecimento”. 

Para que isso ocorra, é necessário que haja iniciativas que viabilizem a apreensão das normas 

e metodologias científicas. Além disso, se faz necessário que os professores/coordenadores 

motivem a inserção de projetos de pesquisa júnior em suas escolas para que os alunos possam, 

de fato, tornarem-se sujeitos ativos de sua educação. 
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Introdução 

 

No presente trabalho, a integração regional a partir do campo da Defesa (a criação da 

Unasul e posteriormente do Conselho de Defesa Sulamericano) na primeira década do século 

XIX será apresentada, destacando o Brasil frente a este processo e as relações entre este e 

Venezuela e Argentina: como se constituíram e como estão atualmente.  

 

A integração regional é um tema amplamente debatido ao longo do século XX na 

América Latina. Tentativas foram muitas, mas o relativo sucesso destas parece ter sido obtido 

apenas após as ondas liberalizantes dos anos 90 e durante a emergência de governos de 

centro-esquerdana primeira década do novo milênio, com iniciativas políticas (UNASUL) e 

no campo da Defesa (CDS), sob a liderança brasileira do governo Luís Inácio Lula da Silva. 

As iniciativas de integração através da cooperação em Defesa dentro do CDS e da Unasul 

apareceram apenas em 2008 no cenário sul-americano. Porém, podemos traçar iniciativas de 

integração regional – não envolvendo a segurança regional, como neste trabalho – a partir do 

Plano ABC do consagrado Barão do Rio Branco, no início do século XX, que alinhava 

Argentina, Brasil e Chile –ABC (BARNABÉ, 2012). O plano fracassaria, mas seria retomado 

por Perón, ex-presidente argentino, após a Segunda Guerra Mundial, como uma alternativa ao 

modelo bipolar (Estados Unidos e União Soviética), uma terceira via, mas, novamente, não 

teria sucesso. (CERVO, 2007). Ao contrário de Brasil e Argentina, a Venezuela mostrou-se 

próxima à ideia de integração regional no Governo Pérez Jiménez na década de 50. Após a 

ditadura de Pérez (enquanto os países sul-americanos gozavam de uma democracia pós-

guerra), um governo democrático se instalou, com destaque para Betancourt, no fim da 

década de 50 e início da de 60. No Brasil e na Argentina, porém, a década de 60 foi marcada 

por golpes de Estado e a instauração de ditaduras militares, o que afastou ambos os países da 

democrática Venezuela, que viria a isolar-se. Durante as ditaduras que assolaram o 

subcontinente sul-americano (em Argentina, Brasil e Chile, por exemplo), as tentativas de 

integração encontravam dificuldades na relação bilateral Brasil-Argentina (agravadas pelo 

desentendimento hidrelétrico nas Sete Quedas), enquanto a Venezuela, democrática, seguia 

isolada (CERVO, 2007). A década perdida, 1980,chegou e, com ela, o fim do modelo 

desenvolvimentista, a redemocratização e a recessão. Os debates sobre o Mercosul iniciaram-

se, assim como uma aproximação entre Brasil e Venezuela ganhava vigor através da 

diplomacia do presidente José Sarney. Dentro das reformas liberalizantes dos anos 90, surge o 

Mercosul, do qual Brasil e Argentina faziam parte. De acordo com Cervo (2007), nesta 
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década, a América Latina encontrou-se sob o signo neoliberal. A continuação do processo de 

integração regional nesta década levou à diminuição de tensões, à resolução de disputas até 

então não resolvidas de fronteiras e à ratificação do controle de armas nucleares, biológicas e 

químicas na região (FLEMES, 2006).Daniel Flemes (2006) aponta que uma das 

características mais relevantes para o desenvolvimento político da América do Sul nas últimas 

duas décadas são os laços estabelecidos entre a democratização (com o fim das ditaduras), o 

aumento da integração regional e políticas envolvendo a segurança na região (este último 

sendo o tema principal deste trabalho). Escrevendo em 2006, o autor destacou Argentina, 

Brasil e Chile em seu livro. No presente artigo, substituiremos o Chile pela Venezuela, uma 

vez que, desde 2006, esse país de Chávez apresentou maior relevância no cenário sul-

americano e internacional do que apresentava anteriormente. Além dos laços entre os três 

fatores apresentados acima, Flemes (2006) ainda destaca que a conquista de regras comuns no 

nível regional sul-americano é facilitada pelo largo leque de experiências históricas comuns 

entre os países da região, como o período colonial, ditaduras militares e redemocratização. O 

autor também salienta a influência cultural ibérica e católica que os países da América do Sul 

sofreram ao longo de sua história. 

 

O novo milênio foi, então, marcado pela reavaliação das políticas neoliberais adotadas 

na década de 90 e pelo surgimento de governos de centro-esquerda, uma esquerda moderada, 

na América do Sul (BARNABÉ, 2011). Chávez, Maduro, o casal Kirchner, Morales, Lula, 

Dilma, Lugo, Mujica e outros são os principais nomes desse movimento, “novos governos 

crescentemente identificados com as demandas da cidadania e dos movimentos sociais 

experimentavam uma oportunidade de condução dos negócios nacionais” (FUCCILLE, 2014: 

113). Neste contexto, o século XXI viu o aumento do preço das commodities, o que 

beneficiou Brasil (soja, ferro), Argentina (carne, trigo) e Venezuela (petróleo). O alinhamento 

ideológico entre os governos de centro-esquerda (com destaque para Hugo Chávez, 

Venezuela) a criação de organismos, como a Alba (iniciativa venezuelana) e a Unasul (no 

âmbito da Defesa, o Conselho de Defesa Sul-americano) e a entrada da Venezuela no 

Mercosul seriam os motores da virada que ocorreria na América do Sul em relação à década 

de 1990 na direção da integração regional guiada pela centro-esquerda. Assim, o eixo de 

poder sul-americano anterior, o ABC, agora se transformava no ABV, Argentina, Brasil e 

Venezuela (BARNABÉ, 2012).  

 

Brasil: líder regional? 
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Segundo Flemes (2006), a falta de institucionalização da cooperação entre os Estados 

da América do Sul pareciam conter o desenvolvimento de uma comunidade de segurança sub-

regional (uma paz duradoura, segundo o autor, também é necessária, onde conflitos não 

seriam resolvidos através da força militar). O autor escrevia, porém, em 2006, dois anos antes 

da criação da Unasul e do seu CDS. Em 2008, com o Brasil liderando as negociações, junto 

dos outros onze países membros (Argentina, Uruguai, Chile, Equador, Colômbia, Peru, 

Suriname, Guiana, Bolívia, Paraguai e Venezuela),foi criada a Unasul, surgindo de discussões 

no campo da política que apontavam uma necessidade de maior cometimento com a 

convergência de interesses, que se expressam na criação do Conselho de Defesa Sul-

Americano (BARNABÉ, 2011). O CDS foi criado no contexto de uma necessidade regional 

de conseguir certa unidade em matéria de Defesa no subcontinente sul-americano e possui 

potencial para promover interesses brasileiros na área de Defesa (ABDUL-HAK, 2013). Em 

seu Estatuto, de 11 de dezembro de 2008, no artigo 4, são apontados os objetivos do CDS: 

 

a) Consolidar América do Sul como uma zona de paz, base para a estabilidade 

democrática e o desenvolvimento integral de nossos povos, e como 

contribuição para a paz mundial.  

b) Construir uma identidade sul-americana em matéria de defesa, que leve em 

conta as características sub-regionais e nacionais e que contribua para o 

fortalecimento da unidade da América Latina e o Caribe.  

c) Gerar consensos para fortalecer a cooperação regional em matéria de defesa. 

(ESTATUTO DO CDS) 
 

 

Portanto, é perceptível a intenção da cooperação e criação de uma identidade entre os 

países da América do Sul em matéria de Defesa, contribuindo para resolução de conflitos 

pacífica e democrática e, consequentemente, para a integração regional. Em 2006, antes da 

criação da Unasul e do CDS, Flemes (2006) destacava que o Brasil tinha o papel de líder, uma 

vez que não trazia influência através do hard powere sim do soft power, não se integrava com 

seus parceiros através da força, mas sim por poder consensual, limitava sua liderança a apenas 

à América do Sul, e estava numa aliança sub-regional, o Mercosul. O autor ainda destaca que 

o Brasil, desde a década de 1990, vem construindo medidas de confiança com seus vizinhos 

através de manobras militares em comum, troca de pessoal e colaboração técnica.De acordo 

com Weyland (2016), o CDS, que foi criado a partir de um esforço do Brasil de Lula em 

2008, viria a refletir o papel de líder que o Brasil representava na região naquela época. 

Portanto, a iniciativa brasileira busca unidade e estabilidade na região, desenvolvendo a área 

de Defesa no subcontinente. O país seria um líder natural (BARNABÉ, 2012). O Brasil é o 

quinto em extensão territorial do mundo, o quinto também em população (em 2016) e está 
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entre as dez maiores economias do mundo, possui grandes fronteiras (não limitando-se apenas 

com Chile e Equador na América do Sul), além disso, apresenta recursos naturais em 

abundância. Fuccille(2014) afirma que o Brasil, na América do Sul, está relacionado a 

grandes números: “48% da área total do subcontinente, 50% de sua população, 59% de sua 

economia/PIB” (FUCCILLE, 2014: 112). De acordo Lima e Hirst (2006), o país ainda vem – 

na década passada – tentando expandir seu papel e as responsabilidades que assume através 

de políticas regionais (criação da Unasul e, consequentemente, do CDS), agendas no terceiro 

mundo (BRICS) e participação em instituições multilaterais (o desejo de um assento no 

Conselho de Segurança da ONU, por exemplo), nos termos de um soft power– ideia 

compartilhada por Flemes (2006). Segundo o autor, a liderança regional vem consolidadando-

através do soft powere também da cooperação. Segundo Lima e Hirst (2006), o governo Lula 

é de grande destaque para essas mudanças e os ganhos econômicos e comerciais de 

cooperações entre países do Sul representaram um aumento da importância estratégica ao 

Brasil. O país ainda buscou estreitar os laços com a Argentina, fortalecendo o Mercosul. Em 

relação à presença brasileira em outros países, as autoras destacam o papel de bombeiro da 

América Latina, onde o país interveio na Venezuela, Bolívia, Equador e Haiti. Este ponto é 

trazido por Flemes (2006) como um sinal do papel de liderança brasileiro na América do Sul, 

uma vez que o país intensificou a mediação de conflitos na região (especialmente no governo 

Luís Inácio Lula da Silva). De acordo com Weyland (2016), o Brasil conta com cooperação 

econômica para fortalecer seu desenvolvimentoO autor salienta que apesar de uma grande 

aproximação entre Caracas e Buenos Aires, quando Chávez clamou liderança regional e 

enviou bilhões de petrodólares para comprar apoio diplomático na Argentina, o Brasil 

respondeu criando laços econômicos estreitos com a Venezuela e aceitando concessões 

comerciais injustas que beneficiavam a Argentina, assim, as dependências dos vizinhos em 

relação ao Brasil viriam a consolidar a liderança brasileira na região. Os investimentos 

brasileiros, na Bolívia (gás natural), Venezuela (Refinaria Abreu e Lima em Pernambuco) e 

no Paraguai (Itaipu) são exemplos disso. E, através da Unasul, o país, segundo o autor, estaria 

começando a estabelecer sua liderança política na América do Sul, impulsionada pela 

integração e cooperação em matéria de Defesa no CDS. 

 

A liderança exercida pelo Brasil na América do Sul (e, consequentemente, na Unasul e 

no Conselho de Defesa Sul-americano) será interpretadaneste trabalho a partir da teoria dos 

Complexos Regionais de Segurança (CRS) de Buzan e Wæver(2003), que definem como um 

CRS um determinado conjunto de Estados os quais os processos relacionados à Segurança 



 
    
  

VI ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 14 a 16 de fevereiro 

não podem ser analisados – ou resolvidos – separando-se uns dos outros (BUZAN, 

WAEVER, 2003), atualizado e expandido por Fuccille e Rezende (2013). Segundo Fuccille e 

Rezende (2013), a região é unipolar (Brasil), a partir de um papel principal autorizado pelos 

Estados Unidos da América, no qual o Brasil tem a função de centralizador nos subcomplexos 

Norte Andino e Cone Sul. “Isso faz com que o CRS regional seja descrito como centrado, em 

que a potência unipolar não é uma potência global, inaugurando, assim, um primeiro caso 

empírico desse tipo de CRS.”(FUCCILLE, REZENDE, 2013:78). Assim, os autores 

brasileiros atualizam uma categoria de CRS em relação a Buzan e Waever. Fuccille e Rezende 

(2013) afirmam que o Brasil, exercendo o papel de potência unipolar na América do Sul, 

consegue dominar as dinâmicas relativas à Segurança na região por duas razões: a primeira, 

uma diminuição da atuação dos Estados Unidos na região – uma erosão da influência 

estadunidense na região. Isso permitiu o surgimento de uma segunda razão: novos atores, 

agora, estavam aptos a exercerem um novo protagonismo; e, a partir disso, o Brasil 

assumiriatal protagonismo dentro do CRS, “aproximando as agendasde segurança ainda mais 

dos dois subcomplexos” (FUCCILLE, REZENDE, 2013: 85). Tal aproximação se daria 

através da institucionalização, com a criação da Unasul (e do CDS) e da entrada da Venezuela 

no Mercosul, segundo os autores. Podemos então diferenciar o proposto pelos autores do que 

Buzan e Wæver (2003) propõem assim:  

Diferentemente do que apontam Buzan e Wæver, a coesão institucional e o futuro de 

uma possível comunidade de segurança passam a termais a ver com o futuro da 

Unasul do que do Mercosul e do papel exercido pelo Brasil. O protagonismo 

exercido pelo país na criação da Unasul e do seu Conselho de Defesa o qualifica 

como ator central para o CRS, exercendo sua hegemonia regional via 

institucionalização e agregação para um processo de integração 

regional.(FUCCILLE, REZENDE, 2013: 85) 

 

Fuccille e Rezende (2013), assim como Lima e Hirst (2006), também salientam as 

mudanças importantes (internas e externas) ocorridas durante o governo de Luís Inácio Lula 

da Silva (2003-2010). Bandeira(2008) afirma que Lula teve uma política exterior que 

robusteceu a parceria com a Venezuela e aprofundou os vínculos com a Argentina, principal 

parceira brasileira no Mercosul. Assim, Fuccille e Rezende (2013) afirmam que, ainda que o 

Brasil possua um papel oscilante como líder/protagonista, suas modestas iniciativas bastam 

para agregar os subcomplexos Norte Andino e Cone Sul. Além disso, a certa autonomia (já 

mencionada) da América do Sul em relação aos Estados Unidos dá proeminência ao papel 

brasileiro como “articulador das percepções de segurança dos dois subcomplexos regionais” 

(FUCCILLE, REZENDE, 2013:95). Desse modo, o Brasil apresentava capacidades de 

liderança regional, naturais (as quais ainda apresenta, em termos realistas das relações 
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internacionais, como já discutido aqui) e políticas muito maiores que qualquer outro país da 

América do Sul, inclusive Argentina e Venezuela. Como já exposto à cima, a liderança 

regional do Brasil foi consolidada com o apoio desses países – ainda que com dificuldades e 

barganha – seja por cooperação econômica ou por alinhamento ideológico (Chávez, Lula, os 

Kirchner) dos executivos. No meio acadêmico venezuelano, de acordo com Moreno (2014), 

governos de distintos signos ideológicos representam a principal dificuldade para a 

integração. Portanto, a integração estaria facilitada na primeira década do século XXI, devido 

ao alinhamento dos líderes regionais (MORENO, 2014). A Grande Pátria Bolivariana, 

representa um grande poder ideológico daquele país, que pode ser encontrado na Alba 

(Aliança Bolivariana para as Américas) e nos radicalismos anti-imperialistas de Chávez. 

Assim como a grande extensão territorial argentina também representa uma fonte de poder, 

bem como a sua população razoável e economia primária robusta. Porém, nenhum dos dois 

países apresenta economia, território e população semelhantes aos do Brasil. Podemos 

concluir, então, que, na década passada, o Brasil apresentou-se como líder regional, tanto em 

termos realistas – de território, população, capacidade industrial e PIB – como nos termos 

ideológicos e políticos vinculados à integração regional e à cooperação entre os países da 

região – no caso deste trabalho, em matéria de Defesa dentro da Unasul e do CDS. Liderar, 

porém, possui seu preço, que não é barato, e é preciso desejo e mobilização para tal 

(FUCCILLE, REZENDE, 2013).  

 

A decadência da centro-esquerda e início de instabilidades na América do Sul 

A década de 2010 chegou e o cenário sul-americano aparenta passar por uma nova 

virada no seu contexto político e econômico. Alguns acontecimentos vão resultar na 

desaceleração da integração regional (OLIVEIRA, 2015), enfraquecer a liderança e a 

legitimidade do Brasil como líder regional e frente ao CDS, colocar o modelo venezuelano 

chavista (e, do atual presidente Nicolás Maduro) em xeque e causar mudanças políticas da 

centro-esquerda no contexto do subcontinente. Abaixo serão apresentados, em seções, alguns 

dos fatores que levaram a tais resultados: 

 

Dilma e o regional 

A presidenta Dilma Rousseff foi a candidata que sucedeu o presidente Lula, ambos do 

mesmo partido, o Partido dos Trabalhadores (PT). Apesar da conformidade ideológica e de 

pertencerem ao mesmo partido, as atitudes de Dilma voltadas para o regional diferiram em 

relação às de Lula. De acordo com Malamud e Rodriguez (2013), enquanto o governo Dilma 
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“reafirma a parceria estratégica com a Argentina e reconhece o Mercosul como o maior 

projeto internacional do país, esse bloco afasta-se cada vez mais de seus objetivos originais e 

perde relevância econômica e política.” (MALAMUD, RODRIGUEZ, 2013: 176). Fuccille 

(2014) afirma que a dificuldade do governo Rousseff residia em “um resiliente quadro externo 

de crise, que impacta diretamente os planos doméstico, regional e global [...], combinado ao 

pouco entusiasmo que a mandatária nutre pelas questões internacionais” (FUCCILLE, 2014: 

119).  Miriam Saraiva (2014) afirma que a vontade política de Lula, em articular visões 

positivas sobre a liderança regional brasileira, não foi sustentada por Dilma. “A ascensão de 

Rousseff esvaziou a dimensão política do comportamento brasileiro frente à região no que diz 

respeito às ações do Brasil como ator estruturador das instituições regionais e definidor de 

agendas” (SARAIVA, 2014: 32). A autora ainda afirma que as iniciativas brasileiras no CDS 

ficaram em compasso de espera, diferentemente do que acontecia no governo Lula. O difícil 

momento econômico levou a ação de arcar com os custos da cooperação a serem vistos com 

maus olhos pelo governo, que diminuiu investimentos propriamente ditos no final do primeiro 

mandato da presidenta. “A perspectiva de arcar com custos da cooperação regional passou a 

ser vista com reticências pelo novo governo” (SARAIVA, 2014: 32). Portanto, podemos 

concluir que o governo Dilma não levou a integração regional e liderança no CDS como eram 

no governo Lula, onde o presidente via o regional com mais atenção, em especial o Mercosul 

e a Unasul e seu CDS. Oliveira (2015) aponta como uma debilidade da Unasul o 

protagonismo excessivo dado ao poder executivo de seus membros. Assim, a atuação de 

um(a) presidente(a) afetaria diretamente a Unasul, e, no caso de Dilma, a autora adjetiva a 

política externa da presidenta como tímida, diferindo completamente com o carisma e vigor 

da política regional de seu antecessor, Luís Inácio Lula da Silva.  

 

Instabilidades Políticas e Econômicas no Brasil 

As eleições presidenciais de 2014 foram vencidas pela presidenta Dilma Rousseff 

(PT), que se reelegeu. O seu partido, porém, não era maioria nas câmaras. Além disso, o 

resultado da eleição foi apertado, tendo o PSDB (partido do candidato derrotado no segundo 

turno, Aécio Neves) pedido auditoria dos votos. O PT e a presidenta estavam, então, 

enfraquecidos, o que se agravou com os escândalos de corrupção da Petrobrás, a Operação 

Lava-Jato e protestos de parte da população pedindo o impeachment da presidenta. E foi 

exatamente o que ocorreu. Dilma Rousseff foi cassada em agosto de 2016, sob um grande 

debate que questionava a legitimidade do processo, tendo Michel Temer, seu vice 

peemedebista, assumido o cargo de presidente do Brasil. Como já mencionado anteriormente, 
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em Oliveira (2015), o protagonismo dado ao executivo é uma debilidade da Unasul. Além 

disso, segundo Moreno (2014), governos de distintos signos ideológicos representam a 

principal dificuldade para a integração. O resultado é um rompimento ideológico grande entre 

Dilma Rousseff e Michel Temer (que possui um viés liberal/conservador, de centro-direita), o 

que é prejudicial para as relações brasileiras na América do Sul, alterando consideravelmente 

o trato com os países da região. Efeitos disso já podem ser sentidos: em Março de 2016 (antes 

do impeachment), Uruguai, Bolívia, Venezuela e Equador manifestaram apoio a Dilma; após 

o impeachment (em agosto de 2016), os três últimos países anunciaram que chamariam 

embaixadores de volta; e no discurso de Temer na ONU em setembro, seis delegações 

recusaram-se a ouvi-lo (Equador, Costa Rica, Bolívia, Venezuela, Cuba e Nicarágua), todas 

de países latino-americanos, três Sul-Americanos, da Unasul e do CDS e a Venezuela do 

Mercosul. A legitimidade deste processo de transição de Rousseff para Temer e o governo 

Temer ficam, então, questionados. Assim, a liderança política brasileira dentro dos 

organismos dos quais é membro aparece, para alguns países membros, como com um 

executivo ilegítimo. A questão econômica também é outro fator de instabilidade interna que 

prejudicou a liderança brasileira regional. Como já citado, Fuccille e Rezende (2013) afirmam 

que o preço de liderar não é barato. Além disso, Saraiva (2014) também afirmou que o difícil 

momento econômico fez com que arcar os custos da cooperação fosse visto com maus olhos, 

estando o governo Dilma reticente a tais assuntos. O PIB vem apresentando quedas sucessivas 

desde 2014, enquanto a inflação apresenta-se crescente e, até agosto de 2016, o PIB da 

indústria colecionou cinco semestres seguidos de queda. O real desvaloriza-se 

substancialmente, mas as exportações não apresentam grande crescimento. Portanto, liderar o 

custoso processo de integração regional é dificultado.  

 

Fatores regionais que enfraqueceram a integração regional e a liderança do Brasil 

Podemos começar com o caso da Venezuela. O país tem passado por problemas que 

estão contribuindo a desestabilização deste e consequentemente afetar o eixo Brasil-

Argentina-Venezuela. Primeiro podemos citar a morte do líder bolivariano e carismático, 

Hugo Chávez, em 2013. Segundo Oliveira (2014), a morte de Chávez (assim como a de 

Néstor Kirchner) foi um duro golpe para a unidade regional. Outro fator é a crise de 

abastecimento que o país passa, chegando a risco de crise alimentar. Isso causa comoção 

pública, que pode ser encontrada nos diversos protestos que estão ocorrendo no país desde 

2014. A queda do preço do barril do petróleo, nos últimos anos, apenas agrava a situação. Por 

último, para piorar a crise, o debate sobre a expulsão da Venezuela do Mercosul existe. Temer 
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ameaçou, em outubro de 2016, excluir o país caso este não cumpra os requisitos básicos 

exigidos. Isto representaria um erro de cálculo, do Brasil, uma vez que Fuccille e Rezende 

(2013) destacaram que a entrada venezuelana no Mercosul faz com que o Brasil exerça maior 

protagonismo no complexo regional de segurança sul-americano. A Argentina também sofreu 

mudanças e crises nos últimos anos. Após o fim do mandato da esposa de Néstor, Cristina, o 

eleito para presidente, em 2016, foi Mauricio Macri, do Propuesta Republicana, um partido 

de centro-direita, com ideologia liberal conservadora, diferenciando-se dos seus antecessores 

e da centro-esquerda na América do Sul. Macri e Temer podem ser relacionados à 

reorganização das forças conservadoras latino americanas, que foi como Oliveira (2015) 

definiu a restauração conservadora que enfraquece o Mercosul e a Unasul atualmente. O 

presidente que iniciou o mandato com altas taxas de aprovação, agora as vê cair, enquanto a 

inflação de janeiro a maio de 2016 é estimada em 25% pelo instituto Estatal INDEC. Uma 

Argentina em crise é ruim para o Brasil, já que ambos são os principais países dentro do 

Mercosul. Assim, não apenas o Brasil, mas Venezuela e Argentina enfrentam dificuldades nos 

últimos anos. O eixo ABV aparece mais enfraquecido do que na década passada. 

 

Conclusão 

Podemos concluir então que a liderança brasileira frente o CDS e à integração regional 

é vacilante e está estreitamente vinculada ao líder do executivo. Isso se mostra um fator 

negativo para a integração, que depende de líderes integracionistas – Perón, Pérez Jiménez, 

Chávez, Lula – para avançar e mostra-se frágil quando o líder é substituído, ainda mais 

quando a ideologia deste muda – e quando esta diverge com os demais. Isso é agravado pelo 

fato de a América Latina ser instável politicamente, vulnerável a golpes de Estado e mudanças 

administrativo/parlamentares de legitimidade duvidosa – mesmo após a redemocratização, 

podemos citar os exemplos de Dilma, Collor de Melo e Fernando Lugo, no Paraguai. Na 

década passada, os temas de Defesa alavancaram a integração regional com iniciativas como 

o CDS e cooperação nesta área com outros países da região. Porém, o momento atual aparenta 

dificuldades para a integração regional e para as economias e políticas do eixo Brasil, 

Argentina e Venezuela, além disso, as divergências ideológicas entre os líderes dos países 

Sul-Americanos prejudicam a cooperação e a integração relacionadas à Defesa. Os três países 

passam por recessão econômica, inflação e crise de abastecimento (no caso venezuelano). 

Temer e Macri apresentam visões ideológicas distintas das de Maduro, além disso, o último 

enfrenta uma opinião pública ferrenha com a administração e os três possuem a legitimidade e 

a estabilidade destes governos questionadas. O custo, divergências ideológicas entre governos 
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e a alta dependência do poder executivo para integração aparentam colocar a integração em 

segundo plano no atual momento da América do Sul, assim como enfraquecer o papel de líder 

do Brasil frente ao CDS e ao subcontinente. 
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1. Introdução  

 

No ano de 2011, José Pimentel, jovem recém-convertido ao Islã e radicalizado através 

de fóruns jihadistas virtuais, montou uma bomba com cacos de vidros e explosivos baratos 

dentro de uma panela de pressão caseira
23

. Seu intuito era atacar o escritório da Polícia de 

Nova York, porém a bomba falhou e o plano foi descoberto. O mesmo modelo de aparato 

explosivo teve um bom desempenho quando empregado pelos irmãos Dzhokhar e Tamerlan 

Tsarnaev na Maratona de Boston em 2013
24

, de tal modo que foi reutilizado por Ahmed Khan 

Rahami em setembro de 2016. Nesta ocasião, o afegão que residia na América desde a 

infância implantou duas bombas em Nova Jersey e uma em Nova York
25

. 

Os três casos relatados acima possuem semelhanças ao ataque ao jornal satírico 

francês Charlie Hebdo, em janeiro de 2015, a uma boate gay em Orlando (EUA) em junho de 

2016 e a cidade de Nice (França) em julho de 2016, visto que todos são atentados 

relacionados a jihad
26

 individual ou Lone Jihad. Neste tipo de ação, os terroristas agem por 

                                                           
23

 Ver mais em: http: 
//www.nytimes.com/2011/11/21/nyregion/josepimentelischargedinnewyorkcitybomb plot.html.  
Acesso e m: 08 de outubro de 2016.  
24

  Ver mais http://www.nytimes.com/interactive/2013/04/17/us/caught-in-the-blast-at-the-bostonmarathon. 
html?_r=0  . Acesso em 08 de outubro de 2016.  
25

 Ver mais em http://www.nytimes.com/2016/09/21/nyregion/ahmad-khan-rahami-suspect.htm. Acesso em 

08 de outubro de 2016.    
26

 Segundo a doutrina islâmica, Jihad é o esforço que todos os fiéis devem realizar para defender a fé corânica. 

Neste sentido, o termo se refere principalmente ao âmbito privado, onde o crente deve manter-se fiel aos 

preceitos e hábitos passados pelo Profeta Maomé. No entanto, Jihad também pode significar defender a religião 

islâmica daqueles que a atacam e, esta é a definição utilizada por grupos extremistas que pregam a defesa de uma 

conduta islâmica voltada para interpretação literal dos textos sagrados em todos os setores da vida pública e 

privada.  

mailto:katty@getempo.org
http://www.nytimes.com/2011/11/21/nyregion/josepimentelischargedinnewyorkcitybomb%20plot.html
http://www.nytimes.com/2011/11/21/nyregion/josepimentelischargedinnewyorkcitybomb%20plot.html
http://www.nytimes.com/interactive/2013/04/17/us/caught-in-the-blast-at-the-bostonmarathon.%20html?_r=0
http://www.nytimes.com/interactive/2013/04/17/us/caught-in-the-blast-at-the-bostonmarathon.%20html?_r=0
http://www.nytimes.com/2016/09/21/nyregion/ahmad-khan-rahami-suspect.htm
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conta própria, sem ligações com grupos terroristas bem organizados. O novo mujahid
27

 não 

precisa viajar para campos de treinamento de organizações extremistas islâmicas para 

aprender as táticas de confecção de explosivos, ou entrar em contato com as vertentes mais 

radicais do Islã, pois todo seu processo de formação pode ser realizado de modo solitário e à 

distância, via Internet.  

Entre os ataques citados, destacamos aqueles que envolveram a fabricação caseira de 

bombas em panelas de pressão devido à fonte de inspiração em comum: o artigo Make a 

bomb in the kitchen of your Mom (2010), presente na primeira edição da Inspire, publicação 

oficial da Al-Qaeda produzida pelos membros de sua célula atuante na Península Arábica 

(AQPA). Lançada em junho de 2010, a Inspire está disponível em vários blogs jihadistas no 

formato PDF e, até o momento em que este artigo está sendo escrito, conta com dezesseis 

edições.  

Diferente de outros periódicos mais antigos do mesmo gênero, como a Al-Furquan, 

que se preocupa com os aspectos teológicos da jihad, ou a Al-Ansar, onde predomina o ensino 

de táticas de guerrilha, a Inspire fornece todas as diretrizes para a realização de uma operação 

jihadista, com foco para ações no Ocidente, desde princípios religiosos e políticos até o know-

how para a fabricação de explosivos.  

Deste modo, considerando a grande ocorrência de ataques de Lone Mujahidin, está 

sendo desenvolvido o projeto de iniciação cientifica “História da CyberJihad: a Al-Qaeda e a 

revista Inspire (2010-2015)”, cujo objetivo é analisar a revista Inspire com intuito de observar 

os ideais apresentados pelo grupo e como estes moldam e explicam suas ações pelo mundo. 

Neste artigo, apresentaremos as considerações referentes aos cinco primeiros meses de 

trabalho e as análises iniciais de doze edições da Inspire, coletadas do portal Jihadlog.com de 

propriedade do pesquisador do Washignton Institute, Aaron Y. Zelin. Todas as edições estão 

escritas em língua inglesa e são referentes ao período de 2010 a 2016.   

 

2. A Inspire, Al-Qaeda e o terrorismo do século XXI 

O público alvo da Inspire são os “mulçumanos, porém ocidentais”, ou seja, recém-

convertidos, e principalmente os filhos de migrantes islâmicos que nasceram ou residem 

desde a infância nos países do Ocidente. Na visão de seus editores, esses jovens são 

inexperientes no contato com a religião de sua família “uma vez que ao viverem fora de sua 
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 Aquele que se esforça pela causa de Alá. O termo pode ter significado religioso militar ou paramilitar, sendo 

empregado aqui para todos aqueles que decidem lutar a jihad proposta pela Al-Qaeda. O plural de mujahid é 

mujahidin.   
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região ancestral precisam abdicar de parte de sua tradição religiosa, ou torna-se um 

‘moderado’ como tentativa de adequação à nova nação” (Inspire, nº 8, 2011: 03. Tradução 

nossa). Assim, a publicação se propõe ensinar ao possível mujahid sua interpretação 

fundamentalista do Islamismo
28

 e “[...] entregar para qualquer muçulmano do mundo o know-

how para a realização de ataques dentro do Ocidente” (Inspire, nº 9, 2012: 04. Tradução 

nossa) 

A revista é fruto do projeto iniciado no Paquistão em 1989, após a Guerra Soviética- 

Afegã (1979- 1989), por Abdullah Azzam
29

 (1941-1989) e seu pupilo Osama Bin Laden
30

 

(1957-2011). Terminado o conflito no Afeganistão, onde homens de todo mundo islâmico se 

juntaram para expulsar os “infiéis” das terras muçulmanas, a Al-Qaeda surgiu para recrutar e 

treinar novos jihadistas, que deverão lutar até a extinção de todas as influências estrangeiras 

ocidentais no quadro político e social do mundo islâmico, como existência do Estado de Israel 

e a permanência de regimes seculares aliados dos Estados Unidos.  

Para manter-se ativa, a Al-Qaeda passou por diversas alterações ao longo de sua 

trajetória. No plano estrutural passou de uma hierarquia para “uma rede de informações, 

financiamentos e logística, ao mesmo tempo em que possui o caráter de movimento 

ideológico” (SILVA, 2009:13), onde cada célula, ou indivíduos solitários, são responsáveis 

por planejar e executar ataques nos lugares onde estão estabelecidos, sem possuir 

conhecimento dos outros ramos da organização. Todos os pontos desta rede estão ligados por 

uma ideologia, um modo de operar e por um líder, cargo ocupado atualmente pelo egípcio al-

Zawahiri
31

 (1951-), que não controla taticamente as células, porém suas palavras e ações 

influenciam e inspiram seus comandados (GREENBERG, 2007).  
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 Segundo o “A Course in the Art of Recruiting” o guia de recrutamento produzido pelo integrante da Al-Qaeda 

do Iraque Abu Amru Al Qa'idy em 2010, deve-se primeiro ensinar a doutrina islâmica e iniciar o recruta em 

ações sociais, como visita a idosos e doentes. Aos poucos o recrutador deve apresentar os problemas políticos 

que envolvem o mundo muçulmano e aplicar a interpretação fundamentalista de textos religiosos como forma de 

solucionar tais adversidades. 
29

 O palestino Abdullah Azzam foi um importante teólogo islâmico e um dos principais pregadores da jihad 

contra a União Soviética após esta invadir o Afeganistão em 1979. Foi o precursor da ideia do jihadismo 

internacional, e não regionalizado como era praticado até então. Seu contato com Osama Bin Laden foi iniciado 

quando o futuro emir da Al-Qaeda estudou na Universidade de Jeddah na Arábia Saudita, onde Azzam foi 

professor.  
30

 Osama Bin Laden nasceu em Riad, Arábia Saudita, em 1957. Era filho da décima esposa de um rico 

empreiteiro iêmita e utilizou grande parte da sua fortuna para financiar  jihadista em todo mundo desde a Guerra 

Soviético-Afegã. Liderou a Al-Qaeda de 1989 até seu assassinato em no Paquistão no ano de 2011 e até hoje 

seus discursos inspiram aqueles que fazem parte da rede da qual foi criador.  
31

 Ayman al-Zawahiri é um médico egípcio que atua na causa jihadista desde os anos 1970, de modo que liderou 

por muitos anos a Jihad Egípcia. Seu ingresso formal  na Al-Qaeda se deu por volta de 1998 e desde então al-

Zawahiri teve grande proeminência no grupo, sendo o principal conselheiro e sucessor de Bin Laden.  
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A não-linearidade da organização se tornou mais evidente após as retaliações 

americanas aos ataques de 11 de setembro de 2001, que destruíram campos de treinamento e 

mataram os principais líderes da Al-Qaeda. Com isso, o núcleo principal da rede (AQC) 

perdeu sua centralidade operacional e passou a contar com células e grupos afilhados mais 

autônomos, que tiveram no ciberespaço foi uma ferramenta fundamental para seu 

funcionamento.  

Nos anos 2000, por exemplo, tanto o núcleo central como seus franqueados possuíam 

páginas na rede, onde relatavam suas operações, discutiram religião e ensinavam técnicas 

básicas de guerrilha, como o manuseio de armas e a confecção de explosivos (ATWAN, 

2008). Estes sítios eletrônicos foram retirados rapidamente do ar pelas agências de 

inteligência, ou escondem-se atrás criptografias tão elaboradas que apenas indivíduos 

diretamente ligados aos grupos conseguem acessá-los. Em contrapartida, as revistas em 

formato PDF que sintetizam o conteúdo dos sites e podem ser disponibilizadas 

simultaneamente em vários blogs jihadistas. 

Compreender o que é a Al-Qaeda na segunda década do século XXI, e onde a Inspire 

se insere neste contexto ajuda-nos a pensar o que vem a ser o Terrorismo em nossa época. 

Pois, como destacou John Richard Thackrah (2004) devemos entender o terrorismo como um 

conjunto características sistemáticas de um nível teórico, mas como uma filosofia política que 

possui várias maneiras de agir, que se alteram com o decorrer dos anos. No intuito de 

compreender que tipo de relação se constrói entre o que é a Al-Qaeda hoje, em especial após a 

morte de Osama Bin Laden em 2011, e sua forma de atuar, dedicamo-nos a catalogação das 

edições, partindo de seu editorial, tendo em vista suas temáticas recorrentes. Deste modo, 

chegamos aos resultados apresentados na tabela abaixo, dos quais damos atenção neste 

primeiro momento a “Modalidades de Jihad”, “Lone Jihad” e “OSJ especial”. 

Palavra-chave Número de ocorrência Anos 

11 de setembro 01 Embora tenha sido discutida de 

modo mais aprofundado em uma 

edição especial, o evento é 

relembrado em vários textos no 

decorrer das edições 

Biografia 01 2012 

Charlie Hebdo 02 2015 

Lone Jihad 04 2013-2014-2015-2016 
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2.1. Modalidades de Jihad e a Lone Jihad  

Em 2009 as células da Al-Qaeda atuantes na Arábia Saudita e no Iêmen se uniram em 

uma única filial, a Al-Qaeda da Península Arábica (AQPA). Em pouco tempo, a AQPA se 

tornou o ramo mais ativo da organização da qual faz parte e aquela com objetivos mais 

próximos ao seu núcleo central, sendo assim, opera em duas escalas: no nível regional, 

principalmente na região sul do Iêmen com um grupo hierarquizado; e em nível internacional, 

onde os seus militantes atuam de modo individual. A preocupação em manter seus dois 

campos de ação ativos é visível pela existência de dois periódicos lançados o primeiro 

lançado em 2008 e o segundo dois anos depois: a Sada al-Malahim (“O eco das batalhas”), 

que retrata o cotidiano do front no Iêmen, sendo destinada para o público da Península 

Arábica e a Inspire, que incentiva principalmente ações no Ocidente, como também suporte 

para aqueles que desejavam viajar ao Oriente Médio.  

A segunda edição da Inspire possuí descrições mais densas acerca ações da AQPA, em 

comparação com outros números que possuímos. Em Operation of Abyan, lançada no fim de 

2010, há um dossiê sobre a luta de membros da Al-Qaeda e do exército iêmita em Abyan – 

província no sudoeste do Iêmen. Além disso, há textos que abordam a partida de jihadistas 

para os fronts de batalha na Península Arábica, como My Life in Jihad, onde Uthman al-

Ghamidi
32

 (1973-2015) relata sua trajetória na jihad desde que saiu Arábia Saudita para 

treinar nos campos da Al-Qaeda no Afeganistão durante a década de 1990 até seu ingresso na 
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 Uthman al-Ghamidi nasceu na Arábia Saudita, e segundo sua autobiografia, foi membro da marinha real 

saudita até desertar e ingressar na Al-Qaeda por volta de 1998. Ghamidi esteve próximo núcleo central da 

organização e de seus líderes até ser preso e enviado para Guantánamo em 2002. Após liberto voltou para seu 

país natal, de onde partiu para se unir a célula da Al-Qaeda no Iêmen. Atou como chefe operacional, sobretudo 

na arrecadação de fundos da AQPA até sua morte em 2015.  

Martírio 02 2011-2012 

Modalidades de Jihad 02 2010-2011 

Morte de civis  02 2011, 2016 

Operações de 

assassinato 

01 2015 

Operações de referência  05 Todos os anos 

OSJ especial 02 2014-2015 

Primavera Árabe 03 2011-2012 

Sharia 02 2011, 2016 
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AQPA; e I am pround to be a traitor for America cujo autor, Samir Khan
33

 (1985-2011) conta 

como e porque partiu dos Estados Unidos para unir-se a Jihad:   

Após minha fé dar uma guinada de 180°, eu sabia perfeitamente que não poderia 

mais viver na América como um cidadão complacente, pois minhas crenças havia 

transformando-me um rebelde contra o Imperialismo de Washington. Minha fé e 

convicção deram-me forças para golpear o maior tirano de nosso tempo, irritá-los e 

refutá-los, enquanto sentia-me em paz. [...]. Eu me tornei um traidor para perseguir 

meu amor. Que mais evidências são necessárias para mostrar que os Estados Unidos 

e seus aliados odeiam os mulçumanos que seguem sua religião corretamente? 

(Inspire, nº 02, 2011: 47. Tradução nossa).  

As primeiras edições da Inspire abriram a possibilidade da viagem do mujahid, mas 

também apresentaram a Al-Qaeda e seus combatentes e estimularam ataques internos. O 

mesmo texto que oferece as diretrizes para aqueles que desejam viajar até o front de batalha 

no Oriente Médio, faz o seguinte apelo aos seus leitores:  

Coloque-se no lugar de liderança por um momento, eles estão com uma pessoa que 

não é visada pelos serviços de inteligência e eles podem a usar futuramente para a 

causa Islâmica. Esta pessoa é você. É fortemente recomendando para todos os 

irmãos e irmãs ocidentais que considerem atacar seu próprio quintal. O efeito é 

muito melhor, pois o inimigo fica mais envergonhado e diante de um tipo de ataque 

imprevisível e difícil de conter.  

Deste o inicio de suas atividades a AQPA esteve ativa em seus dois fronts de batalha. 

Concomitante a conquista de territórios no sudoeste do Iêmen, o grupo articulava ataques ao 

Ocidente, tendo como principal mentor para estas ações o clérigo norte-americano Anwar al 

Awlaki
34

 (1971-2011). Entre o fim de 2011 e de 2014, o exército do Iêmen, apoiado pela 

Arábia Saudita e Estados Unidos, destruíram parte dos acampamentos da AQPA, assassinam 
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Samir Khan  nasceu no Iêmen, mas foi com sua família morar nos Estados Unidos ainda criança. Abandonou 

sua família em Charlotte, Carolina do Norte em 2009 para integrar a recém-fundada Al-Qaeda da Península 

Arábica no Iêmen. Sua radicalização ocorreu via blogs e fóruns jihadistas, por isso Khan dizia que a “Jihad de 

mídia” era tão importante quanto às operações em chão, pois esta atrairia novos recrutas e daria a Al-Qaeda uma 

forma transcendental, a de ideologia. O jihadista foi morto aos vinte e cinco em um ataque aéreo das forças 

estadunidenses.  
34

 Anwar al Awlaki nasceu no Novo México em 1971, ainda menino foi com a família para o Iêmen e regressou 

aos Estados Unidos em 1995 para cursar a faculdade. Atou com Clérigo na mesquita de Al-Rribat, onde 

conheceu indivíduos ligados aos ataques de 11 de setembro. Em 2006 foi preso em seu país natal acusado de 

orquestrar o sequestro de um oficial americano e um ano mais tarde, ao sair da cadeia, começou sua escalada 

como um dos principais clérigos extremistas islâmicos do mundo de língua inglesa.  Seus discursos ainda estão 

disponíveis no YouTube e chamam atenção pela sua fala coloquial e por sua didática, desenhada por um locutor 

que também foi mestre em educação. Al-Awlaki foi o mentor de vários terroristas, entre eles os que tentaram 

explodir voos comerciais com explosivos na cueca em 2009, de Carlos Bledsoe que atirou em um centro de 

recrutamento do exército americano no mesmo ano. 
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alguns grandes nomes, entre eles al-Awlaki e Samir Khan, e tomaram parte de seus territórios. 

Neste período a Inspire evidenciou ainda mais sua preferência por ataques de Lone Jihad, 

sobretudo após a repercussão dos atentados na Maratona de Boston que tornou pública a 

viabilidade dos ataques solitários e o poder que a revista tem como um manual didático para o 

terror.  

Os números lançados partir de 2013 invocam frequentemente a figura dos irmãos 

Tsarnaev e dos irmãos Kouachi, responsáveis pelo ataque ao Charlie Hebdo, cuja inspiração 

para o ato extremista veio das palestras que al-Awlaki, como exemplos a serem seguidos. E, 

mesmo quando o extremista atribui seu atentado a outro grupo radical islâmico, como foi o 

caso de Omar Mateen, autor dos ataques à boate Pulse na cidade de Orlando, os editores da 

Inspire o comemoram e discutem sua tática para inspirar atos similares, pois “a Lone Jihad 

não é monopolizada pela Al-Qaeda ou qualquer outro grupo, por isso apelamos a todos os 

grupos jihadistas ativos, a adotarem e desenvolverem essa ideia” (Inspire Guide Orlando 

Operation, 2016: p.04). 

Ainda que AQPA esteja se fortalecendo na Península Arábica com o incentivo a uma 

guerra sectária entre sunitas e xiitas no Iêmen, sua publicação destina a população do oeste 

continua incentivando a Lone Jihad, pois ações deste tipo, além de causarem  pânico e atrair 

atenção da mídia internacional, evitam que ativistas vigiados por agências de segurança 

viagem para o Oriente Médio e chamem atenção indesejada da comunidade internacional para 

suas ações em nível regional. Cabe ressaltar que o Iêmen vive um conflito civil, onde 

guerrilheiros da Al-Qaeda estabeleceram um emirado islâmico que se estende por parte do sul 

do país tendo sua capital na cidade portuária de Mukalla. Através deste emirado, a AQPA 

arrecada parte de seus fundos através dos impostos portuários e do comércio de petróleo.  

Como dito anteriormente, o alvo da publicação são os jovens com pouca ou nenhuma 

experiência religiosa e que possuem dificuldades para enquadrar-se à sociedade, por motivos 

culturais e/ou sociais. Os discursos da Inspire apelam para a dificuldade de encaixar-se no 

“mundo adulto” e pela contestação a ordem social vigente, que segundo sociólogo George 

Lapassade (1970) é como comum da juventude ocidental. No entanto, segundo a Inspire as 

dificuldades econômicas e sociais que o jovem muçulmano possui ao residir na América ou 

Europa devem-se a incompatibilidade dos costumes islâmicos com os ocidentais e ao 

preconceito existente em relação Islã. Não por acaso, dois dos principais nomes da AQPA e 

importantes colaboradores da Inspire, o clérigo Anwar al Awlaki e Samir Khan eram cidadãos 

norte-americanos e se utilizaram de suas histórias para que novos ativistas se unissem a jihad.  
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Além disso, acentua-se a técnica de ampliação do público-alvo para grupos não-

islâmicos descrita no artigo de Bill Braniff e Assaf Moghdam (2011) com questões sobre 

preconceitos a outras minorias, em especial afrodescendentes, sobretudo nos Estados Unidos. 

Embora não seja o foco as três últimas edições possuem textos direcionados a população 

negra americana, e usam como argumento os ataques a uma igreja negra na cidade 

Charleston, Carolina do Sul, por um supremacista branco e do episódio dos assassinatos 

injustificados de homens negros por policiais. Depois das razões para o ataque em casa e 

porque a sociedade em que o futuro mujahid não o aceita serem discutidos, a Inspire oferece a 

parte prática para uma nova operação solitária.  

 

2.2. Open Source Jihad Especial  

 

Uma vez que o incentivo a Lone Jihad se intensificou, e a viagem para treinamento em 

bases de grupos extremistas se tornou mais difícil, a necessidade de treinamento tático a 

distância é maior. Se há dez anos o temor em relação aos Lone Mujahidin estava na facilidade 

do acesso desses aos armamentos modernos, atualmente a preocupação está na possibilidade 

de projetar bombas potentes com materiais cotidianos e baratos, que isoladamente não são 

explosivos, como foi o caso das bombas feitas em panelas de pressão.  

Com o intuito de passar o know-how para jovens inexperientes realizarem atentados no 

Ocidente, a Inspire possui a seção Open Source Jihad (OSJ), onde Ibrahim Asiri
35

 (1982-), 

chefe do setor responsável pela construção de explosivos da AQPA, e sua equipe ensinam 

todas as etapas para o planejamento e a execução de uma ação terrorista, desde a escolha do 

local para o ataque até como montar o explosivo adequado para cada situação proposta.  

Presente em todas as edições da Inspire, exceto dos números especiais, a OSJ ganhou 

maior atenção e requinte, ensinando atentados que envolvam maior capacidade técnica de 

seus autores, porém permaneceu a primazia “matérias-primas facilmente disponíveis”, uma 

vez que estas “não levantarão suspeitas. Esses materiais não são explosivos naturalmente. 

Mas, depois de montá-los e prepará-los, tornam-se uma bomba pronta para a destruição” 

(Inspire, nº 12, 2012: 33) . A escolha de materiais cotidianos, além de velar a intenção de 
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 Nascido em Riad, Arábia Saudita, em 1982, Ibrahim Asiri é considerado a maior ameaça da AQPA depois de 

al-Awlaki. Isso porque o estudante em química pela Universidade King Saud é um dos principais bombamakers 

da Al-Qaeda desde a reconstrução da célula no Iêmen em 2006. Asiri foi responsável pela construção da bomba 

utilizada por Farouk Abdulmutallab, que tentou explodir um voo doméstico da Northwest Airlines no natal de 

2009, e possui grande preocupação em passar seu conhecimento caso seja necessário substituí-lo se ele for 

assassinado.   
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praticar um atentado, também funciona como indicador de sucesso, pois uma ação bem 

realizada combina alto poder de destruição, impacto na mídia e custo reduzido. 

 Um carro bomba, por exemplo, pode ser montado apenas com um pick-up e chapas de 

aço que se soltam enquanto o terrorista atropela suas vítimas, como sugerido na segunda 

edição de 2010. Uma segunda opção requer botijões de propano e oxigênio, acionados por um 

detonador, que ao explodir tem um maior efeito devastador, como sugerido na OSJ especial, 

presente na décima segunda edição que foi lançada em 2014.  

Os locais para a realização de um ataque são sempre espaços públicos com grande 

movimentação, como jogos de futebol e festas cívicas. Após os atentados contra uma boate 

gay em Orlando, pediu-se também para que os atingidos sejam de diferentes grupos sociais, a 

fim de que não se confunda com um ato de terrorismo internacional, onde o alvo da ação é 

qualquer cidadão do país, com um crime de ódio que possui um pretende atingir uma minoria 

definida.  

  Deste modo, ao ler as páginas das edições da Inspire, o potencial ativista islâmico 

encontrará a opção de ataque que melhor se encaixe as suas capacidades financeiras, técnicas 

e de tempo. Caso a operação escolhida necessite do martírio, ou seja, caso seja um atentado 

suicida, o candidato será avisado e lhe serão recomendados outros textos, presentes também 

na revista, que o prepare espiritualmente para o momento.  

Considerações finais  

 A grande exportadora do modelo de terrorismo internacional do século XXI, a Al-

Qaeda, nasceu como um subproduto Guerra Fria, e com o objetivo continuar com o 

treinamento de guerrilheiros islâmicos após a invasão soviética no Afeganistão (1979-1989). 

Capaz de adaptar-se a vários contextos históricos, a organização passou de um exército para 

uma ideologia e tática que hoje agrega e inspira jovens de diferentes nacionalidades, agentes 

em nome da jihad. Atualmente, sua célula mais proeminente é a Al-Qaeda da Península 

Arábica (AQPA), que coordena ações tanto em âmbito regional quanto internacional, onde 

seus ativistas agem de modo solitário, sem ligações formais com o grupo que o inspirou.  

 A Inspire Magazine, publicação que se coloca como porta-voz do grupo revela o 

interesse que a AQPA possui em atentados terroristas no Ocidente Médio, visto a publicidade 

que isto traz para o grupo de modo geral, ao mesmo tempo em que eclipsa suas atividades no 

Iêmen, onde estabeleceu um pequeno emirado islâmico. Parte da renda adquirida com a 

administração desses territórios é revertida para o financiamento da rede, de modo que 
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AQPA, na visão de alguns analistas como Kathernine Zirmmeran (2013), possui uma 

importância tática maior do que a Al-Qaeda Central comandada por al-Zawahiri no Paquistão.  

 Deste modo, ao analisar a Inspire entramos em contato não só com as tentativas de 

reorganização da Al-Qaeda e o modo que a rede encontrou para se manter operante e viva , 

após a morte de seu líder e fundador, mas com aquilo que se espera de um ativista islâmico, 

com o que faz um jovem imigrante voltar-se contra o país que o acolheu com um tiroteio ou 

um ataque a bomba. Capaz de sintetizar todos os passos para o recrutamento e treinamento de 

novos jihadistas, a publicação alimenta um ciclo de intolerância que conecta o preconceito em 

relação ao Islamismo no Ocidente e a prática de novos atos terroristas.    
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INTRODUÇÃO 

Durante os anos do Terceiro Reich (1933-1945), a propaganda consistiu emum 

instrumento essencial para a divulgação da ideologia do Partido Nacional- Socialista Alemão 

dos Trabalhadores (NSDAP), liderado por Adolf Hitler (1889-1945). Com o objetivo central 

de angariar novos adeptos ao Partido Nazista, diversos recursos foram utilizados. Dentre 

eles,a imagem foi o instrumento mais notável e eficaz, pois é imediatamente perceptível, 

atraindo a atenção através das cores, formas, desenhos. 

Acompanhada de um slogan, a imagem poderia substituiro texto ou discurso, 

destacando-se na propaganda nazista pela sua fácil divulgação, pois, além da utilização nos 

jornais, poderia ser afixada em cartazes espalhados por diversos pontos da cidade. O visual é 

um componente de formação de caráter social, que se verifica em qualquer agrupamento 

humano em qualquer época histórica. Ele não é apenas um meio específico de comunicação, 

mailto:caroline@getempo.org
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mas desenvolveu-se com um interesse de persuasão, semântica própria e simbologia 

específica (BARRETO, 2006).  

 Uma das funções centrais da propaganda durante os períodos de construção, 

consolidação e exercício do governo do Terceiro Reich, liderado por Adolf Hitlerera de 

doutrinar a população alemã com o objetivo de identificar e caracterizar principalmente o 

judeu, apontado como culpado por problemas que atingem determinada sociedade, portanto, 

como uma ameaça a ser combatida com violência. Tal caracterização foi formulada por Peter 

Gay que define o judeu como o “outro conveniente” ou “inimigo objetivo”(SILVA, 2015, 

p.96). 

 O PERIÓDICO ANTISSEMITADER STÜRMER   

O periódico semanal alemão Der Stürrmer iniciou suas atividades em 1923 sob a 

direção de Julius Streicher (1885-1946), editor e principal disseminador das ideias 

antissemitas produzidas pelo jornal. Ficou em circulação durante vinte e cinco anos (1923-

1945) e em todas as suas edições agredia o judeu com discursos violentos nos artigos que 

eram publicados e posteriormente com a incorporação das charges. 

 Seus primeiros números contaram com poucas páginas e não ilustradas, o uso de 

imagens se deu somente a partir de 1925. Segundo Bytwer , “Seu jornal foi apreendido ou 

banido mais de trinta vezes entre 1923 e 1933” (2001, p. 24), contudo conseguiu manter-se 

firme durante esse tempo e posteriormente com a tomada do poder por Adolf Hitler em 1933.  

A partir dos dados analisados compreendemos de que maneira o antissemitismo se 

disseminou na sociedade alemã a partir do aparato propagandístico, permitindo a perseguição 

à comunidade judaica que culminou no extermínio em massa durante a Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945).  

Temos como fator predominante dessas produções do periódico a representação do 

judeu caricaturado, com expressões deformadas e colorações diferentes daquelas atribuídas ao 

cidadão alemão, além disso, podemos perceber que eles eram acusados de todas as mazelas 

enfrentadas pelo povo alemão após a derrota na Primeira Guerra Mundial (1914-1918). 

Com o fim da Primeira Guerra Mundial e a rendição alemã o judeu foi apropriado 

como “bode expiatório”, uma justificativa para a derrota e humilhação do povo alemão. O que 

se seguiu nos anos posteriores foi uma verdadeira mobilização de todo o país para afastar a 
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ameaça judaica, desde boicotes aos comerciantes, queima de livros, humilhações públicas, 

criação de guetos para segregação e confinamento. Por fim, a construção dos campos de 

concentração e extermínio com suas câmaras de gás que dizimaram milhares de judeus 

durante a Segunda Guerra Mundial.  

Essa ideia de revanchismo crescente também se destacou em algumas das produções 

propagandísticas no Der Stürmer. O ressentimento alemão se reproduzia com disseminação 

de uma imagem de riqueza, ganância judaica e de usurparem os bens do cidadão alemão. 

Outros os viam como uma ameaça comunista a fim de implantar uma revolução bolchevique 

na Alemanha, eram associados a Stálin e à União Soviética. Apareciam como o mal à família 

tradicional alemã, sempre na espreita e com objetivos “maquiavélicos” de levar o cidadão de 

bem ariano à falência, tomando seus negócios, dinheiro e suas casas.  

 Portanto, percebemos que o foco de agressão e perseguição por parte da Alemanha era 

de fato o judeu, acusado de todos os crimes, de serem os responsáveis pela guerra, de 

conspirarem com outros países contra a Alemanha, de serem detentores de todos os bens e a 

razão para a ruína alemã. Todos esses fatores foram utilizados para justificar os crimes de 

extermínio contra a comunidade judaica. 
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 Percebemos de que forma a propaganda nazista se articulou em prol de seus objetivos 

maiores a partir desses estereótipos, ideologias e preconceitos. No Der Stürmer(Figura 1) 

questionava-se que: “Por quê? Por que, por que propósito é o seu sangue fluindo? Nos 

bastidores, o judeu sorri. Isso faz com que a resposta seja clara: para os objetivos judeus eles 

deram sua vida.”(Tradução nossa). (Der Stürmer, 1944). 

(Figura 1) Publicado no Der Stürmer em Maio de 1944 

 Identifica-se a acusação de que os judeus foram os responsáveis pela guerra, que 

dizimou tantos alemães. Na imagem percebemos como destaque o judeu com expressão 

“maquiavélica”, de nariz e orelhas proeminentes, além, da coloração roxa, atribuída com 
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frequência aos judeus nos cartazes do Der Stürmer.Tem à sua volta os símbolos do dinheiro e 

do comunismo e, na imagem (Figura 1) observa corpos de soldados alemães que lutaram 

bravamente em uma causa que, segundo o periódico, era judaica.  

 Esse discurso foi proferido por anos no periódico estudado, de diversas formas e 

baseados nos mesmos argumentos, sempre ditos de maneiras diferentes. Essa era a maneira 

que Streicher administrava sua propaganda, pois, segundo ele: “A marca de uma propaganda 

eficaz é dizer a mesma coisa de maneiras diferentes. O propagandista eficaz não olha para os 

novos argumentos, mas para as novas evidências, exemplos (BYTWERK, p.26)”. 

 REPRESENTAÇÕES DO JUDEU NO DER STÜRMER 

O objetivo dos cartazes divulgados no Der Stürmer eram propagar o ódio e repúdio ao 

povo judeu, apresentado com diversas facetas: o traidor, o verme, o diabo etc. Esse discurso 

foi incorporado pela população alemã, conquistando o seu espaço como instrumento de 

persuasão por parte da propaganda antissemita nazista.  

Para examinar essas fontes acompanhamos Marc Bloch ao entendermos que o 

historiador deve possuir todas as técnicas necessárias à sua investigação, deve dominar todos 

os elementos que compõem sua pesquisa, o que Bloch denominou de “multiplicidade de 

competências” (Bloch, 2001, p.81).  

Portanto, a partir dos diversos cartazes publicados durante o período que compreende 

a República de Weimar (1919-1933) até o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

percebemos os elementos formadores de opinião por parte da população alemã leitora diária 

do Der Stürmer. Nesse sentido, é importante analisar não somente o discurso dos cartazes, 

mas também a forma como o judeu é representado, que elementos o compõem. Conforme o 

exemplo citado anteriormente e o seguinte(Figura 2)intitulado “Sob a máscara do homem 

honesto”(Tradução nossa). Nas mãos segura um documento que reflete a afirmação do cartaz 

anterior: “Guerra da Inglaterra: aniquilação da Alemanha”(Tradução nossa). (Der Stürmer, 

1940). 
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(Figura 2) Publicado no Der Stürmer em Janeiro de 1940 

O antissemitismo representado no Der Stürmerse utilizava de elementos 

representativos dos judeus enquanto desonestos e de mau caráter. É uma característica comum 

das propagandas produzidas por esse periódico a utilização de elementos estereótipos faciais. 

Nesse caso (Figura 2), destacam-se novamente por possuírem uma coloração roxa. O discurso 

complementa a caricatura ao afirmar que “Quando ele fala de sua “missão” a máscara 

arrebenta de seu rosto uma vez que tudo é mentira e engano, decepção. O judeu é a maldição 

das nações. (Tradução nossa).(Der Stürmer, 1940).A representação do judeu é de um homem 

que se esconde por detrás de uma imagem boa, porém possui objetivos de promover a guerra, 

usurpar os bens. Seria a personificação da maldade e da mentira. 
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Nesse caso, de acordo com Herf (2014) o “judaísmo internacional” e a paranoia 

nazista generalizada estavam em torno de uma conspiração judaica. Segundo as campanhas 

nazistas, os judeus estariam “por detrás dos panos” comandando e influenciando os países 

contra a nação alemã. Dentre esses países estavam a União Soviética, a Inglaterra e os Estados 

Unidos que tornaram possível uma ascensão alemã por subestimarem em demasia os planos e 

as afirmações proferidas por Hitler de antissemitismo e deflagração de guerra contra a 

Polônia, Países Baixos e França entre os anos de 1939 e 1940.  

(Figura 3) Publicado no Der Stürmer em 1941 
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 Em “O trio criminoso”(Figura 3) podemos perceber como esses discursos de ódio 

proferidos aos judeus foram relegados às margens das políticas de outros países. De certa 

forma entendemos que nada foi feito para frear os ataques de Hitler e as ações do partido 

contra os judeus, passando do campo da perseguição para o extermínio de fato. O Der 

Stürmer afirmava que os países apresentados no cartaz, EUA, Inglaterra e União Soviética e 

seus líderes (representados da esquerda para a direita, respectivamente) seriam controlados 

pelo judeu maléfico, que está inserido ao fundo da imagem, e se destacacomouma figura de 

grande influência para esses países, levando consigo a estrela de Davi ao lado direito de sua 

roupagem vermelha.  

Portanto compreendemos de que maneira o periódico alemão se valeu da utilização de 

slogans, caricaturas, imagens e discursos para disseminar o antissemitismo. Isso pode ser 

percebido como uma forma de justificar os atos de perseguição e extermínio em massa do 

povo judeu e de que maneira a “paranoia” generalizada tomou conta da sociedade alemã, que 

enxergava a Segunda Guerra Mundial como um conflito causado pela conspiração judaica nos 

países Aliados com a finalidade de promover a ruína da sociedade alemã.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a perseguição judaica, a Alemanha Nazista travou uma guerra imaginária contra 

um inimigo também imaginário que não tinha intenções de guerra contra Alemanha. Segundo 

Confino, judeus e alemães não tinham conflitos por terra, recursos, fronteiras ou poder 

político o que caracteriza casos de genocídio no mundo moderno. Para os nazistas era uma 

guerra por identidade, o antissemitismo era fantasia e não condizia com a realidade 

(CONFINO, p.27). A propaganda nazista era tão eficaz que convencia as pessoas que os 

judeus eram responsáveis pelo estado de caos do país e da população. 

A partir das publicações do Der Stürmerentendemos o papel que o mesmo teve dentro 

do arsenal propagandístico de Hitler. Evidentemente, Julius Streicher forneceu uma 

significativa contribuição na disseminação e difusão das ideias nazistas e antissemitas em 

relação aos judeus. Seus cartazes violentos reproduziram as formulações do partido nazista e 

seus membros acerca dos judeus, promovendo de forma sistemática a repetição de 

estereótipos físicos e comportamentais que, segundo Streicher, Hitler e seus associados, 

descreveriam o judeu inimigo da sociedade alemã, que deveria ser identificado e combatido 

por todo cidadão alemão preocupado com o bem-estar do país. 
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Ao final da Segunda Guerra Mundial em 1945, Streicher foi julgado em Nuremberg 

por crimes de ódio contra a humanidade (United StatesHolocaust Memorial Museum). 

Concluímos que seu periódico e suas produções foram elementos essenciais para a 

disseminação do antissemitismo nazista dentro do arsenal propagandístico do Terceiro Reich. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BARRETO, Roberto Menna. Agência de propaganda e as engrenagens da história/ 

Roberto Menna Barreto.- São Paulo: Summus, 2006. 

BLOCH, Marc. Apologia da História ou o Ofício do Historiador. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editor, 2001.  

BYTWERK, Randall L. Julius Streicher: Nazi editor ofthenotoriousanti-

Semiticnewspaper Der Stürmer/ Randall L. Bytwerk.- 1st Cooper Square Press ed, 2001. 

CONFINO, Alon. Um mundo sem judeus: da perseguição ao genocídio, a visão do 

imaginário nazista.Alon Confino; tradução Mário Molina.- São Paulo: Cultrix, 2016. 

HERF, Jeffrey; Inimigo Judeu: propaganda nazista durante a Segunda Guerra 

Mundial e o Holocausto/ Jeffrey Herf; tradução de Walter Solon. – São Paulo: EDIPIRO, 

2014.   

SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Enciclopédia de guerras e revoluções: vol II: 

1919-1945: a época dos fascismos, das ditaduras e da Segunda Guerra Mundial (1939-

1945)./ Francisco Silva. 1º Ed.- Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

 

FONTES 

Underthemaskofthehonest man.Der Stürmer,1940 

The Criminal Trio.Der Stürmer,1941 

Why? Der Stürmer,1944 

SITES 

United StatesHolocaust Memorial Museum.Avaliando a 

culpa.https://www.ushmm.org/wlc/ptbr/article.php?ModuleId=1000782. Acesso em 

10.09.2016 às 18:37.

https://www.ushmm.org/wlc/ptbr/article.php?ModuleId=1000782


 


