
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO

NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO 
E INFORMAÇÃO HISTÓRICA 

REGIONAL - NDIHR

6REVISTA ELETRÔNICA Edição Especial
EREH - COTM

ISSN: 2176-5804 - Vol. 6 - N.1 - JUN/2012



EXPEDIENTE

Aluisio Mercadante Oliva 
Ministério da Educação

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Reitora

Maria Lúcia Cavalli Neder
Vice-Reitor

 Francisco José Dutra Souto
Pró-Reitora Administrativa

Valéria Calmon Cerisara
Pró-Reitora de Ensino de Graduação

Myrian Threza de Moura Serra
Pró-Reitor de Pesquisa

Adnauer Tarquínio Daltro
Pró-Reitora de Planejamento

Elisabeth Aparecida F. de Mendonça
Pró-Reitora de Pós-Graduação

 Leny Caselli Anzai
Pró-Reitor de Vivência Acadêmica e Social

Luís Fabrício Cirillo de Carvalho
Diretora do Instituto de Ciências Humanas e Sociais

Imar Domingos Queiroz

 R454   Revista eletrônica Documento/Monumento [recurso eletrônico]. – 

           Vol. 6, n. 1 (jun 2012)- . – Cuiabá : Universidade Federal de Mato Grosso, Núcleo de             
Documentação e Informação Histórica Regional, 2009- Semestral. 

Modo de acesso: internet 

<http://www.ufmt.br/ndihr/revista/> 

ISSN 2176-5804. 

1. História - Aspectos sociais. 2. Memória (História). 3. Pesquisa Histórica. I. Universidade 
Federal de Mato Grosso. Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional. 

CDU 94(81):002 



CONSELHO EDITORIAL

 

Fernando Tadeu de Miranda Borges (FE/UFMT) 
 José Serafim Bertoloto (UFMT) 
 Maria Adenir Peraro (UFMT) 

 Otávio Canavarros (ICHS/UFMT) 
 

CONSELHO CONSULTIVO
 

Ana Maria de Almeida Camargo (USP/FFLCH)  
Anna Maria Ribeiro Fernandes Moreira da Costa (FUNAI/MT)  
Ana Virginia Teixeira da Paz Pinheiro (Biblioteca Nacional)

Bismarck Duarte Diniz (FD/UFMT) 
Cândido Moreira Rodrigues (ICHS/UFMT)  

Carlos Edinei de Oliveira (UNEMAT)
Joana A. Fernandes Silva (UFG)  

João Eurípedes Franklin Leal(UNIRIO)
Leny Caselli Anzai (ICHS/UFMT)

 Leonice Aparecida de Fátima Alves(ICHS/UFMT)
 Luiza Rios Ricci Volpato(ICHS/UFMT)

Marcus Silva da Cruz (ICHS/UFMT)
 Marcos Prado de Albuquerque(FD/UFMT)

Maria de Fátima Costa (ICHS/UFMT)
Maria Jacobina da Cruz Bezerra(ICHS/UFMT)

Mário Cezar Silva Leite (IL/UFMT)  
Michèle Sato (IE/UFMT)

Pablo Diener(ICHS/UFMT)
Suíse Monteiro Leon Bordest (IHGMT/ UFMT)

Teresinha Rodrigues Prada Soares (ECCO/IL/UFMT)  
Tiago C. P. dos Reis Miranda (CHAM/UNL/PORTUGAL)  

Vitale Joanoni Neto (ICHS/UFMT) 
Vitor Manoel Marques da Fonseca (ARQUIVO NACIONAL) 

 

EDITORES
Nileide Souza Dourado

Paulo Silva Ribeiro
Elizabeth Madureira Siqueira

 

ARTE 
Terencio Francisco de Oliveira

DIAGRAMAÇÃO
Alcir Alves de Souza Júnior

EDITORAÇÃO
Alcione Rodrigues dos Reis

Nileide Souza Dourado (NDIHR/ICHS/UFMT)
Paulo Silva Ribeiro (NDIHR/ICHS/UFMT)
Elizabeth Madureira Siqueira (UFMT)



EDITORIAL
A Revista Eletrônica Documento/Monumento, promovida pelo Núcleo de Documentação e Informação Histórica 
Regional – NDIHR - apresenta sua Edição Especial de junho de 2012, com a publicação dos trabalhos de participantes, 
aprovados no V Encontro Regional dos Estudantes de História – Centro-Oeste e Triângulo Mineiro: EREH-COTM – 
realizado em Cuiabá - Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, no período de 05 a 08/04/2012. Trata-se de evento 
consolidado no cenário estudantil regional, que tem como intuito fomentar debates culturais e acadêmicos, 
especialmente, sobre a formação do profissional de história, com destaque para as habilitações de licenciaturas. 
Nesta ocasião, a edição especial da revista, conta com o apoio dos organizadores do V EREH-COTM e de professores 
do Departamento de História da UFMT, reunindo trabalhos de pesquisadores não só egressos do curso de História, como 
alunos da graduação, pós-graduação e professores que disponibilizam a web-leitor trabalhos com temáticas diversas 
que homenageiam os objetos memorialistas, as escolas reunidas e isoladas, viajantes do século XIX, identidade, ética, 
memória e mística, virtualização, a Guarda Nacional, com especial atenção ao ensino, livros didáticos e questões de 
gênero, entre outros. Na presente edição da Revista Eletrônica Documento/Monumento são apresentados artigos, 
projetos, notas prévias de pesquisa, de autoria de alunos e professores de várias instituições de ensino superior, de 
empresas públicas e privadas e particulares, a respeito de temáticas e abordagens diferenciadas, como o estudo de 
Ana Maria Marques e Clauderize Karla de Oliveira Magalhães remete à discussão de como questões de gênero vêm 
sendo trabalhadas nos livros didáticos, ou não; o texto de Rhaissa Marques Botelho Lobo procura refletir sobre o 
desenvolvimento de um movimento teológico singular nascido no seio da América Latina, a Teologia da Libertação 
pelos escritos contemporâneos tanto de Frei Beto como de Leonardo Boff, agora voltados para uma teologia com 
grande aproximação com as religiões orientais, mais ecumênicas, com viés místico ecológico; Jonh Érick Augusto da 
Silva procura analisar as dificuldades encontradas pelas autoridades de Mato Grosso no sentido de manter o 
policiamento das freguesias e vilas, bem como da extensa região de fronteira que a Província mantinha com as 
Repúblicas do Paraguai e da Bolívia; José Rodolfo Monteiro apresenta estudo sobre o olhar de J. B. von Spix e C. F. P. von 
Martius sobre o negro no Brasil do século XIX, na obra Viagem pelo Brasil (1817-1820); Marineide de Oliveira da Silva 
apresenta particularidades das escolas isoladas em alguns estados brasileiros, além de realizar interlocuções 
objetivando esclarecer os caminhos históricos, trilhados por essas instituições em Mato Grosso, bem como as mesmas, 
foram outrora negligenciadas pelos governantes do estado, no período entre 1910 e 1930; Nathália da Costa Amedi 
propõe fazer um levantamento historiográfico da cidade de Cuiabá, com enfoque no período colonial, imperial e 
republicano, tendo como referência os estudos que resultaram de pesquisas de historiadores vinculados direta ou 
indiretamente à Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), com ênfase para o Departamento de História (Campus 
de Cuiabá e, posteriormente, Rondonópolis), o Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional (NDIHR) e o 
Programa de Pós-Graduação em História (PPGHIS) da UFMT; Rafael Marcos de Souza Fernandes procura discutir como 
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o conhecimento histórico figura nos processos de virtualização do saber possibilitados pela Internet, como um espaço 
de saberes que possui suas especificidades e método próprio, que se mostra particular nos seus mais variados recursos 
como blogs, fóruns, etc.; já Alencar Cardoso da Costa analisa o pensamento schmittiano, utilizando duas de suas obras 
produzidas entre as décadas de 1920-1930: Situação Intelectual do Sistema Parlamentar Atual, publicada em 1923; e O 
Conceito do Político, publicado em 1932. São textos que buscam uma reflexão sobre o sistema de governo então 
vigente, que buscam dar solução aos problemas observados pelo autor e ao mesmo tempo, a proposta de outra forma 
de governo, o Estado Total; as autoras Admeire da Silva Santos, Bruna Dolores Witte e Ana Cristina Albuquerque 
apresentam projeto de pesquisa que objetiva abarcar um estudo no escopo da Ciência da Informação e memória 
social, propondo uma análise de como ocorre à configuração da informação dentro de coleções de objetos tidos 
como memorialista, resguardados por instituições públicas e formados através do colecionismo individual e particular; 
Cacildo Alves Nascimento e Ely Bergo de Carvalho analisam o processo de construção da identidade gaúcha no 
município de Coxim, através das conceituações da identidade étnica e memória; Elton Castro Rodrigues Santos procura 
refletir sobre as Leis que normatizaram as Escolas Reunidas em Mato Grosso, expressas no Regulamento da Instrução 
Primária de 1927 e sua expansão no período compreendido entre 1930 e 1945; o texto de Flávia Eloisa Caimi tematiza 
alguns elementos presentes nos processos de ensinar-aprender História na educação básica, focalizando inicialmente 
os limites das propostas ditas tradicionais, marcadas pelo excessivo verbalismo, pela extensão dos programas 
curriculares, pela dificuldade em significar os conhecimentos históricos e aproximá-los das experiências dos estudantes. 
Portanto, os espaços estão abertos para receber contribuições de todos os campos do conhecimento, sintonizando 
ainda mais o NDIHR com a diversidade de áreas científicas que timbram a UFMT e que foram constituídas ao longo de 
sua história.
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Esta edição inspira-se nos livros. Parece óbvio no ofício do historiador, mas são os livros aqui também entendidos como 
documentos, numa inferência a Jacques Le Goff em seu último capítulo de “História e Memória”. Os livros, então, 
além de servir de suporte material para os referenciais teóricos da pesquisa historiográfica, tornam-se também 
documentos. A inferência recorrente nos artigos desde volume aos livros didáticos transforma-os em documentos. 
São estes carregados de “mentira”, de sentidos de sua composição, escritura e contexto. Le Goff, influenciado por 
Foucault, repete a importância de “questionar o documento”.
Na imagem os livros impressos aparecem em folhas brancas e amareladas – o que nos remete a uma noção de 
temporalidade: o novo e o velho. Todavia, a subjetividade do tempo inscreve-se também nas páginas dos livros. 
Podem ser antigos com ideias contemporâneas e inovadoras. Podem ser novos com pensamentos que reportam a 
uma corrente filosófica antiga, por vezes ultrapassada, apenas com nova roupagem. O livro, então, é fonte de 
inspiração, tanto quanto fonte e inspiração.

Ana Maria Marques
Doutora em História/UFMT/ICHS/Departamento de História/Cuiabá 
Orientadora e colaboradora do PIBID/História/UFMT/CAPES/ICHS 
Av. Fernando Corrêa da Costa, n.º 2367 – Bairro Boa Esperança – Cuiabá – MT - 78060-900
E-mail:  
Tel: (65) 3615-8480

anamariamarques.ufmt@gmail.com

O p o r q u ê d a I m a g e m
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LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA E QUESTÕES DE GÊNERO

RESUMO

ABSTRACT

Ana Maria Marques
anamariamarques.ufmt@gmail.com

Clauderize Karla de Oliveira Magalhães
karllamaga@gmail.com

Este artigo remete à discussão de como questões de gênero vêm sendo trabalhadas nos livros didáticos, ou 
não. O referencial de gênero se apoia principalmente em Joan Scott, que explica essa categoria de análise históri-
ca como uma construção social e relacional entre os sexos, e também como expressões primeiras de relações de 
poder. Embora essa categoria seja relativamente recente, pode ser aplicada às pesquisas sobre qualquer período 
da História. Dentro da perspectiva dos estudos de gênero, analisamos dois livros didáticos de ensino de História: 
História do Brasil, de Rocha Pombo; e História Global, de Gilberto Cotrim. O objetivo é confrontar livros editados em 
épocas bastante diferentes e distantes: um das primeiras décadas do século XX e outro mais atual. Ambos revelam 
a ausência de uma abordagem de gênero ou de visibilidade para mulheres nos cenários da História – ao contrário, 
recorrem a um referencial historiográfico eminentemente masculino. A discussão objetiva contribuir para desenvol-
ver uma percepção de gênero no contexto da construção histórica das diferenças em nosso país. 

Palavras-chave: livro didático; ensino de História; gênero.

This article sends to a quarrel of as sort questions come being worked in didactic books, or not. The referencial 
of sort if supports mainly in Joan Scott, who explains this category of understood historical analysis as a social and 
relationary construction between the sexs, also as first expressions of relations of being able. Although this category is 
relatively recent, it can be applied to the research on any period of History. Inside of the perspective of the sort stud-
ies, we analyze two didactic books of education of History: História do Brasil, of Rocha Pombo; and História Global, of 
Gilberto Cotrim. The objective is to collate books edited at sufficiently different and distant times: the one of the first 
decades of century XX and other most current one. Both disclose the absence of a sort boarding or of visibility for 
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women in the scenes of History, in contrast they appeal to an emi- Joaquim Manuel de Macedo, que em 1861 escreveu uma obra 
nently masculine history education. The objective quarrel to con- didática inaugural, Lições de História do Brasil para uso dos alunos do 
tribute to develop a perception of gender in the context of histori- Imperial Colégio de Pedro II, Rocha Pombo também era um homem 
cal construction of the differences in our country. da literatura. Intelectuais das letras eram recorrentes nessa tarefa do 

escrever uma História “mais científica”, considerando que o que 
Keywords: didactic book; History education; gender. tínhamos até então produzido estava carregado de uma tradição 

religiosa, pois em grande parte escrita por freis e padres católicos. O 
cientificismo que Rocha Pombo representava entendia que a Histó-

história nos conta que diferentes sociedades, em diferentes ria deveria “apresentar estudos de cunho tão perfeito quanto possí-
tempos, têm inventado e reinventado sofisticados mecanis- vel, sob forma objetiva e imparcial”¹. Essa concepção cientificista e 
mos que prescrevem e inscrevem como devem ser e se positivista da História se perpetuou, em certa medida, no imaginário 

comportar determinados sujeitos. Esses dispositivos historicamente dos livros didáticos, que em geral apresentam personagens heroici-
contingentes, em suas permanências e descontinuidades, consti- zados, fatos objetivos e raramente questionados, não quanto à 
tuem sujeitos, produzem identidade étnica, sexual, racial, de clas- “verdade das fontes”, mas quanto à escolha e uso das mesmas, pois 
se e de gênero, entre outras. Em seus efeitos e resultados, acabam ao contrário de que se pensava, não eram nada neutras ou imparci-
instaurando posições hierárquicas e, portanto, relações desiguais ais.
entre os sujeitos. Embora a primeira edição de História do Brasil de Rocha 

Analisar livros didáticos de História e perceber como se Pombo date de 1924, sua obra foi sendo revisada e reeditada 
constroem, através deles, as relações de gênero na sociedade são durante muitos anos após a morte do autor, até finais da década de 
os principais objetivos deste trabalho. Assim como as diferenças 1960. A longa permanência, a utilização e o prestígio de alguns 
estão postas fora do livro, estão presentes dentro da obra didática. livros, como o citado anteriormente, colocavam Rocha Pombo e 
Portanto, é tentando pensar em como o ensino de História e suas outros renomados intelectuais brasileiros – como Olavo Bilac, Coelho 
práticas históricas evocam e subjetivam os sujeitos escolares que Neto e João Ribeiro, por exemplo – entre os redentores da pátria, 
se inserem as reflexões propostas neste texto. assumindo a missão patriótica de contribuir para “nacionalizar” os 

Certamente, muitas análises são possíveis e devem ser livros utilizados na escola brasileira. Até meados do século XIX, os 
realizadas considerando-se os livros didáticos no processo de esco- poucos livros utilizados para a educação da nossa infância e juven-
larização. De Rocha Pombo a Gilberto Cotrim existe um intervalo tude eram estrangeiros – principalmente franceses –, nem sempre 
temporal praticamente secular. traduzidos. Com a obrigatoriedade do ensino seriado e da frequên-

Rocha Pombo nasceu no Paraná, em 1857, e morreu em cia colocada pela Reforma Francisco Campos de 1931, assiste-se à 
1933, no Rio de Janeiro. Em 1900, ele ingressou no Instituto Histórico expansão do mercado editorial na área didática, que recebe uma 
e Geográfico Brasileiro e, a partir de 1905, dedicou-se a escrever os atenção especial por parte do governo Vargas, empenhado em 
volumes de História do Brasil. Ele esteve na esteira de uma geração avaliar/censurar os materiais disponíveis. A Editora Melhoramentos, 
que, juntamente com o IHGB, defendia que a História do Brasil que disponibilizava nos anos 1930 e 1940 o História do Brasil escrito 
estava por ser escrita e dela dependia o fortalecimento da nação por Rocha Pombo anos antes, continuou revisando e atualizando a 
e do sentimento de pertencimento, de identidade. Assim como obra, praticamente ano a ano. Nas palavras do historiador Hélio 

A
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sexual não é causa originária a partir da qual a Vianna, no prefácio à edição de 1960, a editora procurou ter “o 
organização social poderia derivar. Ela é antes cuidado de proceder à completa revisão do texto, para harmoni-
uma estrutura social movente, que deve ser zação de algumas passagens com os resultados de recentes pes-
analisada em seus diferentes contextos históri-quisas de nossa História”. Esse livro é parte da tradição literária de 
cos (SCOTT, em entrevista a GROSSI, HELBORN e 

um cotidiano escolar que se vê modificado na década de 1960. 
RIAL, 1998, p. 115).

Segundo Emery Gusmão e Raquel Barbosa (2006, p. 4.412): “Os 
livros antigos e 'clássicos' saem do mercado, rompe-se a aura que Nesta perspectiva, o gênero não deve ser pensado como 
envolvia a leitura na escola, substituída pela leitura rápida e frag- uma oposição masculino/feminino, porque essa lógica binária 
mentada, e altera-se profundamente o perfil dos autores de livros tende a “naturalizar” e “biologizar” as explicações, de maneira a 
didáticos”. pensar que o “feminino será sempre inexoravelmente o 'outro' do 

A trajetória do livro didático que propomos estudar revela masculino e vice-versa” (GANDELMAN, 2003, p. 213). Esse equívoco 
que no campo dos Estudos de Gênero praticamente nada se alte- desencadeia tônicas educativas de que se deve compreender e 
rou, embora as mudanças no campo editorial sejam significativas. tolerar para prevenir a violência e a discriminação, como conclui 
Não foram apenas revisões em relação aos conteúdos, foram Luciana Gandelman. 
mudanças importantes na própria produção, que era pratica- O gênero é uma categoria tributária do movimento feminis-
mente artesanal, em direção à escala industrial, com a implanta- ta. A expressão é utilizada justamente para marcar as diferenças 
ção de uma poderosa indústria editorial. Nesse contexto de desen- entre homens e mulheres e que elas não são apenas de ordem física 
volvimento do livro didático e de sua utilização dentro das escolas, ou biológica, por isso elas se constroem no interior de um mesmo 
percebemos que a representação da mulher, principalmente, sexo, ou seja, não é o sexo apenas que define o gênero. Falar de 
não sofreu nenhuma mudança significativa ao longo da história relações de gênero é falar das características atribuídas aos sexos 
brasileira. pela sociedade e pela cultura.

Para começarmos a trabalhar o tema, precisamos inicial- Os livros didáticos tornam-se importantes veículos de reforço 
mente definir o que entendemos por gênero, esta categoria útil de discursivos cujo referencial identitário é o masculino. Os heróis são 
análise histórica, parafraseando Joan Scott (1990)². Anos mais quase sempre homens. Em Rocha Pombo, é possível destacar: 
tarde, ela explica de maneira mais simplificada em uma entrevista: Pedro Álvares Cabral – o descobridor; Martim Afonso – dono de 

importante capitania; Tomé de Sousa e Duarte da Costa – governa-
[...] quero referir-me ao discurso da diferença dores gerais; Mem de Sá – expulsou os franceses do Rio de Janeiro; 
dos sexos. Ele não se refere apenas às ideias, Felipe dos Santos e Tiradentes – os conjurados que saíram do povo. 
mas também às instituições, às estruturas, às 

Esses são alguns exemplos. Não há mulheres na história do Brasil de 
práticas cotidianas, como também aos rituais 

Rocha Pombo. Ou melhor, nessa perspectiva historiográfica, não há e a tudo aquilo que constitui as relações socia-
espaço para mulheres. is. O discurso é um instrumento de organização 

do mundo, mesmo não sendo anterior à orga-
Acreditava-se que, ao falar dos homens, as nização social, ele é inseparável desta. Ele não 
mulheres estariam sendo, igualmente, contem-reflete a realidade biológica primeira, mas ele 
pladas, o que não correspondia à realidade. constrói o sentido desta realidade. A diferença 
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Mas, também, não eram todos os homens que co masculino e um mundo doméstico feminino), 
estavam representados nesse termo: via de ou para a indicação de atividades “característi-
regra, era o homem branco ocidental. Tal se cas” de homens e atividades de mulheres 
devia à modalidade de história que se pratica- (LOURO, 1999, p. 70).
va, herdeira do Iluminismo. Genericamente 
conhecida como positivista, centrava o seu Com o próprio desenvolvimento do que seria “mercadoria”, 
interesse na história política e no domínio públi- nos últimos anos é possível notar no livro didático a presença de 
co, e predominou no século XIX e inícios do XX. inúmeros boxes, ou mesmo textos dentro de outros textos, com uma 
Esta privilegiava fontes administrativas, diplo- pluralidade de imagens de mulheres – mas ainda é recorrente que 
máticas e militares, nas quais as mulheres 

elas apareçam apenas como mães, esposas ou filhas de alguns 
pouco apareciam (SOIHET & PEDRO, 2007, p. 

ilustres personagens históricos. Configuram-se determinadas rela-284).
ções de gênero, nas quais homens e mulheres são “naturalizadas” 
em papéis sociais históricos diferenciados. Predominam, então, Ao refletir sobre a tradição positivista presente nos livros 
estereótipos de homens machões, dominadores, fortes e corajosos e didáticos, Joana Maria Pedro (2005, p. 83) completa: 
de mulheres frágeis dominadas, obedientes e submissas. 

Guacira Louro, citando a pesquisa de Circe Bittencourt sobre A antiga forma de escrever a história, costu-
meiramente chamada de “positivista”, ou às a figura do bandeirante nos livros didáticos, mostra como é possível 
vezes “empirista”, dava destaque a persona- perceber o discurso implícito que constitui a identidade de gênero:
gens, em geral masculinos, que tinham de 
alguma forma participado dos governos e/ou A par do caráter militarista, presente em muitas 
guerras. Para muitas pessoas, esta era uma das histórias do Brasil, é evidente (ainda que a 
forma de “imortalidade”. Pertencer a esta autora não faça o destaque) que essa figura 
grande narrativa significava, e ainda significa, forte e enérgica, essa figura corajosa, é uma 
prestígio. figura masculina. Todos os adjetivos que lhe são 

agregados estão carregados de representa-
Também Suely Costa (2003) faz lembrar que durante muito ções ligadas à virilidade. Na lógica que está 

implícita nessa história, cabe aos outros/as (ou tempo os fenômenos da esfera privada não tinham relevância, 
seja, aos homens de outras origens ou de outro portanto às mulheres não eram atribuídas responsabilidades nos 
“feitio” e às mulheres) seguirem esse líder rumos da vida social. Por isso, a autora alerta que há muitas des-
(LOURO, 1999, p. 72).construções a fazer na história do Brasil.

Portanto, as relações e conflitos de gênero estão na socieda-Os livros didáticos e paradidáticos têm sido 
de e, obviamente, nos livros didáticos. A história do Brasil apresenta-objeto de várias investigações que neles exa-
da nos livros é, em geral, cheia de antagonismos entre masculino e minam as representações dos gêneros, dos 

grupos étnicos, das classes sociais. Muitas feminino. Pretendemos mostrar um pouco de como essas ambiva-
dessas análises têm apontado para a concep- lências ocorrem. 
ção de dois mundos distintos (um mundo públi-
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GÊNERO E ESCOLA e de economia a seus cofres (apud SIQUEIRA, 
2000, p. 155).Professoras dignas de tal nome, a 
criação das escolas mistas dirigidas por mulher 

É bom lembrar que os antagonismos estão presentes na 
constituição da escola moderna, cujo exemplo de Mato Grosso 

É possível perceber nessa citação de Elisabeth Siqueira que as 
não foge à regra. Elisabeth Madureira Siqueira, ao tratar da instala-

práticas escolares construídas nos discursos político-administrativos 
ção da escola pública moderna na virada do século XIX para o XX, 

evidenciam uma relação de interesses de gênero que passam a 
aponta nesse estado brasileiro os conflitos sociais que intermedia-

idealizar ou mesmo instituir através da norma e legislação vigente 
ram as relações político-partidárias, nos quais a escola tinha papel 

uma regra que constitui a mulher, considerando-se uma “natureza” 
de “regeneração”, “civilização” e “moralização” das crianças – 

maternal e afetiva, como potencialmente vocacionada para o 
futuros cidadãos. Nesse contexto está a professora, cujo compor-

magistério. 
tamento era avaliado, sendo ela geralmente branca e “de famí-

Guacira Louro (1990), quando discute o gênero da docência, 
lia” (considerada moralmente não abalada), elementos que inter-

acentua que a escola é atravessada pelos gêneros. Ora é feminina, 
feriam na escolha da educadora ideal para as crianças. Estava 

quando os discursos aproximam as práticas escolares das relações 
implícito também uma justificativa econômica em defesa da cria-

familiares (afeto, confiança, cuidado), ora é masculina, quando lida 
ção das escolas mistas, nas quais meninos e meninas passariam a 

com o conhecimento, pois este foi historicamente produzido por 
estudar juntos. Citando um Relatório do Diretor-Geral da Instrução 

homens e os métodos de investigação científicos são eminentemen-
Pública, Dormevil José dos Santos Malhado, de 1880, ao então 

te masculinos. Embora tenhamos cada vez mais mulheres nos diver-
presidente da província, é possível perceber o discurso em “defesa 

sos campos do conhecimento, essas relações ambíguas, com seus 
das mulheres” como professoras, e esse interesse também econô-

reveses até discriminatórios, ainda fazem parte do cotidiano das 
mico para os cofres públicos: 

escolas e estão presentes no imaginário social. 
Tomando a História como disciplina escolar no Brasil, na leitura 

A mulher tem qualidades especiais para edu-
de Thais Nívia Fonseca (2003), desde a instalação da Companhia de cadora e mestra; é muito superior ao outro 
Jesus, vamos perceber que o predomínio do masculino vem tam-sexo em clareza, doçura, imaginação, 
bém de uma longa tradição religiosa. Nesse desdobramento, as paciência, bondade, zelo e graça, o que cons-
reformas educacionais realizadas sempre contaram com a presen-titui para com as crianças, sempre saudosas 

do carinho materno, uma espécie de atração ça da Igreja Católica. As críticas aos modelos educativos marcados 
para a professora, sujeitando-se elas às imposi- pela influência da Igreja foram motivadas pelas propostas iluministas 
ções dos estudos, unicamente para satisfazê- e seus modelos para a educação. A disciplina de História conduzida 
la. Em vista das razões expendidas sou de opi- pelos jesuítas confirma uma presença de gênero bem definida, pois 
nião que se empregue no magistério público 

é possível perceber que os homens sempre ocuparam graus mais 
de preferência a mulher, sem que nos entibie o 

elevados na educação escolar, enquanto as mulheres, as séries escrúpulo do contato dos dois sexos em tenra 
iniciais e a alfabetização. idade. Os Estados Unidos, a Suécia, a Itália e a 

A construção desse espaço escolar e do gênero passa por um Província da Bahia adotaram esta medida. Se 
processo educativo marcado pelo que se convencionou naturalizar fosse possível prover todas as escolas da pro-

víncia de seria de grande proveito à província 

REVISTA ELETRÔNICA 6    DOCUMENTO MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



10

feminino. Essa concepção se instala no início dos tempos moder- demonstra especial preocupação com questões de gênero. 
nos e se concretiza na figura antagônica do mestre exemplar. Mulheres não são destacadas e passam meio que invisíveis nas 

entrelinhas da História. O livro segue uma estrutura cronológica a 
Escrevo no masculino porque o mestre que partir da colonização portuguesa no Brasil, ou seja, do século XV ao 
inaugura a instituição escolar moderna é sem- final do XIX, com a instauração da República. Quatro unidades 
pre um homem; na verdade é um religioso. compõem o livro e assim se intitulam: Brasil Colônia; Idade Moderna: 
Católicos e protestantes, na disputa de fiéis o mundo nos séculos XVII e XVIII; Idade Contemporânea: o mundo 
para suas igrejas (e em suas disputas com os 

no século XIX; Idade Contemporânea: o Brasil no século XIX. 
nascentes estados), investirão na conquista 

Apesar de o livro trazer várias figuras femininas, nenhum texto das almas infantis e, para bem realizar essa 
significativo é atribuído a elas na primeira unidade. Figuram, então, missão, irão se ocupar, com um cuidado até 
como meras imagens em óleo sobre tela. No capítulo 9, da segunda então inédito, da formação de seus professo-

res. Sejam eles pastores, padres ou irmãos, unidade, o livro trata da Revolução Inglesa. A abertura do tema traz 
esses religiosos acabam por constituir uma das uma pintura de Arthur Devis (c. 1754 – 1756) representando a família 
primeiras e fundamentais representações do aristocrática inglesa, com a mãe (Anne) no centro da tela. A 
magistério (LOURO, 2003, p. 92-93). pergunta que o autor acrescenta para, segundo ele, “treinar o 

olhar” é: “Que elementos presentes na cena representada 
Louro (2003) afirma em sua obra, por fim, que as formulações demonstram que essa é uma família aristocrática?” Podemos inferir 

pedagógicas, construídas na ótica feminista, estão de acordo e que, dependendo do direcionamento pedagógico do professor, as 
apoiadas no reconhecimento das desigualdades vividas por meni- questões de gênero poderiam (in)surgir, pois se poderia refletir sobre 
nas e mulheres em relação aos meninos e homens no interior das o papel que aquela mulher ocupa na família e na sociedade de sua 
instituições escolares. época, quais significados são lidos na sua roupa, na cor da pele e 

até mesmo na sua postura. Embora essas questões não estejam 
diretamente postas na pergunta do autor, ele dá uma “deixa” para 
um debate de gênero. 

Gilberto Cotrim nasceu em São Paulo, em 1955. Graduou-se Mais adiante em seu livro, Cotrim faz um breve parágrafo a 
em História pela Universidade de São Paulo, também é advogado respeito de Elizabeth I, rainha da Inglaterra, em que atribui a ela a 
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), mestre em responsabilidade de consolidar o absolutismo e o anglicanismo na 
Educação e História da Cultura pela Universidade Mackenzie e Inglaterra, e mais uma vez se utiliza da figura e imagem feminina da 
cursou Filosofia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo rainha para dar mais vida a suas explicações despertando a 
(PUC-SP). Tem reconhecida vivência no campo editorial. Foi presi- imaginação do aluno e do professor (COTRIM, 2010, p. 103). Ao 
dente da Associação Brasileira dos Autores de Livro Educativo. decorrer de sua abordagem, o autor só volta a citar outra mulher 
Publicou, além do que aqui analisamos, História Global, outros quando aborda o tema despotismo esclarecido falando de 
livros didáticos, como: Fundamentos da Filosofia e Coleção Saber Catarina II, da Rússia (1729 – 1796), num pequeno parágrafo no qual 

ae Fazer História – 5  a 8ª séries. destaca as seguintes características da personagem: 
O livro História Global, de Gilberto Cotrim (2010), não 

O LIVRO DE GILBERTO COTRIM
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[...] mantendo intensa correspondência República na França foi a figura feminina. A inspiração foi, sem 
com Diderot, Voltaire e D'Alembert, dúvida, buscada na Antiguidade grega e romana, em que 
mandou construir escolas e hospitais, divindades femininas representavam ideias, valores e sentimentos”. 
modernizou a cidade de São Petersburgo, Todavia, embora tivessem tentado a representação da República 
e também a administração pública, e através de figuras femininas no Brasil, essa tentativa foi um fracasso. E 
tomou bens e terras da igreja ortodoxa ele explica:
russa (embora as tenha distribuído aos seus Símbolos, alegorias, mitos só 
protegidos) (COTRIM, 2010, p. 116). criam raízes quando há terreno social 

e cultural no qual se alimentarem. Na 
No capítulo 10, que trata da Revolução Industrial, da ausência de tal base, a tentativa de 

página 122 à 131 podemos ver várias imagens que trazem a criá-los, de manipulá-los, de utilizá-los 
presença feminina, e o autor se utiliza dessas imagens e quadros como elementos de legitimação, cai 
como forma de situar o aluno e fazer com que ele possa construir no vazio, quando não no ridículo. 
um cenário a respeito da abordagem do conteúdo – um atrativo a Parece-me que na França havia tal 
mais, tanto para o aluno como para o professor. Entre as várias comunidade de imaginação. No 
imagens que seguem, destacamos o quadro de Paul Louis Deland, Brasil, não havia (CARVALHO, 1990, p. 
Greve em Saint-Ouen (1908), na página 130. Neste, uma mulher 89).
com uma criança no colo, ambos vestidos de branco, aparecem 
como figuras centrais, em meio àquela representação de um Nos capítulos seguintes, o autor trata do liberalismo, do 
movimento grevista de operários (homens de preto). Algumas socialismo, até mesmo da luta de classes, sem evidenciar a mulher 
perguntas poderiam partir dessa tela: o que fazia uma mulher fora do cunho familiar. As pinturas e imagens colocadas pelo autor 
branca com uma criança em meio a um público masculino? Seria em sua obra são quase sempre representações da família. A pintura 
essa mulher uma representação de alguém ou de algo? Contudo, de Delacroix, já citada, vem na página 183. No boxe complementar 
o objetivo era retratar as manifestações dos trabalhadores e, relacionado à pintura e intitulado “Observando”, Cotrim lança a 
apesar de o autor colocar essa obra em seu livro como forma de seguinte sugestão: “Observe atentamente a pintura acima. Depois 
dar vida ao imaginário do aluno, ele não articula nenhuma elabore uma descrição detalhada de todos os elementos e 
reflexão de gênero ou do papel das mulheres nesse momento personagens, concluindo com uma interpretação pessoal de sua 
histórico.   mensagem ou do significado que ela tem para você”. Mais uma vez 

A figura feminina como representação da liberdade vai ser em cena a “deixa” para o trabalho do professor, que pode levantar 
recorrente em vários movimentos revolucionários no século XVIII e com os alunos a participação efetiva das mulheres nos movimentos 
XIX. Vale lembrar a representação clássica da Liberdade guiando revolucionários na França, por exemplo, para dar mais sentido a 
o povo, de Eugène Delacroix. A República, forma política de se essa representação feminina. Consideramos que, sem o trabalho 
libertar da Monarquia, foi muitas vezes representada por pintores e engajado do professor, essas leituras ficam inviabilizadas.
artistas na forma de uma mulher (branca). José Murilo de Carvalho Na página 193, outra vez o autor se utiliza de uma figura 
(1990, p. 14) reverbera: “Uma das mais populares alegorias da feminina para mostrar o avanço tecnológico, no capítulo que trata 
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da expansão do imperialismo. Nesse contexto temático, a mulher existência dos sujeitos históricos. 
aparece como beneficiada por comodidades e confortos Em 1990, o conceito de gênero já estava em debate no Brasil, 
domésticos na reprodução de propaganda de época – ela é, embora impreciso. As discussões teóricas e metodológicas levaram 
então, sujeito nessa sociedade de consumo. Todavia, a mulher o debate de gênero a muitos pontos, mas longe de uma unanimida-
mais uma vez surge como uma representação. de. Não se pode deixar de mencionar que a historiografia francesa 

de vinculação feminista influenciou o Brasil, que já nas décadas de 
É claro que o livro de Gilberto Cotrim não faz nenhuma 1970 e 1980 trazia especialmente para o debate acadêmico aspec-

abordagem à questão do gênero, nem se prolonga em tos relacionais contidos na noção de gênero, como nas questões 
participações de mulheres ao longo da história brasileira e sobre classes sociais, geração, raça/etnia, que vão tornar a escrita e 
mundial. Apesar de colocar em seu livro imagens, ilustrações e o ensino de História bem mais complexos. 
quadros femininos para dar mais alcance a suas explicações, as Os estudos de gênero apontam três linhas teóricas bem distin-
mulheres, em geral, não passam de gravuras – figuras ilustrativas. tas: a do universalismo, baseada no Homem universal, uno, em cujo 

Vale lembrar que o papel de um livro didático como o de sujeito está contido a mulher; a do diferencialismo, que faz uma críti-
Gilberto Cotrim é incentivar o aluno no processo de ensino- ca à dominação masculina e propõe uma resistência ao uno, fálico 
aprendizagem, oferecendo a ele uma ferramenta poderosa para e masculino; e a do pós-modernismo, que propõe uma indissociabili-
a construção do seu saber. Levantar questões de gênero numa dade do masculino/homem e feminino/mulher, mas um feminino ou 
abordagem que não as privilegia é tarefa do professor. No masculino que poderia ser assumido indiferentemente por homens 
processo educativo, abordar o tema gênero implica questionar ou mulheres (COLLIN, 2009). 
valores e regras no funcionamento das instituições sociais, da Há que se compreender também o universalismo das igualita-
escola, inclusive; a sua influência nas questões da nossa vida ristas, que pregava uma sociedade de mulheres e homens iguais 
cotidiana; a possibilidade de se ter maior clareza dos processos a partindo do referencial Homem – o que especialmente algumas 
que estão submetidas as relações individuais e coletivas entre as autoras chamam de “primeira onda” do feminismo, cujas reivindica-
pessoas. ções estavam no carro-chefe do movimento sufragista, seguido 

pela inserção crescente de mulheres no mercado de trabalho urba-
no/capitalista. As essencialistas do diferencialismo, por sua vez, utili-
zaram de características biológicas para construir discursos de afir-
mação de uma identidade feminina: a maternidade e a sensibilida-Suely Gomes Costa (2003) acentua que o conceito de gêne-
de, por exemplo, tornaram-se próprias das mulheres e condição de ro começa a ganhar espaço na última década, no que diz respei-
empoderamento, num segundo momento. A maternidade e a sen-to à distinção entre noção de diferenças e semelhanças, de igual-
sibilidade foram construídas como elementos da “condição femini-dade e desigualdade. Os gêneros masculino e feminino, associa-
na”, da “natureza da mulher”, e esse é um discurso muito presente dos a outras relações sociais, revelam experiências de dominação 
hoje e que povoa o imaginário da nossa cultura, como pudemos ver e de subordinação de homens e mulheres. Diferentes graus de 
no subtítulo que trata da escola moderna. igualdade e desigualdade social adquirem visibilidade histórica. 

Os estudos das relações de gênero têm reafirmado a necessi-Quando se admitem esses parâmetros, não há como descartar a 
dade de prosseguir no esforço de retirada das mulheres das áreas historicidade, não há como ignorar as condições concretas de 

A PERSPECTIVA DOS ESTUDOS DE GÊNERO
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de invisibilidade. O reconhecimento da diversidade estimula a que se movimentam de um sexo para outro. Esse tipo de aborda-
retomada de novos temas de estudo e das muitas contribuições gem traz as marcas da hierarquia, da violência e da desigualdade.
da história das mulheres no Brasil – uma publicação emblemática Segundo Luciana M. Gandelman, cada vez mais os historia-
que serviu de referência para outros no Brasil a partir da década dores contemporâneos têm reivindicado para a História um papel 
de 1990 foi a organizada por Mary Del Priore (1997). desestabilizador, ou seja, as coisas mudam e não precisam ser 

Sem dúvida há muitos desafios postos para o ensino de Histó- entendidas da mesma forma, como se sempre tivessem sido de 
ria. Um é o de enfrentar esse tipo de História que já nasce pronta e determinada maneira. Ao analisar a abordagem de gênero nos 
moldada em um dado imaginário sobre o Brasil. A perspectiva de PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), ela observa que, mesmo 
gênero precisa, portanto, ser encarada como um dos eixos que apenas incluída a discussão de gênero em um dos temas transversa-
constituem as relações sociais como um todo. Nesse ponto is, isso reflete, por um lado, as conquistas dos movimentos feministas 
nenhum dos dois livros didáticos analisados nesse artigo propõe o e, por outro, a importância da aceitação que essa categoria vem 
debate a respeito de gênero na construção de fato histórico. ganhando nos meios acadêmicos.

Paulo Miceli, ao refletir sobre os processos de construção dos Os PCNs, no entanto, fazem uma abordagem que se abstém 
mitos nos livros didáticos, chama atenção para os conteúdos que dos conflitos, não faz menção aos sujeitos históricos e às relações de 
parecem mascarados nas mudanças sofridas nos processos de gênero de modo geral, não associam ou não propõem discussão 
reformulação dos livros que atravessam as reformas educacionais: mais aprofundada de como as relações de poder se constroem na 
“No que se refere ao conteúdo, as coisas se complicam, pois o sociedade. Tal postura passa uma ideia de que as representações 
conhecimento histórico parece petrificado e estabelecido para estão prontas e acabadas, e nunca serão fonte de debates e emba-
todo o sempre. 'Há exceções', dirão alguns mais otimistas. Sim, há tes. Gandelman ressalta que a utilização do sistema sexo/gênero foi 
exceções, mas, se o apelo não for demasiado frouxo, elas só ser- responsável por várias conquistas, e algumas ciladas, por passar a 
vem para confirmar a regra” (MICELI, 1997, p. 19). Daí entra o que ideia de que a categoria gênero não era mais suficiente para uma 
Miceli, em outra obra, chama de “ter coragem de superar e igno- visão crítica em relação às relações de poder. Gandelman (2003, p. 
rar programas oficiais, burlar vigilâncias, criar e aceitar novos desa- 214), inspirada em Joan Scott, explica que a construção do gênero 
fios e experiências” (MICELI, 2009, p. 51). E é neste ponto que, tam- opera na sociedade através de quatro elementos interligados: as 
bém, insistimos. representações sociais, as doutrinas (religiosas, científicas, educati-

É incrível pensar que nas escolas as mulheres estejam nume- vas etc.), a política (instituições, organizações sociais etc.) e a identi-
ricamente em maior quantidade, o que lhes confere visibilidade e dade subjetiva individual. Dessa maneira, conclui-se que seria muito 
poder em relação às crianças e aos jovens, e mesmo assim elas difícil compreender o papel das relações de gênero sem fazer arti-
permaneçem na invisibilidade da História no livro didático. O ensi- culação com algum desses elementos citados. 
no de História se confronta com o senso comum cheio dessas signi- Ainda sobre os PCNs, a análise de Helena Altmann sobre esse 
ficações, e dá lugar à visão dualista e ambígua partilhada no coti- documento conclui que há nele um grande destaque para as dife-
diano: o homem e a mulher, o velho e o jovem, o branco e o preto, renças entre meninos e meninas, e que essas diferenças são consi-
o rico e o pobre. Lidar com experiências masculinas e femininas em deradas como construídas social e culturalmente, porém, diz ela: 
separado nos leva a uma noção de cultura masculina e feminina. “Não há nenhum destaque para a existência de diferenças entre 
Isso se torna um problema, pois diz respeito às relações de poder meninas e meninas e entre meninos, mas sim uma oposição entre os 
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gêneros que pressupõe uma unidade interna entre cada um” pectiva de gênero precisa, portanto, ser encarada como um dos 
(ALTMANN, 2001, p. 584). No entanto, se esses documentos não eixos que constituem as relações sociais como um todo. O livro é 
introduziram uma análise adequada de gênero, constituíram uma uma ferramenta que deve sempre estar atualizado com os contex-
possibilidade de se pensar algo nessa perspectiva. tos sociais e com as mudanças que a sociedade vem passando 

através dos tempos. 
É preciso que o livro didático incorpore e inclua no seu conte-

údo as questões de gênero. Também a pesquisa de gênero na histó-
ria brasileira e mundial pode ser realizada no cotidiano escolar, pois Analisando os livros didáticos propostos, o de Rocha 
é nele que o professor está inserido e pode desenvolver a percep-Pombo e o de Gilberto Cotrim, e considerando um século que 
ção que os alunos trazem do seu ambiente familiar, pois isso diz res-distancia as duas produções, é impossível deixar de salientar os 
peito à cultura e à consciência histórica que se expressam social-silêncios³ das mulheres na História e a ausência de preocupação 
mente. por parte dos autores, que de certa maneira representam ou são 

À primeira vista, a história da disciplina no influenciados por uma tradição historiográfica em que a expressão 
Brasil não parece interessar de forma especial 

das mulheres ainda é muito incipiente. Tanto em Pombo como em 
ao seu interlocutor, o professor, e poucos são os 

Cotrim a construção do fato histórico tem como tônica a normati- historiadores que trabalham com a educação a 
va do masculino, o que nos permite ler nas entrelinhas uma ques- que ela se dedica. Ainda assim, verifica-se que 
tão de gênero constituída e subentendida. Sem querer cair em muitos trabalhos que se propõem ao estudo da 
anacronismos, essas questões nem sequer estavam postas na história acabam na verdade por tratar as práti-

cas pedagógicas contemporâneas dos seus época de Rocha Pombo. A historiografia de base positivista estava 
autores, sem caracterizar, todavia, como uma preocupada com os fatos históricos, entendidos como dados na 
história do tempo presente onde o gênero e suas documentação oficial, que por sua vez excluía as mulheres, pois 
análises de metodologia devem ser aplicadas elas, em geral, não participavam da vida pública. Produziu-se uma 
(FONSECA, 2011, p. 29).

História que arrola datas, fatos e nomes considerados importantes, 
de cuja seleção as mulheres foram excluídas.

A tomar apenas as imagens, especialmente em Cotrim, 
Sem dúvida há muitos desafios postos ao ensino da História 

vemos que elas reverberam os silêncios ou a pouca visibilidade que 
no que se refere ao tema proposto. No Brasil, o conceito de gênero 

as mulheres têm na historiografia: raras aparecem nos episódios 
está apenas começando a ganhar espaço, sem dúvida há muito 

considerados importantes, pois, numa tradição positivista, são os 
o que fazer. O debate a respeito do assunto está cada vez mais 

governantes, os homens da política e de mando, que tomam a 
vivo, e a ruptura com o ensino tradicional deve ser feita, também, 

frente dos fatos marcantes da História oficial. Essa tradição se perpe-
pelos livros didáticos e, sobretudo, pelos professores. Cabe ao 

tuou, mesmo que eventualmente algumas poucas mulheres apare-
educador das escolas básicas a obrigação de questionar o seu 

cessem.
papel, que não pode ser apenas de “reprodutor”. Temos que elimi-

Buscamos então mostrar que é preciso uma análise criteriosa 
nar de uma vez a divisão feita entre professor e cientista, pois é 

dos conteúdos dos livros didáticos para que possamos repensar 
preciso considerar os saberes de ambos, ou que ambos podem 

nossas práticas pedagógicas do ensino de História. Defendemos 
estar em diferentes posições sendo professor e cientista. A pers-

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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que as abordagens de gênero não sejam ignoradas no cotidiano LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma 
escolar a fim de que, como profetizava Michelle Perrot, as mulhe- perspectiva pós-estruturalista. 3. ed. São Paulo: Vozes, 1999.
res não passem mais despercebidas pela História ou que não seja 
mais possível “uma História sem as mulheres”. As aproximações GANDELMAN, Luciana M. Gênero e ensino: parâmetros curriculares, 
teóricas e metodológicas devem procurar estabelecer uma cone- funcionalismo biológico e teorias feministas. In: ABREU & SOIHET. 
xão com a sociedade e suas mudanças. Como alicerce do conhe- Ensino de História: conceitos, temáticas e metodologia. Rio de 
cimento, o livro didático precisa ser lido e analisado nas suas entre- Janeiro: Casa da Palavra, 2003.
linhas e nos não ditos.

GROSSI, Miriam; HEILBORN, Maria Luiza; RIAL, Carmen. Entrevista com 
Joan Wallach Scott. Revista de Estudos Feministas, Florianópolis, v. 6, 
n. 1, p. 114-124, 1998.

ALTMANN, Helena. Orientação sexual nos Parâmetros Curriculares 
GUSMÃO, Emery Marques; BARBOSA, Raquel L. L. A produção e a Nacionais. Revista de Estudos Feministas, Florianópolis, v. 9. n. 2, 
circulação de materiais didáticos: compêndios de História e livros de 2001.
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¹Retirado do prefácio escrito por Hélio Vianna à nona edição de 
História do Brasil, de Rocha Pombo, da Editora Melhoramentos, 
publicada em 1960. Este é o volume que foi analisado neste artigo. 

²Esta referência ao “Gênero” foi amplamente conhecida no Brasil 

a partir da publicação de artigo na revista Educação e Realidade, 
Porto Alegre, v. 16, n. 2, p. 5-22, jul./dez., 1990, traduzido do francês 
por Guacira Lopes Louro. Depois a mesma revista (v. 20, n. 2, p. 71-
99, jul./dez., 1995) publicou o mesmo artigo revisado com consulta 
ao original inglês, revisado por Tomaz Tadeu da Silva. O artigo foi 
publicado originalmente em 1986, no volume 91 da American 
Historical Review, sob o título Gender: a useful category of historical 
analysis, preparado originariamente para ser apresentado na 
reunião da American Historical Association, realizada em Nova 
York, em 1985. Este texto foi traduzido para diversas línguas e 
causou grande impacto entre historiadores e estudiosos do 
gênero, em diferentes países. Apesar de já ter completado 25 
anos, o artigo continua sendo uma leitura fundamental para 
aqueles que se dedicam a pesquisas relacionadas ao tema.  

³Termo que se inspira na obra de Michelle Perrot As mulheres ou os 
silêncios da História, na qual a autora explica que as mulheres não 
respeitaram esse silêncio, até bíblico, imposto a elas, não somente 
pela fala, mas pela expressão gestual e escriturária. 

NOTAS

REVISTA ELETRÔNICA 6    DOCUMENTO MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



17

MÍSTICA E MILITÂNCIA EM LEONARDO BOFF.

RESUMO

ABSTRACT

Rhaissa Marques Botelho Lobo
rh_aissa@hotmail.comm

O foco deste artigo é analisar o movimento latino-americano denominado Teologia da libertação, e para 
isso utilizaremos textos que refletem o seu contexto sociopolítico, desde o surgimento nos anos de 1960, período que 
America latina é oprimida por governos militares ditatoriais e a Igreja passa por um processo de abertura devido ao 
concilio do vaticano II, propiciando o nascimento de uma nova corrente teológica que combatia as injustiças soci-
ais. Esse movimento político- religioso singular da America latina passa por inúmeras metamorfoses até chegar ao 
período alvo da pesquisa que é a fase da mística ecológica que se inicia após 1989. Com o fim do socialismo real 
ocorre uma crise neste movimento que tem como característica o cristianismo de forte inspiração marxista, e todo o 
processo no Brasil será analisado a partir da visão de Leonardo Boff com apoio de suas obras “Igreja, Carisma e 
Poder” anterior à queda do regime socialista e “Ecologia, Mundialização, Espiritualidade” posterior à queda, e refe-
rencias biográficas. No desenvolvimento desta pesquisa os suportes teóricos acerca das ciências das religiões e das 
ciências políticas foram fundamentais dentre eles destaca-se Pierre Bourdieu e Mircea Eliade, Françoise Champion.

Palavras-chave: intelectuais; Igreja; teologia.

The focus of this article is to analyze the movement Latin American it bears the name of Liberation Theology, 
and for this we use texts which reflect your sociopolitical context, since the appearance in the years of 1960, season 
which the America Latin is oppressed by countries militarily dictatorship and the Church pass by a process of starting 
due to council of the Vatican II providing the awakening of new current theological which combating the social 
injustices. This political-religious movement quaint of the America Latin passes by numerous metamorphoses until to 
arrive to target period of the search that is stage of mystical ecological beginning after 1989. With end of the real 
socialism there is a crisis in this movement has the characteristic the Christianity of strong Marxist and all process in the 
Brazil will analyzed of the vision of Leonardo Boff with support their works “ Church, Charisma and Power” prior to the 
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fall socialist regime and “Ecology, Globalization, Spirituality” after to com a abertura dentro da Igreja provocada pelo Concílio do Vati-
the fall, and biographical references. In the development these cano II, realizado de 1962 á 1965, que buscava maior ecumenismo 
studies the theoretical supports about the science of the religions ao catolicismo e papel mais ativo aos laicos, redefinindo seu campo 
and of the political sciences were fundamental, among them de atuação dentro da igreja católica. Sendo a teologia da liberta-
stands out Pierre Bourdieu and Mircea Eliade, Françoise Champion. ção proveniente de toda essa conjuntura. (MAINWARING, 1989).

A teologia da libertação no Brasil teve como seus dois maio-
Keywords: Intellectuals, Church, theology. res ícones Leonardo Boff, teólogo dessa teologia revolucionária, e 

Frei Betto, militante dos movimentos católico e principal assessor das 
comunidades eclesiais de base (CESBs). Boff pregou um cristianismo 
de luta contra a pobreza e a injustiça social e não a caridade como 
ação amenizadora. Já Betto, por meio da fundação das CESBs, 
formadas por leigos e Clérigos, luta contra as injustiças sociais e con-proposta de nossa pesquisa é analise reflexiva do desenvol-
tra o regime autoritário que se instalou no Brasil após 1964 com a vimento de um movimento teológico singular nascido no 
deposição de João Goulart. seio da América - latina, a Teologia da Libertação pelos 

escritos contemporâneos tanto de Frei Beto como de Leonardo 
Boff, agora voltados para uma teologia com grande aproximação 
com as religiões orientais, mais ecumênicas, com viés místico eco-
lógico.  Neste artigo tomamos como objeto de análise as posições As relações conflituosas entre Catolicismo e Estado no Brasil 
de Leonardo Boff acerca, em primeiro lugar, dos seus enfrenta- remontam ao Império onde o imperador D. Pedro I era o chefe da 
mentos com a Igreja Católica expressos em “Igreja, Carisma e Igreja Brasileira e adepto da ideologia positivista, onde mantinha um 
Poder”. Em seguida, analisaremos sua obra “Ecologia, Mundializa- controle das políticas publicas da Igreja dificultando o recrutamento 
ção, Espiritualidade”, produzida em período posterior à sua saída de novos sacerdotes e freiras. Isso enfraquecia o catolicismo brasilei-
da Igreja. ro e provocava conflitos entre o estado e igreja tornando-se a sua 

Preliminarmente cremos ser importante apresentar um divisão inevitável. No entanto, ao contrario do que se imagina, essa 
breve panorama sobre a formação da Teologia da Libertação no divisão acabou beneficiando a igreja independente das perdas 
Brasil. A história do Brasil está fortemente ligada aos movimentos resultantes desse processo, a exemplo a secularização de alguns 
católicos e estes influenciaram a política e os governos brasileiros. serviços de poder da igreja como educação, cemitérios, entre 
Esta relação pode ser demonstrada começando com o rompi- outros. Apesar de causar perdas de recursos financeiros, a cisão 
mento da Igreja com o governo de D. Pedro I, gerando um fortale- legitimada com a constituição republicana 1891 fortaleceu a Igreja 
cimento da Igreja através da criação de uma intelectualidade devido a sua aproximação com o Vaticano e a elaboração de 
católica secular. A militância dessa intelectualidade para defesa nova pratica pastoral. (MAINWARING, 1989). O processo de adapta-
de políticas públicas ocorreu através de organizações como a ção sofrido pela Igreja Católica no Brasil foi relativamente tranqüilo 
ação católica, a ação popular, a juventude estudantil católica devido a pouca resistência a cisão (como podemos ver através da 
(JEC), a juventude universitária católica (JUC), a juventude operá- citação abaixo de Miceli a relativa tranqüilidade proposta por Main-
ria católica (JOC), entre outros. Essas organizações ganham força waring não existiu).

INTRODUÇÃO

A
PANORAMA DE HISTÓRICO DA TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO
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mara o Estado Novo, que em troca lhe considera maior espaços em 
Mesmo antes do confronto aberto entre bispos setores anteriormente secularizados. Pois a Igreja não tinha proble-
brasileiros e a coroa no inicio da década de 70 ma em apoiar regimes autoritários desde que esses garantissem a 
já se haviam claramente delineadas indisfar- sua liberdade de atuação e combatesse as novas religiões que 
çáveis rotas de coalizão entre a cúpula da 

fortaleciam no Brasil.
hierarquia eclesiástica, crescentemente iden-

        Há uma abertura dentro da eclesiologia para sociedade desde tificada com as diretrizes pontifícias, e o gover-
1891 com a Rerum Novarum no papado de Leão XIII, marcando a no imperial. (MICELI, 1988, p.16)
aceitação tardia da Igreja à modernidade, já que esta foi 
combatida durante o século XIX, conjuntura que o Concilio do  Aos poucos a Igreja começou a se fortalecer com a efer-
Vaticano II deveria amenizar, já que pretendia dar papel mais ativo vescência das atividades clericais enfraquecidas pelas políticas 
aos laicos, conferir maior ecumenismo ao catolicismo e redefinir o imperiais. A partir daí começa a buscar maior entrosamento com a 
campo de atuação da Igreja. São tomadas medidas que tenta sociedade laica, procurando criar uma intelectualidade leiga 
evitar a fuga das massas e das minorias da Igreja, o que dificultaria a cristã. Essa intelectualidade e grupos provenientes desse processo 
sua parceria com Estado na obra de regenerar a sociedade. ganham forma influenciando a política brasileira durante o século 
Inspiradas por esses processos novas teologias de inspirações XX, movimento provocado pela romanização do catolicismo bra-
ideológicas marxista começaram a se constituir dentro da Igreja sileiro. Segundo Mainwaring:
apesar da resistência da maioria conservadora. (MAINWARING, 

A partir da romanização do cristianismo brasi- 1989).
leiro e até os anos 50, a igreja encarou a fé           A teologia da Libertação surge na América latina no final dos 
como um processo interno para manter um anos de 1960 e inicio dos anos de 1970, prega a libertação 
contato íntimo com Jesus Cristo dentro de um completa, pois sem a libertação da miséria não se pode constituir e 
sentido devocional. Até mesmo as manifesta- manifestar a fé de forma verdadeira. Como alguém que está 
ções externas da fé eram estritamente religio-

subjugado a uma vida miserável pode ter fé e manifestá-la, como as 
sas: atendimento a missa, a prece, a observân-

pessoas ao redor desses grupos podem ser cristãos, se não lutam cia dos sacramentos, a contribuição monetá-
contra essa situação e nem segue os verdadeiros preceitos cristãos ria para a Igreja e a observância de uma moral 
que a vida de irmandade? Essa teologia tem como os principais católica moral na vida familiar e nas relações 

pessoais. (1989, p.44) fatores de criação e desenvolvimento a situação política, 
econômico e social do continente que estava sob o governo de 

A intelectualidade católica laica organizou-se em torno do regimes militares durante os quais as questões sociais se agravaram. 
centro Dom Vital e da revista A Ordem, fundada por D. Sebastião O desenvolvimento do marxismo como instrumento de analise social 
Leme, Jackson de Figueiredo e depois dirigida por Alceu Amoroso e as mudanças ocorridas dentro da igreja como a experiência da 
Lima, para fortalecer os laços entre igreja e sociedade, lidar com a ação católica e seu método ver-jugar-agir, O concilio do Vaticano 
fragilidade provocada por disputas entre igreja e a modernidade. II, A conferencia de Medellín na Colômbia, o berço da Teologia da 
Com o estreitamento dessas relações, o catolicismo e Estado se Libertação, as CEBs e enfrentamento dos bispos aos regimes 
aproximaram novamente no governo Vargas, já que Igreja legiti- militares. (DELGADO e PASSOS, 2007.). 
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Educação de Base (MEB), de setores “progressis-Segundo Lucilia Delgado e Mauro Passos:
tas” da Igreja nos anos 1960, da participação 
das camadas populares no processo de sua 

 De Mero consumidor o leigo passa a própria educação (política), através da discus-
sujeito ativo. Sua participação foi são de seus problemas imediatos, e em seguida, 
ganhando corpo e expressão nas da mobilização para a defesa de seus direitos. 
comissões, nas pastorais, nos grupos de (2007, p.396). 
reflexão. Com ele, o percurso popular da 
Igreja latino americana vai ganhando 

          A Ação popular (AP), fundada nos início dos anos 1960, dife-
outros contornos e novas formas, 

rentemente de outros movimentos influenciados por ideais católi-buscando abranger a justiça social, uma 
cos, é uma organização importante na luta contra o regime repre-educação l ibertadora, a paz e 
sentando a área da luta armada, apesar dos conflitos internos gera-promoção humana. Todos esses temas 

estão contemplados em Medellín. A dos pela sua transformação nos referenciais teóricos englobavam 
necessidade de libertação e a busca de sua visão de mundo. Segundo Alessandra Ciambarella, há um cami-
um desenvolvimento que contemplasse nhar do Cristianismo ao Maoísmo, levando a sua dissolução no início 
todo o continente laçaram raízes e de 1980, onde grande parte de seus ex-integrante aderiu ao novo 
sedimentaram as experiências que Partido dos Trabalhadores (PT). 
vinham sendo feitas em prol das 

         A construção, realização e o desmoronamento do socialismo 
questões sociais e dos direitos básicos da 

real, magistralmente exposta no livro Eram dos extremos, de Eric pessoa humana. (2007, p.114).
Hobsbawm, será utilizada de maneira sintética em nosso trabalho 
para reflexão das influências do desmoronamento do sistema sovié-          O período da ditadura militar no Brasil é momento onde o 
tico, nos movimentos de inspiração marxista. Por questão de coe-conflito entre a ala conservadora e a progressista da Igreja 
rência e síntese veremos alguns pontos que levaram a desestrutura-Católica pode ser percebida. A ala conservadora apóia o golpe 
ção do sistema soviético e a interação entre este e o campo religio-devido a sua política anticomunista; já os setores Progressistas 
so. combatem a ditadura como repressor e maquiador dos 
           Curiosamente Hobsbawm considera a “Europa Oriental como problemas sociais. À medida que o regime aumenta a repressão, 
o calcanhar de Aquiles da URSS", em especial a Polônia onde um os setores progressistas da eclesiologia se fortalecem 
forte sentimento de recusa ao sistema opressor e centralizador, gera estabelecendo-se como base de apoio a movimentos de luta 
um nacionalismo anti-russo apoiado pela igreja católica que conse-contra o regime autoritário e as desigualdades sociais, tal se dá 
guirá eleger o primeiro papa polonês Karol Wojtyla, conhecido por com as CEBs e outros movimentos com participação de 
João Paulo II.  Os medos de os russos invadissem os países contrários eclesiásticos e leigos que auxiliavam a população mais carente 
ao regime eram eminentes, para evitar o confronto os governos defendendo-a da miséria e da exploração. Segundo Marcelo 
instituíam leis marciais como forma de contenção as agitações. O Ayres Camurça:
regime tinha se tornado mais forte entre os russos do que entre as 
outras nacionalidades em grande parte motivadas pela estagna-A orientação que regeu as CEBs foi marcada 

pelas idéias de Paulo Freire e do movimento de ção da era Brejnev. Em 1985 chega ao poder Mikhail Gorbachev 
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com missão de promover reformas, na intenção de combater a quando sofre um novo processo, Boff rompe com os laços institucio-
corrupção, burocracia e o declínio econômico, entretanto essas nais para segundo ele mudar de trincheira e não de batalha. Essas 
reformas levaram ao fim do regime em 1989, onde se comemora- transformações deram um maior ecumenismo à teologia e novas 
va o bicentenário da revolução francesa. A Glasnost e a Perestroi- áreas de luta como a área ambiental: agora além de lutar pelo 
ka, implantadas por Gorbachev, foi o motivo do acelerado fim da homem oprimido também lutam pela terra (CAMURÇA, 2007). A 
URSS, gerando uma grande crise ideológica nos setores favoráveis última eleição presidencial fez Boff alvo da grande mídia pela sua 
e contrario ao socialismo. participação direta na campanha de Dilma Roussef, momento 

onde as questões religiosas tiveram um papel fundamental para as 
A julgar pela completa falta de preparo dos disputas políticas.
governos ocidentais para o súbito colapso de         As relações entre a teologia da libertação e o governo Lula são 
1989-9, as previsões do iminente falecimento estreitas vindas desde a fundação do PT. Segundo Daniel Aarão Reis 
ideológico do Ocidente não passavam de Filho, isso ocorre devido à participação de Frei Betto no governo 
rebotalhos de retórica publica. O que levou a 

trabalhando com o projeto fome zero, onde ele se reaproxima de 
união soviética com rapidez a crescente para 

pessoas que conheceu ainda no período da ditadura, depois de ter o precipício foi à combinação de glasnost, 
sido preso por seu trabalho de militância organizacional nas CEBs. que equivalia à desintegração de autoridade, 
No Brasil, quando em 1979, chega a São Bernardo do Campo ele com um peristroika que equivalia à desintegra-

ção dos velhos mecanismos que faziam a conhece o grupo liderado por Lula sendo o responsável por essa 
economia mundial funcionarem, sem oferecer pastoral, já em 1990 participa do movimento Fé e Política, com 
qualquer alternativa; e conseqüentemente o Patrus Ananias, Chico Alencar, Benedita da Silva (cristãos petistas) e 
colapso cada vez mais dramático do padrão Leonardo Boff. As CEBs atualmente continuam sendo assessoradas 
de vida dos cidadãos. (HOBSBAWM, 1995, por Betto. Segundo Micheal Löwy:
p.468.)

Um balanço sumário dos últimos trinta - quarenta 
A redemocratização das sociedades latino-americanas, a anos aponta para a seguinte conclusão: a 

queda do socialismo e a crise da esquerda fizeram com que a “esquerda crista”- isto é, o cristianismo da 
teologia da libertação perdesse a sua amplitude ao grande públi- libertação- teve um papel determinante na 
co, além de fatores internos da Igreja Católica como a eleição do oposição ao regime militar e no combate pela 

redemocratização. Salvo no da AP (ação papa João Paulo II com a volta da política conservadora. O pedi-
popular) dos anos 1960, ela não formou uma do de dispensa de Leonardo Boff é um reflexo da repressão impos-
corrente sociopolítica separada, mas contribuiu, ta à teologia, depois da publicação da obra Igreja Carisma e 
de maneira decisiva, para a formação das Poder, levando-o a ser processado em 1984, pela Congregação 
principais forças do novo movimento popular no 

para a Doutrina da fé, (antigo Tribunal do Santo Oficio, onde tam-
Brasil: PT, CUT, MST e movimentos sociais urbanos. 

bém foram interrogados Galileu e Giordano Bruno). O cardeal (2007, p.318).
Ratzinger (papa Bento XVI), então prefeito da Congregação, 
condena-o ao afastamento de suas funções e ao “silencio obse-

Esta citação é a melhor definição da importância da quioso”, e continua na igreja para proteção das CEBs, até 1992 
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Teologia da Libertação na vida contemporânea do Brasil o que “Igreja Carisma e poder” é uma das obras mais marcantes 
será mais bem percebido quando analisarmos e comparamos as da teologia moderna, simboliza a Teologia da Libertação que nasce 
obras de seus dois maiores nomes no Brasil: Leonardo Boff e Frei na America Latina, região considerada periférica na produção 
Betto, a partir do momento em que a teologia incorporar os teológica, pois ela traz elementos polêmicos com a forte critica a 
elementos da mística ecológica. O que será feito numa pesquisa igreja instituição romana, a valoração do cristianismo primitivo e 
futura. uma nova proposição de igreja baseada nos valores e sistema 

organizacional da igreja comunidade combinados com a forte 
contestação social, e em decorrência dela Leonardo Boff, sofre um 
processo inquisitorial direto do Vaticano, presidido pelo então 
prefeito da congregação para a Doutrina da Fé, o então Cardeal 
Ratzinger (Papa Bento XVI), que curiosamente foi seu mestre e 
mecenas durante o doutorado de Boff na Alemanha. A edição 

A religiosidade pós-moderna mais fluida, próxima das reli- analisada, além de conter os treze ensaios originais produzidos no 
giões orientais, vem afetando de forma acentuada as religiões decorrer de 1970-80, vem com um anexo contendo o processo 
ocidentais tradicionais e as relações entre os homens e estas estão doutrinário e algumas reflexões posteriores de Boff sobre os fatos 
cada vez, mas tênues, devido à busca por uma religiosidade indivi- ocorridos. Os referenciais para construção do texto e da 
dual, (será esse processo uma forma de se adaptar a sociedade argumentação de Boff residem basicamente na Bíblia, seguida dos 
contemporânea ou recusa desta?). (CHAMPION, 1997.) O micro- documentos conciliares, teológicos, além de estudos das ciências 
cosmo em que essas perspectivas e relações serão estudadas é a humanas e sociais. 
fusão da teologia da libertação com as temáticas místicas ecoló- Práticas Pastorais e modelos de Igreja: Boff inicia afirmando 
gicas, o que ocorre após a crise de 1989 e com aumento da força que a eclesiologia verdadeira se encontra nas práticas pastorais e 
dessas novas formas de religiosidade que não tem a oriental muito não nos documentos teológicos, portanto se quisermos entender a 
menos a ocidental tradicional. igreja latino- americana devemos partir analisando as práticas com 

O conceito de intelectualidade desta analise de Leonardo seus autores. O principal objetivo de Boff aqui é a analise teológica 
Boff e validade dos estudos desses como reflexos da sociedade mais do que fenomenológica no estudo da igreja, entretanto esta 
política do seu tempo são fundamentados nos teóricos franceses não é o reino de Deus, mas um sinal de que ele existe e um caminho 
Luis Pinto e Jean François Sirinelli, que propõem o intelectual como para chegar a ele. Boff apresenta os elementos considerados por 
aquele que por suas obras testemunhou o distanciamento das ele patologias, partindo da premissa da igreja como sendo o reino 
convenções, preconceitos e conveniências, e que por sua influen- de Deus ou único caminho, torna seus eclesiásticos fechados para 
cia tem responsabilidades com veiculação da ideologia que pro- dentro de si.
duz ou ajuda produzir. Entretanto o papel do historiador aqui 
segundo Sirinelli é “tentar destrinchar a questão das ideologias A igreja se entende como uma exclusiva 
produzidas ou veiculadas pelos intelectuais e a cultura política de portadora da salvação para os homens; 

atualiza o gesto redentor de Jesus mediante os sua época”. Com o cuidado de não produzir juízos de valores 
sacramentos, a liturgia, a meditação bíblica, a sobre o intelectual e a sua ideologia, diga-se de passagem, é com-
organização da paróquia ao redor de tarefas plexo para um pesquisador.

LEONARDO BOFF E A MÍSTICA ECOLÓGICA: ESBOÇO DE ANÁLISE DE 
“IGREJA CARISMA E PODER” E “ECOLOGIA MUNDIALIZAÇÃO E 
ESPIRITUALIDADE”.
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estritamente religioso-sagradas... Cultivam–se p.33).    
a tradição, a exatidão das formulas ortodoxas 
oficiais e a fixação canônica- jurídica da Práticas teológicas e incidências pastorais. Aqui Boff oferece um 
liturgia com os fiéis. (BOFF, 2005, p.27.) panorama do que é a teologia e como é sua articulação e alcance 

dentro da igreja tanto âmbito clerical como leigo. Sempre em tom 
A perspectiva histórica crítica apresentada por Boff para critico perpassa por diversas concepções até chegar àquela que 

esse modelo de igreja na America latina funda-se no padroado, abarca a TL. No terceiro capitulo, A Igreja e a luta pela justiça e pelo 
em que a igreja e o estado compactuam, a igreja oferece direito dos pobres, Boff nos apresenta uma visão da igreja que 
legitimidade ao estado em troca deste suprir as suas necessidades.  começa a delinear um novo modelo graças às conjunturas sociais 
Segundo Boff, a queda do regime do padroado não extinguiu a latino-americana.
prática, só fez com que ela passasse por adaptações; onde a 
igreja agora defenderia os interesses da classe dominante, a partir Solidariedade dos bispos paulistas e da CNBB ás 
de uma postura conservadora, ortodoxa, tendo a autoridade do greves dos metalúrgicos do ABC paulista em 

1980, as maiores de nossa história. A Igreja Papa como máxima.
reconheceu a legitimidade da greve dos  O concílio Vaticano II, na tentativa de acompanhar o 
operários em busca de melhores salários e da modelo de desenvolvimento de burguesia industrial, nacionalista e 
estabilidade por um ano de trabalho. Quando modernizadora, elaborou uma teologia mais adequada às 
todos os locais foram interditos ao povo, quando 

práticas de igreja onde, para Boff, “O secular emergia como valor 
todo o aparato do estado (jurídico, policial, 

teológico”. Isso acabou legitimando e expondo o processo de político) se fechou contra os operários, a Igreja 
forma crítica, atraindo a simpatia dos intelectuais que eram pouco abriu o recinto sagrado de seu templo. (BOFF, 
simpáticos à igreja, o que auxiliará na provocação de grandes 2005, p.63).
mudanças na evangelização. Nos anos 60, vários jovens 
intelectuais de diversos movimentos surgiram com a proposta de A questão da violação dos direitos humanos dentro da Igreja 
promover a libertação fazendo uma opção pelo povo, criando entra num dos pontos mais conflitantes com a hierarquia oficial, o 
pequenas comunidades eclesiais de base. que o fará alvo de críticas mais duras no processo doutrinário por 

parte desta. Entretanto, as questões ligadas aos direitos humanos 
O futuro deste tipo de presença na igreja a são inauguradas dentro da igreja com o Vaticano II. A intenção do 
partir de sua coligação com os extratos trabalho segundo Boff não é denegrir a Igreja da qual ele faz parte e 
modernos da sociedade depende do destino sim promover uma auto-critica ao interior de sua realidade, pois a 
da própria sociedade moderna. A Igreja 

auto-afirmação não pode impedi-la. No entanto essa atitude é mau 
tentará evangelizá-los a partir dos valores e da 

vista pela hierarquia principalmente quando ela é refletida fora das ótica própria modernidade. A relação para 
altas esferas de poder.com os pobres se definirá a partir da ótica dos 

ricos acerca dos pobres; os ricos serão 
Os próprios sacerdotes não são considerados convocados a ajudar na causa dos pobres, 
aptos a refletir, a se organizar e a decidir, mas sem precisar, necessariamente, mudar de 
respeitando a unidade na Igreja, sobre os lugar social e pratica burguesa. (BOFF, 2005, 
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assuntos que lhe dizem respeito. Nos concílios, Para Boff, a Igreja também pode conceber- se nova se renunciar ao 
nos sínodos ou em semelhantes encontros poder repressor e dogmático. (BOFF, 2005, p.140.)
eclesiais, são os bispos que por eles pensam,  O Catolicismo Romano: Estrutura, Sanidade, Patologias. 
fazem e decidem... Todas as vezes que grupos Nesta parte, Boff questiona o catolicismo como materialização na 
se organizam com expressão própria, a 

história, e como as patologias se formaram no decorrer desse 
reação foi imediata, na forma de suspensão, 

processo. maledicência, pressões superiores, quando 
não suspensão e excomunhão. (BOFF, 2005, 

No atual a ambiente católico, delineiam-se p.87.) 
duas correntes fundamentais: uma afirma, 
numa visão mais dogmática, a presença da 

Dentro dessa lógica de pensar os direitos humanos no 
Igreja já está no anúncio do Reino e na atuação 

interior da Igreja dois pontos polêmicos pensados por Boff são o de Jesus junto aos doze, possibilitando-lhe 
celibato e o sacerdócio feminino. Ambos, de alguma maneira, manter certa continuidade que sobrepassa o 
contrariam a ortodoxia e estão na condição de marginais, a fosso criado pela morte de cruz e pela 
exemplo o caso do sacerdote que abandona o sacerdócio e que destruição momentânea da primitivíssima 

comunidade. Outros, mercê dos estudos no mundo laico é proibido exerce qualquer função pastoral e, em 
exegéticos e dentro de uma visão mais auxilio da Igreja. As mulheres apesar de serem a metade do 
estritamente histórica, tendem a afirmar que a número de fiéis e a maioria dentro da Igreja, são discriminadas 
Igreja como instituição não está nas cogitações sendo consideradas incapazes para os cargos de direção, em 
do Jesus histórico, mas que ela surgiu como 

detrimento da ordem biológica. 
e v o l u ç ã o  p o s t e r i o r  á  r e s s u r r e i ç ã o ,  

Outro ponto polêmico considerado uma patologia por particularmente com o processo progressivo de 
Boff é o controle ideológico, impresso pela estrutura de poder da desescatologização. (BOFF, 2005, p.161)
Igreja, organizada de forma autoritária e, segundo ele, inspirada 
no modelo monárquico proveniente do processo de Em favor do sincretismo: A produção da catolicidade e do 
institucionalização da igreja. Para Boff, o concilio do Vaticano II, catolicismo. Boff formula a sua releitura do catolicismo como aquele 
símbolo das propostas de novas praticas e estilos de autoridade na que promoveu a refundição de elementos heterogêneos, que a 
Igreja.  universalidade (catolicidade) só é possível com a manutenção da 

O poder e a instituição na Igreja podem se converter? São ética sincrética de refundir os elementos adventícios e fazê-los seus. 
discutidos dois comportamentos conflitantes da Igreja: um voltado No entanto, esse movimento pode gerar patologias decorridas dos 
para o mundo exterior emergindo como uma instituição descasos em torna da manutenção da identidade.
homogênea e coerente e o outro voltado para e estrutura interior 

O novo sincretismo que postulamos não deverá caracterizada por uma postura de controle centralizadora. A 
ser feito com a renúncia da manutenção grande questão ai é criar um modelo de igreja que se concebe a 
vigilante da identidade Cristã. Não se trata de partir das velhas estruturas, como o cristianismo que surgiu da 
adaptações de qualquer jeito. Impõe-se toda recusa do judaísmo.  A eclesiogênese aqui é proposta a partir de 
u m a  s é r i a  c o r a g e m  m i s s i o n á r i a  e  

uma analogia com figura bíblica de Sara que estéril concebeu. 
evangelizadora que se oriente para a 
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conversão a Jesus Cristo como Deus de- Deus, pensada no pós-concilio Vaticano II, onde os padres 
Comunicado definitivamente aos homens. procuraram mergulhar no povo, valorizando a religiosidade popular 
Esta conversão só é possível se a fé cristã tiver e alterando eclesiologia clássica hierárquica.
coragem de renunciar ao seu próprio 
sincretismo, com as glórias culturais e 

Essa práxis nova leva a modificar as atitudes, e 
teológicas que acumulou, Se ariscar a um 

não apenas as idéias das pessoas. Essas atitudes 
novo sincretismo,assumindo, assimilando, 

podem gerar perseguição. As forças de 
integrando, purificando os valores das religiões 

repressão logo difamam como subversivas. O 
afros- Brasileiras. (BOFF, 2005, p.218)

sistema acusa muitos fieis; padres e bispos da 
Igreja da Tradição também acham que são 

Características da Igreja Numa sociedade de Classes. subversivas que vão longe demais, e acabam 
Boff reafirma que a Igreja- instituição é fruto de um determinado fazendo o jogo do sistema, sem querer e sem 
processo histórico, assim ela se organiza limitada pelo contexto saber. (BOFF, 2005, p.277.)
social que orienta a sociedade na qual ela se insere. Ele trabalha 
com o conceito de campos: “O campo religioso-eclesiástico é É justificada a distinção entre Igreja docente e Igreja 
uma porção do campo social; esta influi sobre aquele Discente?Entre a Igreja que Fala e Igreja que escuta?  Aqui o 
dialeticamente e não mecanicamente.” O ocidente e mais debate ocorre com seis teses sobre as diferentes posições 
especificamente a America Latina se insere no modo Capitalista teológicas. Uma visão alternativa: A Igreja sacramento do Espírito 
onde a divisão do capital e dos modos de produção estão Santo, debate Igreja fundada por Cristo e pelos apóstolos movidos 
concentrado nas mãos de poucos, que procuram usar a Igreja pelo Espírito, além da crença na visão escatológica. Uma estrutura 
para legitimar seu poder perante a maioria. Essa organização alternativa: O carisma como princípio de organização, propõe uma 
imperou na America Latina até Medellín, em 1968, quando a igreja igreja baseada no Carisma do velho e novo testamento de 
começa a se organizar em torno das classes subalternas, segundo significação de gratuidade, benevolência e dom de Deus que se 
Leonardo Boff. abre e ao homem, dando a religiosidade um ar comunitário. Todos 

A comunidade Eclesial de Base: o mínimo do mínimo, esses ensaios são provenientes das propostas de uma nova forma de 
escrito por Leonardo Boff, em parceria com seu irmão Clodovis ser Igreja repensando-a.
Boff, trata especificamente dessa nova Eclésia que surge a partir A obra mais recente de Leonardo Boff, Ecologia, 
de Medellín. O texto traça um panorama dessas comunidades Mundialização, Espiritualidade, analisada nesse trabalho é a síntese 
formadas por pequenos grupos que se organizam em torno de um do novo paradigma da teologia da libertação:  a adesão e defesa 
espírito fraterno. Por falta de ministros ordenados no sacramento das questões ecológicas. Para isso Boff utiliza novas palavras que 
da ordem, o leigo assume a tarefa da evangelização, “apoiada” trazem novos conceitos, na busca de uma vivencia equilibrada 
pela instituição. entre o homem e a natureza. No entanto, para ele, as questões 

As Eclesiologias Subjacentes: Ás Comunidades Eclesiais ecológicas não serão resolvidas enquanto existir desigualdades 
de Base, discorre sobre a eclesiologia que nasce a partir das CEBs, sociais. Nessa obra Leonardo Boff não deixa de responder a 
onde os setores hierárquicos da igreja se reúnem com o Povão de questões espinhosas para os teólogos da Libertação e para ele 
Deus, para pensar e viver comunitariamente a fé, a Igreja-povo- próprio como a inspiração marxista: o fim do socialismo real, e a sua 
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relação critica a igreja católica em especial ao atual papa Bento 
O mundo apresenta de tal maneira que, ao XVI.
contemplá-lo, o homem religioso descobre os O primeiro aspecto abordado por Boff é a ecologia: ele a 
múltiplos modos do sagrado e, por conseguinte, conceitua a partir do criador do termo, o alemão Ernst Haeckel, 
do ser. Antes de tudo, o mundo existe, está ali, e 

sendo ecologia o estudo da interdependência e da interação 
tem uma estrutura: não é o caos, mas um 

entre os organismos vivos e o seu ambiente. Para Boff o conceito cosmos revela-se, portanto como uma criação, 
de ecologia se expandiu para além dos seres vivos, sendo a como obra dos Deuses. Esta obra divina guarda 
interação entre tudo que existe. Defende a compreensão sempre uma transparência, quer dizer, 
interdisciplinar da ciência e da vida, evitando assim o imediatismo desvenda espontaneamente os múltiplos 

aspectos do sagrado. (ELIADE, 2010, p.99).e a fixação somente em nossa geração, buscando desenvolver 
uma solidariedade para as gerações que ainda não nasceram.

A partir de agora Leonardo Boff trabalha com termos Para defender a ecologia Boff conceitua a ecologia 
tradicionais das ciências aliando-os a ecologia como holística, relacionada a todos os seres e com o meio ambiente e 
ecotecnologia, ecopolítica, ecologia social, o mental, entre outras. rebate as críticas feitas à temática como sendo coisas dos países 
A primeira técnica que ele crítica é a economia moderna, seja ela ricos que destruíram seus ecossistemas e agora querem se meter 
socialista ou liberal-burguesa, pois é a ciência do crescimento no dos outros. Ou ainda de grupos ecológicos ou partidos verdes. 
ilimitado ou de maneira formal da ilimitada expansão das forças Para ele, devemos ir a outros patamares de consciência mundial, 
produtivas; já a ecotecnologia visa à preservação do meio pois a terra está em perigo e nós também; para ele o homem e seu 
ambiente e á amenização dos efeitos não desejados do atual conceito de progresso são responsáveis pela crise ecológica.
modelo.

A Gaia (nome que os gregos davam a terra, A política é a técnica do exercício do poder e a gestão 
entendida como ser vivo) está doente e ferida. para o bem comum, a ecopolítica é a busca entre o equilíbrio das 
O ser humano, especialmente a partir da vantagens do progresso e os custos ecológicos. Já a ecologia social 
revolução Industrial, revelou-se um anjo estuda os sistemas sociais em interação com os ecossistemas na 
exterminador, um verdadeiro satã da Terra. busca de suprir as necessidades humanas, respeitando os ciclos 
Mas ele pode tornar-se um anjo da guarda, 

naturais e os tempos ecológicos. Entretanto,  sendo a ética atual 
pode ajudar à salva-lá, pois é sua pátria e mãe 

dominante utilitarista e antropocêntrica, Boff propõe uma nova terrenal. (Boff, 2008, p.34).
ordem ética  que deva encontrar outra centralidade (ecocêntrica), 
baseadas em certas tradições culturais como o budismo e o Mircea Eliade traz pontos de reflexão importantes para 
hinduísmo, no oriente, e em figuras como a de São Francisco de situar a posição da natureza nas estruturas do sagrado, de modo 
Assis, Chico Mendes e outros no ocidente.que é importante dizer que apesar dos conceitos usados por 

O sistema de valores e as características psicológicas atuais Eliade, serem explicados na visão politeísta nada nos impede de 
são discutidos por Boff por meio do conceito de ecologia mental, aplicá-los a religião monoteísta.  Segundo ele a natureza é para o 
devido ao desequilíbrio não ser só ecológico ou externo, mas sim homem religioso um valor, pois este é resultado de criação divina 
estar presente internamente no ser humano já que a violência e a sendo impregnado de sacralidade.
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agressividade se manifestam no homem desde a ancestralidade. ecológica (será São Francisco Fundador da Mística Ecológica?), 
Sendo assim, o papel da ecologia mental procura equilibrar o ser Boff não deixa de criticar as influências e culpa de alguns setores do 
humano em relação à natureza. Através da citação de Boff, feita cristianismo relacionados à mentalidade de dominação da 
abaixo, podemos ver a dimensão mística que essas questões natureza imperantes na interpretação bíblica tradicional. 
simbólicas da nova teologia da libertação recebem.

São Francisco nos mostra, por fim, que a opção 
pelos pobres e pelos mais pobres (os A ecologia da mente procura recuperar o 
hansenianos ou os aidéticos de hoje)- que o fez o núcleo valorativo emocional do ser humano 
poverello (o pobrezinho)- pode compaginar-se ante a natureza. Procura desenvolver a 
com os a ternura pela criação. (BOFF, 2008, capacidade de convivência, de escuta da 
p.69.).mensagem que todos os seres lançam por sua 

presença, por sua relação no todo ambiental, 
a potencialidade de desencantamento com Para Boff, um erro que não pode cometer é confundir a 
o universo em sua complexidade, majestade e visão politeísta de panteísmo onde Deus é tudo, o sol, a lua, a 
grandeza. Ela procura reforçar as energias natureza, com a perspectiva de Pan-en-teísmo em que Deus está 
psíquicas positivas do ser humano para poder em tudo e por isso o ser humano dever ter uma relação de respeito 
enfrentar com o sucesso o peso da existência e 

para outros elementos do universo, da qual a nova Teologia da 
as contradições de nossa cultura dualista, 

Libertação é tributaria. O papel da religião não é explicar o mundo é machista e consumista. Ela favorece o 
protestar contra o que pode ser explicado pelas ciências: devido a desenvolvimento da dimensão mágica e 
essas metamorfoses surgiu uma nova cosmologia diferente da xamânica de nossa psique. O xamã que 

habita em cada um de nós entra em sintonia Teocêntrica e da antropocêntrica, essa nova cosmogonia relativa e 
não apenas com as forças da razão, mas relacionada que nasce a partir de 1920 com Einstein e Freud, entre 
também com as forças do universo que fazem outros. 
presentes em nós mediante os nossos impulsos, As religiões institucionalizadas e a ciência têm tido 
visões, intuições, sonhos e criatividade. (BOFF, dificuldade em se encaixar nessa realidade relativista onde a fé e a 
2008, p51).

ciência devem e podem andar juntas na busca de uma sociedade 
   

justa socialmente e de uma Democracia ecológica.
Na visão de Boff, a Mundialização deve ser menos 

econômica, cientifica e técnica e mais solidária a todos os seres A igreja Romano-Católica, por exemplo, 
vivos. Para isso os homens devem superar o éthos moderno e a reconcilio-se a partir do Vaticano II (1962-1965), 
visão de seus mestres como Descartes e Francis Bacon (Saber é com o saber cr i t ico e c ient í f ico da 
Poder), e propor o ser humano como mestre e possuidor da Modernidade. Reconheceu a legít ima 

autonomia da ciência. Mas nota-se uma natureza. Para isso é necessário revisitar figuras como São 
constante nos pronunciamentos da hierarquia, Francisco de Assis, que vê o saber não como instrumento de 
em particular dos últimos papas: a prioridade dominação e sim de proteção. Apesar  de a figura Franciscana ser 
absoluta do humano sobre lógica da ciência e fundamental para a espiritualidade buscada pela Mística 
da técnica, que visa cada vez mais o saber e ao 
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poder como formas de prevalência de umas capitalismo, mas sim como a realização dos ideais proclamados 
nações sobre a outra e de controle da política pela revolução burguesa. Entretanto, o capitalismo, ao invés de 
e da riqueza mundial. (BOFF, 2008, p.91.) focar no bem estar comum, foca-se no lucro e não propicia a 

realização do bem estar comum, por este diminuir o lucro. 
Depois de desenvolver os conceitos que foram Boff acredita que o socialismo é como para Marx e Engels, 

adicionados às questões ecológicas e apontar os caminhos para a última etapa antes do utópico comunismo, sendo assim os 
implementação e as críticas ao comportamento do homem em primeiros interessados nas transformações seriam as vítimas da 
relação a toda a conjuntura apresentada desses conceitos,  situação. Entretanto,  Boff não é favor da criação de um partido 
Leonardo Boff passa para o ponto critico em relação à Teologia da único por Lenin que propõe este partido como “o guia educador 
Libertação: a sua relação com o Marxismo e o Socialismo real. A das massas”, cortando qualquer tipo de participação popular 
vitória do Capitalismo para ele é aparente já que a queda do autônoma, substituindo-a por um corpo autoritário, e uma grande 
socialismo é debitaria da ânsia desses povos por liberdade do que massa de controle, gerando um estado burocrático e beneficente e 
pela escolha do capitalismo como o melhor sistema. O socialismo nada participativo, denominado “Socialismo real” por Honercker 
real, apesar de ser burocrático autoritário, fez a revolução da fome (chefe da Republica Democrática Alemã- RDA). Boff compara as 
e dos direitos básicos como saúde e educação, tanto que, por estruturas autoritárias da igreja católica com as do socialismo real; 
exemplo, Cuba tem um melhor sistema de saúde do que no catolicismo real tem-se um grande ideal, o sonho de Jesus de 
Washington. Segundo Boff, a Teologia da Libertação nunca uma comunidade fraternal, que só existem na teoria, e o que 
colocou o socialismo como um modelo a ser seguido, já que cada verdadeiramente há é uma estrutura religiosa piramidal, com 
sociedade deve constituir o seu caminho e o Marxismo era apenas clérigos e leigos, que não pode ser comparada a igreja de cristo. 
uma inspiração histórica. As bases da Teologia da Libertação são a Muito menos se deve comparar o socialismo real ao de Marx. 
luta pela Justiça social e a experiência bíblica que tem de uma Entretanto, a crise de um tipo de socialismo ou de catolicismo não 
ponta a outra a conexão entre Deus e os pobres, de modo que a pode manchar os desejos de uma sociedade multifacetada, 
democracia é mais fundamental do que o socialismo para igualitária e fraternal.
Leonardo Boff.

Leonardo Boff utiliza-se de três questionamentos Esse partido deu, por volta do ano 1000, um 
principais para discutir a validade do arcabouço teórico marxista, golpe de Estado. Assumiu todo o poder na 

Igreja-Comunidade. Organizou tudo, decidiu como fonte de inspiração do movimento teológico da libertação, 
sobre tudo e criou uma linguagem de no pós-socialismo real: a primeira questão é se existirá uma 
identificação com a igreja. O clero (papa, bispo alternativa ao capitalismo, já que sempre se pensou que o 
e padres) tornou-se sinônimo simples e puro de socialismo o superaria, e o capitalismo triunfou? Há validade nos 
Igreja. (...) Mutatus Mutandis, a estrutura desses 

instrumentos teóricos marxistas como método de analise social em 
dois corpos totalitários e autoritários- o 

especial dos setores produtivos? Nas revoluções e nas mutações catolicismo real e o Socialismo real- possui certa 
de paradigmas, qual a posição dos cristãos? Para responder a co-naturalidade até nos detalhes (por exemplo, 
essas questões Boff começa dialogando com a sua interpretação no socialismo real o chefe da ideologia equivale 
de Marx, o qual nunca viu o socialismo como simples oponente do ao prefeito do ex-Santo Oficio, com a mesma 
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lógica de vigilância e punição), e ambas básicas e, assim realizar a justiça societária. 
obedecem à mesma lógica. (BOFF, 2008, (BOFF, 2008, p163.)
p.147).

Na parte final da obra Boff inicia sua analise a partir de 
A validade do referencial analítico marxista está na recorte mais individualizado dos grupos marginalizados, tomando 

importância de Marx para a história do pensamento humano e na como exemplo as mulheres e os negros, entre muitos outros 
filosofia da construção sociedade de forma processual e flexível p e r t e n c e n t e s  a o  g r a n d e  g r u p o  d o s  o p r i m i d o s  
(dialética). Para Boff, hoje se entende que o processo da vida real socioeconomicamente, que devem buscar sua libertação 
está além das relações de produção como acreditava Marx. A individual sem esquecer o todo.  Para Boff, o  importante é lutar pela 
análise cultural, ecológica e feminista, enriquece o marxismo e libertação verdadeira, pois a opressão desestrutura as pessoas por 
juntos são instrumentos nas mãos dos pobres para desmascarar a dentro, destruindo nelas o sentimento de coletividade. Entretanto, 
sociedade que a produz. (BOFF, 2008.) as soluções desses problemas não são possíveis sem a luta e a fé, de 

A participação dos cristãos na luta contra o regime modo que Deus é tão fundamental para Boff que ele diz que se este 
autoritário na Nicarágua é defendida por Boff, sendo está de não existisse deveria ser inventado, pois ele é a verdadeira 
ordem teórica e prática na busca de uma nova sociedade, libertação. É nesse momento que Leonardo Boff tece uma das 
provando ser possível romper essa frágil relação de subordinação poucas criticas a Marx, argumentando que este estava errado 
entre cristãos e capitalistas, criando um cristianismo revolucionário quando afirma que a fé é ópio do povo. Logo após individualizar 
não por razões políticas, mas inspirações evangélicas. Segundo esses grupos Boff passa discutir os temas “Espiritualidade e Mística” 
ele, a opção de Jesus sempre foi pelos pobres. (que em conjunto com ecologia já discutida anteriormente) 

Após demonstrar seu posicionamento em relação à crise simbolizam essa nova suma teológica em conjunto com as antigas 
que o socialismo real provocou nos movimentos de inspiração temáticas.
Marxista, negando que essa crise tenha afligido a Teologia da A espiritualidade demonstrada por Boff é o entendimento 
Libertação, e após tecer duras críticas à igreja com tons bem de que o espírito deve ser colocado sempre como algo exterior ao 
agressivos, Boff rebate as criticas da igreja ao movimento corpo no dialogo com o universo. Já a mística representa o mistério, 
teológico de que este é herético. Boff reafirma o seu no sentido do mistério enquanto o conhecimento pleno.  A mística 
posicionamento em defesa de projeto societário e contrário ao proposta por Leonardo Boff é influenciada por grandes pensadores 
capitalismo e a ciência e a técnica atual, em especial a crença de contemporâneos entre eles Albert Einstein, Claude Lévi-Strauss, 
que estas são capazes de resolver os problemas do Alceu Amoroso Lima, Pierre Bourdieu, Max Weber. O conteúdo 
subdesenvolvimento. religioso da mística não a coloca em posição contraria a ciência,  

tanto que algumas das influências acima são grandes nomes da 
A teologia da Libertação encara a ciência e a ciência.
técnica de acordo com o seguinte triângulo: 
satisfação das necessidades básicas, justiça Em razão dessa constatação não podemos 
societária e poder. Em outras palavras, busca-

absolutizar nosso paradigma moderno, que 
se o poder popular para, por meio dele, 

é cientifico- experimental e técnico. Estas garantir a satisfação das necessidades 
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não desnudas todas as dimensões da judaico-cristã (em outras culturas referências 
realidade, apenas aquelas que entram no como Buda, Atma, Krishna etc.), chamou-se a 
diálogo experimental com a natureza. Ainda isso de imago Dei- a imagem de Deus que brilha 
assim, esse diálogo nunca termina. Há no centro de nossa vida interior. Outras vezes é 
também outras formas de diálogo, pois as chamado de Cristo. (BOFF, 2008, p.217.).
várias culturas e os vários tempos históricos 
desenvolveram mil formas de conhecimento, A crítica direcionada à sociedade atual e sua relação com 
seja pelo sonho, pela intuição, pelos mitos e a sexualidade, com sua exposição exacerbada pela mídia, 
símbolos, pela reflexão religiosa filosófica, e vulgarizando  a relação sexual que é em si um ato de trocas 
outras mais. (BOFF, 2008, p.192).

energéticas, para Leonardo Boff, desumanizando, impedindo que a 
sejamos levados a uma entre as varias dimensões da espiritualidade. 

O golpe civil-militar, apoiado inicialmente por uma parcela 
da população, deu início a um dos períodos de maior repressão da 

Dentro da lógica dessa religiosidade mais pessoal e conec- história brasileira. Este sendo o período áureo da teologia 
tada com a natureza, mais uma vez Boff abre espaço para criticar revolucionária que influenciou os movimentos de diversas ideologias 
o papel das igrejas na direção do modo de viver a religião. Ao na luta contra a ditadura e os problemas sociais e assim contribuirá, 
invés de incentivar a busca de um encontro mais íntimo com Deus, em longo prazo, para o fim desse regime. A Guerrilha do Araguaia é 
não o fazem por medo que isso afete sua organização hierárquica. um episódio representativo dos grupos que acreditavam na luta 
(CHAMPION, 1997.) O interessante é notar que em nenhum armada, movimento também influenciado pela teologia da 
momento nessa mentalidade mais fluida a Teologia da Libertação libertação. Os movimentos sindicais foram de grande importância 
afasta-se tão significativamente das suas características tradicio- na campanha das diretas e no processo de redemocratização do 
nais combativas. Brasil como um todo; iniciam sua relação com a teologia da 

O fechamento do livro é feito com a discussão do binômio libertação através do apoio que passam a receber das CEBs, 
espiritualidade versus sexualidade. Para discutir essa relação Boff conjuntura que pode ser percebida principalmente no interior de 
delimita dois pontos que devem ser vistos antes de iniciar a São Paulo, para onde Frei Betto é designado para comandar as 
discussão e apresentar sua visão do tema: primeiro a idéia desses CEBs e em especial a do ABC, onde se conhecem Frei Betto e “Lula” 
dois aspectos com separados, o que no decorrer do texto vai ser (um dos maiores lideres sindicais brasileiros), e que no futuro será 
combatido; o segundo vê as duas como resultado de um processo presidente do Brasil, governo do qual Frei Betto participa por um 
profundo de relações energéticas, conceito onde as influências curto período. (REIS FILHO, 2007).
das religiões orientais podem ser vistas de forma explícita, através A Teologia da Libertação vai perdendo força a partir do 
dos usos de algumas palavras e conceitos desta. momento em que a Igreja sofre uma volta à política conservadora 

implementada pelo Papa João Paulo II. Por outro lado, a 
O sagrado não está primeiramente nos 

redemocratização do Brasil acontece fazendo com que essa 
objetos, tidos como sagrados. O sagrado é 

teologia não atenda mais aos anseios imediatos do povo, perdendo essa dimensão do profundo que confere 
espaço para a teologia da prosperidade¹ que melhor corresponde totalidade e unidade á vida psíquica. Na 

nossa cultura impregnada pela experiência 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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a esses anseios. No entanto, a teologia da libertação não 
desaparece, só diminui sua publicidade, mas continua a CAMURÇA, Marcelo Ayres. A militância de esquerda (cristã) de 
influenciar a política com a atuação de representantes no Leonardo Boff e Frei Betto: da Teologia da Libertação á mística 
governo Lula e adere a novas temáticas como ecologia, a ecológica. IN: FERREIRA, Jorge; REIS, Daniel Aarão (org.). Revolução 
liberdade feminina, a fluidez religiosa caracterizando sua nova e Democracia (1964). (As esquerdas no Brasil; v.3). Rio de Janeiro: 
fase denomina Mística ecológica. Civilização Brasileira, 2007.

A aproximação da Teologia da Libertação com as 
religiões orientais ocorre após a crise paradigmática do pós 1989 CIAMBARELLA, Alessandra. Do Cristianismo ao maoísmo: a história 
gerada pela queda do socialismo real em todos os movimentos de da ação popular. IN: FERREIRA, Jorge; REIS, Daniel Aarão (org.). 
inspiração marxista como a teologia da libertação. Este será o Revolução e Democracia (1964) (As esquerdas no Brasil; v.3). Rio de 
nosso ponto de partida para análise dos contrastes entre os Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.
pensamentos dos dois maiores representantes desta teologia no 
Brasil, Leonardo Boff, agora militante Laico e sem vínculos com a DELGADO, Lucila de Almeida Neves; PASSOS, Mauro. Catolicismo: 
Igreja Católica e Frei Betto ainda ligado a Igreja e diretor das CEBs: Direitos sociais e direitos humanos (1960-1970). IN: FERREIRA, Jorge; 
os dois flertam com a fluidez das temáticas das religiões orientais DELGADO, Lucila de Almeida Neves (org.). O Brasil Republicano- O 
como o equilíbrio da relação homem- natureza resultando na tempo da Ditadura: regime militar e movimentos sociais em fim do 
mística ecológica. séc. XX. 2. Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. V.4.
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 ¹É um movimento teológico norte-americano do inicio do século 
XX, a partir da interpretação de alguns textos bíblicos, segue a 
premissa de que os verdadeiros fiéis a Deus devem possuir 
excelente situação financeira. Entanto sua abrangência mundial 
começa a partir dos anos 70.

NOTAS

REVISTA ELETRÔNICA 6    DOCUMENTO MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



33

MANTENDO A ORDEM E GUARDANDO AS FRONTEIRAS: O 
SERVIÇO DE DESTACAMENTO DA GUARDA NACIONAL NA 

PROVÍNCIA DE MATO GROSSO EM MEADOS DOS OITOCENTOS

RESUMO

ABSTRACT

Jonh Érick Augusto da Silva
jonhaugusto@gmail.com

Neste artigo analisamos as dificuldades encontradas pelas autoridades de Mato Grosso no sentido de man-
ter o policiamento das freguesias e vilas, bem como da extensa região de fronteira que a Província mantinha com 
as Repúblicas do Paraguai e da Bolívia. Em meados do século XIX, os efetivos tanto do corpo de policiamento quan-
to das forças armadas, existentes em Mato Grosso eram bastante diminutos, sendo comum a recorrência das autori-
dades provinciais aos serviços gratuitos da Guarda Nacional, uma milícia civil, criada em 1831, que tinha por objeti-
vo manter a ordem e a integridade do Império.

Palavras-chave: policiamento, fronteira, Guarda Nacional.

This paper analyzes the difficulties encountered by the authorities of  Mato Grosso in order to keep policing 
the parishes and villages, as well as the extensive border region remained the province with the Republics of Para-
guay and Bolivia. In mid-nineteenth century, the effective policing of body and armed forces, existing in Mato Grosso 
were quite tiny, recurrence is common to the provincial authorities to free services of the National Guard, a civilian 
militia, created in 1831, with the order to maintain order and integrity of the Empire.

Key-words: policing, border, National Guard.

 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE

MATO GROSSO

NÚCLEO DE
DOCUMENTAÇÃO 
E INFORMAÇÃO 

HISTÓRICA REGIONAL
NDIHR

6

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO

NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO 
E INFORMAÇÃO HISTÓRICA 

REGIONAL - NDIHR

6REVISTA ELETRÔNICA Edição Especial
EREH - COTM

ISSN: 2176-5804 - Vol. 6 - N.1 - JUN/2012



34

E
 Pela correspondência citada, observamos que a resposta m maio de 1850, o presidente da Província Augusto Lever-
dada pelo presidente da província foi mandar chamar, mesmo com ger, escreveu ao Chefe de Polícia de Cuiabá dando seu 
a proibição do serviço de destacamento, as Guardas Nacionais parecer a respeito da solicitação feita sobre a necessidade 
para zelar da segurança da cadeia e do sossego público, uma vez do restabelecimento do destacamento da Guarda Nacional na 
que a província não dispunha de força policial, bem como era Vila de Poconé, que por lei imperial havia sido dispensado. A cor-
exíguo o número da tropa de linha.respondência publicada no periódico o Echo Cuiabano de 25 de 

Durante a segunda metade dos oitocentos a força pública maio de 1850 assim se desenvolvia:
de Mato Grosso era composta, de um Corpo Fixo de Artilharia, um 
Corpo de Caçadores e outro de Cavalaria Ligeira; uma Companhia Ao Dr. Chefe de polícia interino. Em 
de Pedestres; e uma Companhia de Imperiais Marinheiros resposta ao seo officio, datado de 
(RELATÓRIO DO PRESIDENTE AUGUSTO LEVERGER,1851, p. 9-10). Tais hontem, a que acompanha o do 
efetivos deveriam zelar tanto pela ordem interna, quanto pela delegado de policia da Villa de Poconé 
imensa região de fronteira que a Província mantinha com as representando sobre a necessidade de 
repúblicas vizinhas. Todavia, as forças raramente conseguiam uma força naquelle lugar, e pedindo o 
atingir seus números completos, sendo motivo de constantes restabelecimento do destacamento que 
reclamações por parte dos presidentes da Província em seus ali existia; tenho a dizer lhe para o fazer 
relatórios, como em 1854, onde Augusto Leverger afirmava que “[...] constar áquelle delegado, que as praças 
Dos 240 recrutas voluntários ou forçados que, segundo ordens do da Guarda Nacional ali e em outros 
Governo Imperial, devia dar a Provincia no anno financeiro de 1853 pontos da província destacados forão 
a 1854 para manutenção dos Corpos de Linha, somente 146 forão mandados despedir em virtude da ordem 
alistados [...]” (RELATÓRIO DO PRESIDENTE DE PROVÍNCIA AUGUSTO imperial; que não tendo a província força 
LEVERGER, 1854, p. 15) policial, e sendo pouca e insufficiente a 

Em Mato Grosso não havia, no início da década de 1850, de 1ª linha para guarnecer as fronteiras 
uma força responsável, unicamente, pelo policiamento das cumpre que o dito delegado providencie 
freguesias e vilas. Tal situação longe de ser uma peculiaridade, pode a segurança da cadeia e do socego 
ser observada em várias regiões do Império, como nos aponta Ivan publico requisitando diariamente, ou de 2 
Vellasco, ao afirmar que “[...] na maior parte do território nacional, à e m  2  d i a s ,   a o s  r e s p e c t i v o s  
exceção da Corte e de algumas capitais de província, parece ter commandantes as praças da Guarda 
existido uma sociedade sem policiamento. Ou, pelo menos, uma Nac iona l ,  que  fo rem para  i s so  
sociedade na qual a existência da polícia foi muito pouco indispensáveis e lembrando aos guardas 
relevante” (VELASCO, 2007, p. 255).a obr igação que tem de serv i r  

 Contudo, as coisas nem sempre foram assim. Até os anos gratuitamente dentro do município até 3 
1840 Mato Grosso contava com um corpo policial que foi extinto dias (ECHO CUIABANO, 25 DE MAIO DE 
devido às disputas políticas que assolava a Província nas décadas 1850).
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de 1830 e 1840. Nas palavras de Ernesto Sena, A falta de um corpo policial que zelasse pela segurança 
individual dos cidadãos mato-grossenses, gerou inúmeras 

Foi justamente a possibilidade do uso da reclamações por parte dos administradores da Província, como em 
polícia para fins políticos que a Assembléia maio de 1850, quando o presidente João José da Costa Pimentel 
Legislativa extinguiu este corpo armado em queixou-se com os deputados que “a província pela falta, quase 
1840. O Legislativo provincial estava em franca absoluta de meios não tem a força policial necessária e 
disputa com o Executivo, e a polícia ficava sob 

proporcional à sua vasta extensão para preservação dos crimes, e 
o comando do presidente de província e de 

protecção da segurança individual do cidadão [...]” (FALA DO seu chefe de polícia. Os deputados, então 
PRESIDENTE DA PROVÍNCIA JOÃO JOSÉ DA COSTA PIMENTEL, 1850, p. suprimiram a dotação orçamentária que era 
4).prevista para esses policiais (SENA, 2009, p. 

177). Na década de 1850, as disputas políticas entre o legislativo e 
os Presidentes da Província se arrefeceram, possibilitando a 

Como podemos perceber o temor de que o corpo policial recriação do corpo policial. O primeiro passo neste sentido foi o 
pudesse ser instrumentalizado nas disputas políticas da Província, Decreto nº 19 de 1º de julho de 1851, através do qual, a Assembléia 
fez com que a Assembléia Legislativa suprimisse a dotação Provincial autorizava o presidente Augusto Leverger a criar junto aos 
orçamentária da força, acarretando em sua completa extinção municípios da Província “companhias policiais compostas dos 
em 1840. Não obstante, é preciso ressaltar que o corpo policial cidadãos que na conformidade da Lei nº 602 de 19 de setembro de 
extinto, pouco tinha a ver com a idéia de instituição 1850 não podem ser qualificados guardas nacionais” (MATO 
“mantenedora da ordem”, isto por que o conceito de polícia GROSSO, 1851, p. 136). Entretanto, o corpo policial só foi instituído de 
durante parte do século XIX fato em 1858, através da Lei Provincial nº 3 de 9 de junho. 

Analisando a questão, Ernesto Sena afirma que para além 
[...] relacionava-se à cultura, ao do arrefecimento das disputas políticas entre o Legislativo e o 
aperfeiçoamento e melhoria na Executivo, contribuiu para o restabelecimento da força policial uma 
civilização da nação, no governo e 

maior dotação orçamentária na Província, haja vista que “os novos 
administração da republica (da coisa 

soldados seriam pagos pelo cofre provincial, ao contrário do que pública). Também estava ligada ao 
acontecia com os soldados do Exército” (SENA, 2009, p. 178). tratamento decente, ao decoro, à 

Dando uma rápida avaliada no regulamento provisório da urbanidade dos cidadãos (daqueles 
que moram na cidade), no falar, nas companhia de força policial, percebemos que o número de praças 
boas maneiras, na cortesia, no era insuficiente para guarnecer os diversos núcleos populacionais 
policiamento; t inha em vista as de Mato Grosso², uma vez que a força era composta por “hum 
comodidades: a limpeza, a iluminação e 

commandante, hum sargento, 4 cabos e 20 praças” (MATO 
o abastecimento (de água e alimento). 

GROSSO, 1858). Assim, coube ao Exército de linha, tanto antes, Por fim, destacavam-se as atividades 
quanto depois, da recriação da força policial, auxiliar na defesa da relacionadas à segurança e à vigilância 
ordem interna bem como zelar pela extensa fronteira que a (COTTA, 2009, p. 5).
Província de Mato Grosso mantinha com a Bolívia e o Paraguai. A 
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situação foi relatada por Augusto Leverger em 1854, em suas Evidenciamos através da fala do Marquês de Caxias, que o 
palavras, emprego do Exército na “manutenção do sossego público” era 

uma orientação seguida não só pelos efetivos de Mato Grosso, mas 
A pezar da insufficiencia da Força de Linha de outras regiões que não dispunham de corpos policiais, ou cujos 
para guarnecer convenientemente a nossa corpos eram diminutos. Não obstante, como já fora dito, o número 
extensissima Fronteira, he ainda preciso reduzido da força pública em Mato Grosso muitas vezes utilizados no 
distrahir  grande parte del la para a “[...] serviço de destacamento pelos pontos principaes de nossas 
manutenção da segurança interior, pois a 

fronteiras [...]” (RELATÓRIO DO MINISTRO DA GUERRA MARQUEZ DE 
falta tanto de gente como de dinheiro exclue 

CAXIAS, 1855, p. 15) faziam com que o serviço de policiamento a possibilidade de crear-se huma força 
ficasse aquém do desejado. Em relatório apresentado a Assembléia especialmente destinada à polícia das 
Provincial em 1851 Augusto Leverger afirmava,povoações e á protecção dos districtos e 

est radas infestadas pelos se lvagens 
Se attenderdes á extenção da nossa fronteira e (RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA 
ao número e importância dos pontos que se AUGUSTO LEVERGER, 1854, p. 16).
devem conservar guarnecidos, concebereis 
que só a mais imperiosa necessidade póde 
autorisar o Governo a distrahir do seu verdadeiro Comentando acerca da organização do Exército em 
destino qualquer parte da mencionada força, 1855, o então ministro da Guerra, Marquês de Caxias, afirma que 
para emprega-la em diverso serviço, embora 

os corpos de Guarnição de 1ª Linha
seja de reconhecia ut i l idade publ ica 
(RELATÓRIO DO PRES IDENTE AUGUSTO 

Pela irregularidade de sua organização, LEVERGER, 1851, p. 9).
pela especialidade de seu destino, acarretão 
incontestave lmente mais  ou menos  Pela documentação supracitada, podemos entrever a 
irregularidade em sua instrucção, em sua 

dificuldade enfrentada por Leverger, tanto na manutenção da 
disciplina, em sua administração econômica. 

ordem interna, quanto da externa. É preciso ressaltar, que 
A existência porém de taes corpos na 

reclamações acerca do policiamento realizado pelas forças de actualidade de nossas cousas é de 
primeira linha, foram bastante frequentes durante o século XIX. Para necessidade indeclinável. Os pequenos 
Ernesto Sena, o descontentamento do Executivo Provincial dava-se, corpos policiais das províncias são de força 

insuficiente para manutenção do socego sobretudo por serem os soldados mal selecionados e receberem 
público, para a repressão dos crimes, para a péssimas gratificações (SENA, 2009, p. 177). Desta feita, a panacéia 
apprehensão dos cr iminosos;  e por  para a situação, foi utilizar dos serviços gratuitos da Guarda 
conseguinte torna-se necessária para isso a Nacional, como demonstra outro relatório de Leverger, 
coadjuvação da força do exército. 
(RELATÓRIO DO MINISTRO DA GUERRA O Governo Imperial, a quem representei sobre a 
MARQUEZ DE CAXIAS, 1855, p. 15) [grifo nosso]. d i f f i c u l d a d e  d e  c o m p l e t a r - s e ,  p e l o  

recrutamento voluntário ou obrigado, a Força 
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militar mantida pelo Estado, e sobre a senão o numero de Guardas que for 
insufficiencia da mesma força para guarnecer indispensável.
os pontos militares da Fronteira e fazer o serviço Cumpra-me ainda dizer que durante 
que exigem a policia e a segurança interna da parte do mez de setembro de 1855 estiverão 
Provincia, autorisou-me para mandar empregados mais cincoenta e tantos Guardas 
destacar tantos Guardas Nacionaes fossem para huma diligencia policial, cuja despesa 
precisos para elevar os Corpos de linha ao seu deveria correr pelo Ministério da Justiça, porém 
estado completo (RELATÓRIO DO PRESIDENTE achando-me eu ausente da Capital, forão os 
AUGUSTO LEVERGER, 1852, p. 11). ditos Guardas considerados como addidos ao 

Batalhão de Caçadores pagos pelo mesmo 
Batalhão, do que deu conta ao Exmo Senr Destacar guardas nacionais para aumentar o contingente 
Ministro a Guerra em officio de 27 de outubro das forças de linha foi uma constante ao longo da segunda 
(CORRESPONDÊNCIA DO MINISTRO DA JUSTIÇA metade do século XIX, como percebemos na correspondência 
NABUCO DE ARAUJO, 1856).

enviada por Augusto Leverger ao ministro da Justiça Thomaz 
Nabuco de Araujo em 1856, onde relatava que

Inspirada em sua congênere francesa, a Guarda Nacional 
brasileira foi criada em 18 de agosto de 1831 com o objetivo de cumprindo com o que me determinou V. Exª 
“defender a Constituição, a liberdade, Independência, e em Aviso 31 de julho ultimo, que accuso 
Integridade do Império; para manter a obediência ás leis conservar, recebido tenho a honra de participar a V. Exª 

que corre por conta do Ministério da Guerra a ou restabelecer a ordem, e a tranquilidade publica; e auxiliar o 
despesa que se faz com os Guardas Exercito de linha na defesa das fronteiras e costas”. (BRASIL, 1831, p. 
Nacionaes destacados, em virtude da 53-54). A manutenção da ordem e da tranqüilidade pública foram 
autorisação que, em Aviso do mesmo preocupações constantes durante a Regência, principalmente 
Ministério de 5 de Dezembro de 1851, foi dada devido aos vários conflitos que emergiram em diversos pontos do 
a esta Provincia para mandar destacar tantos 

país.³ Não obstante, o sentido que alimentava a Guarda Nacional Guardas quantos fossem precisos para 
não era somente o da eficiência militar, mas sua utilização completar a força de linha que, segundo o 

quadro do Exército devia aqui haver. enquanto instrumento de alianças e articulação entre o poder local 
Nos annos de 1852-1854 a força destacada e o poder central (RODRIGUES; FALCON; NEVES, 1981, p. 19).
não excedeo de 80 praças, porém os motivos Nos dizeres de Fernando Uricoechea, a Guarda serviu como 
que fizerão partir para a fronteira em 1855, uma espécie de elo entre o centro e a periferia sendo o experimento 
obrigarão-me a elevar a 23 homens a mesma mais elaborado da política de acomodações recíproca, tão 
força que está addida aos Corpos de linha, a 

característico dos pactos entre os senhores de terra e o príncipe 
saber 40 homens ao Corpo de Cavallaria e o 

(URICOECHEA, 1987, p. 18), haja vista que unia através das resto no Batalhão de Caçadores. Tendo 
obrigações litúrgicas  os potentados locais de regiões distantes, deixado de existir as circunstancias que 

exigirão essa medida, vou dar ordem para que como Mato Grosso, ao presidente da província e ao ministro da 
não se conserve em serviço de destacamento justiça.

4
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Assim, se a lei que instituiu a Guarda Nacional legou a capitão, um subalterno, dois sargentos, seis cabos e cem guardas, 
milícia papel de destaque na defesa da ordem, a Lei nº 602 de 19 para guarnecer Cuiabá. Segundo as palavras de Leverger,
de setembro de 1850 - responsável por sua centralização nas mãos 

Devendo marchar com toda a brevidade para do governo Imperial - através do artigo 87 ampliou esse papel. 
a Fronteira de Vª Maria [Cáceres] a força Desta feita, quando houvesse falta de tropa de Linha e de Policia 
disponível de 1ª linha existente nesta capital, para efetuar o serviço de guarnição, a milícia deveria ser 
cumpre que Vm. dê as precisas ordens para que 

requisitada na forma de destacamento dentro ou fora dos mo 1º B  da Guarda Nacional destaquem para 
respectivos municípios, onde seria empregada, em inúmeras fazer o serviço de guarnição da cidade hum 
atividades como as de escoltar remessas de dinheiro pertencentes Capitão, hum subalterno, dous sargentos, seis 
ao Estado Central ou a Província e, conduzir presos. O artigo 87 cabos e cem Guardas (CORRESPONDÊNCIA DO 
estabelecia também que a Guarda Nacional deveria ser PRESIDENTE AUGUSTO LEVERGER, 1852).

destacada, “para socorrer algum município da mesma ou de 
diversa Província, no caso de ser perturbado, ou ameaçado de Situação análoga pode ser observada na ordem enviada 
sedição, insurreição, rebelião ou qualquer outra comoção, ou de pelo presidente Joaquim Raimundo de Lamare, em março de 1859, 
incursão de ladrões ou malfeitores” (BRASIL, 1850, p. 331). ao Comandante Superior da Guarda Nacional onde solicitava vinte 

A Lei nº 602 reafirmou o caráter litúrgico da milícia. Neste praças para coadjuvar com as forças de linha no serviço de 
sentido, a legislação estabelecia que, ao serem requisitados para guarnição,  
realizar alguma tarefa dentro do próprio município, os guardas 

e el[...] Mande V. S. avisar e apresentar ao Ten.  Cor  nacionais não receberiam soldo algum. Os milicianos apenas 
Commandante da Guarnição vinte praças da receberiam soldos quando o serviço de destacamento superasse 
Guarda Nacional, inclusive hum Inferior e dous três dias, ou quando a Guarda fosse empregada no serviço de 
Cabos para coadjuvar o contingente de linha corpos destacados fora do município, onde após “verificada a 
no serviço da Guarnição desta cidade. Convirá 

impossibilidade da gratuidade de tais encargos, recebiam os 
que estas praças sejão tiradas de preferência 

guardas nacionais soldos e etapas” (CASTRO, 1971, p. 332). d a s  q u e  p a r a  i s s o  s e  o f f e r e c e r e m  
Na Província de Mato Grosso, durante todo o período de (CORRESPONDÊNCIA DO PRESIDENTE JOAQUIM 

1850 a 1864, constatamos que a força da Guarda Nacional foi de RAIMUNDO DE LAMARRE, 1859).
extrema importância na “manutenção da ordem” tanto das 
cidades, vilas e freguesias quanto da fronteira. Neste sentido, Wellington Barbosa da Silva, ao estudar os corpos policiais do 
localizarmos requerimentos enviados pelos presidentes da Recife durante a primeira metade do século XIX, permitiu a 
Província aos comandantes da milícia, solicitando o constatação de que chamar os Corpos da Guarda Nacional para 
destacamento de guardas nacionais para atuarem no serviço de realizar o policiamento da Província, não foi exclusividade de Mato 
policiamento. Tais solicitações eram motivadas, sobretudo pela Grosso.  O referido autor verificou que a Guarda Nacional 
ausência ou insuficiência das forças de linha. Para exemplificar, desempenhou papel policial tanto nas principais cidades do 
em agosto de 1852, o presidente Augusto Leverger ordenava ao Império quanto “naquelas áreas onde o tempo permaneceu imóvel 
chefe do comando superior de Mato Grosso que destacasse um e onde a presença do Estado Central era uma realidade difusa, 
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mais um projeto do que uma realização concreta” (SILVA, 2003, p. Percebemos que um grande efetivo da Guarda Nacional foi 
78). chamado ao serviço de destacamento em 1858. Para 

Em Mato Grosso, os serviços litúrgicos prestados pela compreender tamanha mobilização, é preciso estar atento às 
Guarda Nacional esteve constantemente vinculados à relações do Brasil com as Repúblicas do Prata, em especial o 
peculiaridade fronteiriça da Província. Como exemplo, podemos Paraguai. Após coagir a República do Paraguai a assinar o Tratado 
observar a solicitação enviada ao Comando Superior da Guarda de Livre Navegação em 1856 , o Império do Brasil franqueou as 
Nacional em março de 1858, pelo Presidente Joaquim de Lamare, águas do rio Paraguai facilitando a comunicação com a Província 
vejamos, de Mato Grosso, não obstante a República Guarani dificultou o 

cumprimento do acordo, por meio de complicados regulamentos. 
A situação só foi resolvida em 1858 quando da assinatura de um [...] Tendo, em virtude de ordens do Governo 

Imperial, de reunir-se na Fronteira do Baixo aditivo ao Tratado de 1856. Caso o acordo não fosse firmado, o 
Paraguay toda a força de linha existente nesta Império se preparava para uma ofensiva contra o Paraguai, como 
capital e nos pontos de Villa Maria e Mato podemos observar no relatório do Presidente de Lamare, em 1858, 
Grosso, ordeno a V. S. que, com a maior onde afirma que, a assinatura do aditivo “nos liberta da 
urgência, dê as convenientes providencias possibilidade de huma guerra para a qual teve, entretanto de 
afim de que sem fallencia alguma os 

prevenir-se o Império” (RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA 
Batalhões da Guarda Nacional deste 

JOAQUIM RAIMUNDO DE LAMARE, 1858, p. 19). A preparação para Municipio forneção para serviço de 
guerra demandava que os soldados de primeira linha fossem destacamento nesta cidade cento e 
deslocados para a fronteira sul da Província, ficando a Guarda cincoenta Guardas com seos competentes 

officiaes e Inferiores, que deverão estar de Nacional responsável pela guarnição das vilas, distritos e cidades. 
sobreaviso para substituir, o 5º Batalhão oitenta Enquanto os soldados de linha estavam na fronteira sul, 
Guardas com seos officiaes e Inferiores para coube a Guarda Nacional, para além de guarnecer as vilas e 
fazerem serviço de destacamento no Districto cidades de Mato Grosso, fazer o serviço de policiamento de outros 
militar de Villa Maria; e a Seção de Batalhão de pontos da fronteira. Esta afirmativa pode ser avaliada pelo oficio 
Mato Grosso também oitenta Guardas com 

enviado por Joaquim de Lamare ao Major Joaquim Antonio de 
seos officiaes e Inferiores para igualmente 

Vasconcelos Pinto, comandante da Seção de Batalhão da cidade fazerem serviço de destacamento naquella 
de Mato Grosso (Vila Bela da Santíssima Trindade), em 1858,cidade. Immediatamente que estejão 

promptas as forças da Guarda Nacional que 
teTendo Vm. sido nomeado Commanda  da tem de fazer serviço em Mato Grosso e Villa 

força da Guarda Nacional que na falta da de Maria, apresentar-se hão os commandantes 
linha tem de fazer serviço de destacamento dellas aos respectivos commandantes 
nessa Fronteira, encarrego-o igualmente desse militares para receberem o commando do 
Distr icto mil itar. Do Capitão que está Districto militar e retirar-se a força de linha 
commandando esse Districto receberá Vm. as (CORRESPONDÊNCIA DO PRES IDENTE  
instrucções e ordens existentes á cerca da JOAQUIM RAIMUNDO DE LAMARE, 1858).
distribuição da força e do mais que seja 

5
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concernente ao dito commando. Por caracterizava-se “pela atuação enérgica em favor de uma 
intermédio do Coronel Commandante inserção mais segura e favorável do Império no contexto 
Superior communica-se ha Vm. com a continental” (FERREIRA, 2006, p. 139). Assim, a política externa 
Presidencia naquelles casos que tenhão brasileira tinha como marca o intervencionismo que se manifestava 
relação com a economia e disciplina da 

tanto no campo diplomático quanto no militar. Tal política marcava, 
força, e directamente com a mesma 

principalmente, as relações do Império com as repúblicas vizinhas.Presidencia em todos os mais. Espero da sua 
Desta feita, era preciso guarnecer as fronteiras evitando prudência e zelo pelo serviço do Imperador e 

qualquer tipo de agressão estrangeira ao território imperial. Para da Nação q. se conduzirá de maneira tal nesta 
importantíssima comissão, que não dê motivos tanto, a Guarda Nacional deveria estar bem organizada no sentido 
de queixa aos nossos vizinhos, e que eu só de prestar o devido auxilio ao Exército em caso de uma eminente 
tenha de levá-lo acerto com que se dirigir guerra. 
(OFÍCIO DO PRESIDENTE JOAQUIM RAIMUNDO Com objetivo de fortalecer as fronteiras, foi estabelecido em 
DE LAMARE, 1858). 14 de fevereiro de 1850, o Decreto nº 520 que autorizava o poder 

central a dar regulamento especial ao processo de qualificação, de 
Após a assinatura do acordo com o Paraguai, o governo organização e ao serviço das Guardas Nacionais das Províncias 

tratou de dispensar o destacamento da Guarda Nacional, como limítrofes com Estados vizinhos. Dias depois de ter baixado o referido 
verificamos no relatório apresentado a Assembléia Provincial por decreto, o governo imperial fixou o Regulamento Provisório nº 670, 
Joaquim de Lamare em 1859, onde afirma que, de 22 de fevereiro de 1850, que dava organização especial a 

Guarda Nacional do Rio Grande do Sul. 
Assim que desapparecerão as difficuldades 

Ao analisar a aplicabilidade do Decreto nº 520 na Província diplomáticas que fazia previnir-se o Governo 
de Mato Grosso, observamos que o governo central ambicionava imperial para hum rompimento de guerra, 
organizar a Guarda Nacional mato-grossense nos moldes da rio-tratou-se de dissolver a força de operações 

que se reunio na fronteira, foi a Guarda grandense, haja vista que era a milícia daquela Província um 
Nacional  exonerada do serv iço de “importante instrumento político-institucional a serviço do Estado 
destacamento a que fora chamada imperial centralizado (FERTIG, 2003, p. 333), sendo por assim dizer, 
(RELATÓRIO DO PRESIDENTE JOAQUIM modelo para as demais Províncias limítrofes. Tal assertiva fica mais 
RAIMUNDO DE LAMARE, 1859, p. 9). clara na medida em que analisamos a correspondência do ministro 

da Justiça, José Thomaz Nabuco de Araujo com Augusto Leverger 
Na década de 1850 percebemos uma maior em 1854,

preocupação do poder central com questões relacionadas à 
mo mo or fronteira, o que está diretamente ligada ao processo de Ill  e Ex  S Para que seja o Governo Imperial 

consolidação do Estado Imperial. Dito de outra forma, uma vez habilitado para execução da Resolução nº 520 
que a tarefa da “construção da ordem” estava concretizada, o de 14 de fevereiro de 1850, que autorisou a 

organização especial da Guarda nacional das governo Imperial viu as condições ideais para se lançar ao exterior. 
Fronteiras cumpre que V. Exª com urgência  Para Gabriela Nunes Ferreira, a política externa adotada, 
informe sobre os quisitos seguintes: 1ª Qual a sobretudo pelos Conservadores, no início da década de 1850, 
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execução que se dêo nessa Provincia ao Leverger afirma que tendo
Regulamento Provisório de 22 de fevereiro de 

 1850; quantos Guardas Nacionais foram [...] ahonra de responder ao Aviso de V. Exª de 31 
qualificados (com individualização das de outubro ultimo ordenando-me que informe 
cathegorias de que trata o artº 5º d'essi sobre três quesitos relativos á organisação da 
regu lamento) ,  quantos  Commandos Guarda Nacional nesta Provincia.
Superiores, Legiões, Corpos, Esquadrões, Quanto ao primeiro: não tem tido aqui 
Companhias, Seções forão designadas e se execcução o Regulamento Provisório de 22 de 
formarão, seus Districtos, armas e officiaes Fevereiro de 1850, por não ter havido ordem do 
nomeados. 2º Quaes as disposições da Lei Governo Imperial que assim o prescrevesse.
numero 602 de 19 de Setembro de 1850 que Q u a n t o  a o  s e g u n d o  n ã o  v e j o  
podem ser sem inconveniente applicadas a incoveniente na applicação das disposições da 
Guarda Nacional da Fronteira. 3º Se á toda a Lei nº 602 de 19 de setembro de 1850, fazendo-se 
Provincia, ou somente á parte d'ella, e qual lhes as poucas alterações seguintes: 1º substituir 

osessa parte deve ser applicada á organização pelos Art  1º, 2º e 3º do citado Regulamento 
especial as ditas informações deverá V. Exª Provisório os da Lei que tratão de qualificação, 
ajuntar ao Mappas e relações que tiver por supprimindo-se os Conselhos de Revista, e 
c o n v e n i e n t e  p a r a  i n s t r u i - l a s  extendendo-se a dous annos o intervallo entre 
(CORRESPONDENCIA DO MINISTRO DA as revisões da mesma qualificação; 2º supprimir 
JUSTIÇA THOMAZ NABUCO DE ARAUJO, 1853) na parte penal, pelo que toca aos Inferiores e 
[grifo nosso]. Guardas, os §§1º e 2º do Artº 94 da Lei, 

applicando-se as penas do § 3º do mesmo Artº 
osnos casos, não só dos Art  95 e 96 como também 

Pelo Regulamento nº 670 de 22 de fevereiro de 1850, a do Artº 85 e ampliando até 15 dias de prisão a 
milícia ficava sob a estrita autoridade do presidente de província, pena das culpas enumeradas no Artº 97.                                                                                                                                         
o que lhe permitia formar os Conselhos de Qualificação bem E pelo que diz respeito ao terceiro: 
como nomear provisoriamente oficiais de primeira linha para o entendo ser conveniente que a Guarda 

Nacional de toda a Provincia tenha a mesma Comando Superior da Legião e dos Corpos. Além do mais, o 
organização parecendo-me sufficientes para o Regulamento estabelecia em seu artigo 5º que os Guardas seriam 
caso de guerra as disposições do Titulo 6 da qualificados em uma das três categorias, a saber: móveis, ativos e 
referida Lei (CORRESPONÊNCIA DO PRESIDENTE reserva, sendo que para a primeira, concorriam os solteiros, ou 
DA PROVÍNCIA AUGUSTO LEVERGER, 1854) [grifo 

viúvos sem filhos, que fossem idôneos para o serviço militar, 
nosso].

enquanto para a segunda todos os outros cidadãos que 
estivessem em circunstancias de prestarem os serviços Percebemos através da correspondência transcrita, que o 
desempenhados pela milícia. A terceira categoria seria composta citado Regulamento Provisório de 22 de fevereiro, não teve a 
dos indivíduos habitualmente alistados na reserva (BRASIL, 1850, p. devida aplicabilidade na Província de Mato Grosso. Contudo, as 
20). indagações feitas pelo ministro Nabuco de Araujo, mediante o 

Em resposta ao oficio de Nabuco de Araujo, Augusto 
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oficio de 23 de janeiro de 1954, foram respondidas pelo presidente Lembramos que pelo artigo 118 da Lei nº 602 de 19 de 
Leverger. Segundo este, os artigos da Lei nº 602 que tratam da setembro de 1850, a Guarda Nacional só poderia ser requisitada na 
qualificação deveriam ser substituídos pelos três primeiros artigos forma de corpos destacados, em virtude de lei especial, em caso de 
do Regulamento Provisório que estabelecia que: 1º “Os Conselhos guerra ou rebelião (BRASIL, 1850, p. 337).
de Qualificação [...] serão compostos de três Officiaes da Guarda Acreditamos que as disposições do Decreto nº 2.029 foram 
Nacional, escolhidos pelo Presidente” (BRASIL, 1850, p. 20) 2º “De aplicadas em toda a Província de Mato Grosso, haja vista que em 
suas decisões haverá recurso para o Presidente, que marcará o correspondência com o ministro da Justiça Francisco Diogo de 
prazo, e a fórma da sua interposição” (BRASIL, 1850, p. 20) 3º “O Vasconcelos, em setembro de 1858, o presidente Joaquim de 
Presidente assignará a cada Conselho o districto, dentro do qual Lamare, afirmava que devido a escassa população das três 
deve fazer a qualificação” (BRASIL, 1850, p. 20). Leverger afirmava cidades limítrofes, notadamente Mato Grosso (Vila Bela da 
ainda, que as desobediências e insubordinações cometidas pelos Santíssima Trindade), Poconé e Miranda, as deliberações do referido 
guardas nacionais, deveriam, de acordo com o Regulamento decreto deveriam ser estendidas a toda Província. Pela 
Provisório, ser punidas com até quinze dias de prisão. correspondência,

Em 18 de novembro de 1857, o governo imperial promulgou 
mo mo orIll  Ex  S  Foi a 11 do corrente, com quase o Decreto nº 2.029, dando organização especial a Guarda 

nove mezes de demora, que recebi o Nacional das Províncias limítrofes com os Estados vizinhos. O 
Aviso de V. Exª de 21 de Dezembro do referido Decreto, além de reforçar algumas atribuições do 
a n n o  p a s s a d o ,  m a n d a n d o  e s t a  

Regulamento Provisório de 22 de fevereiro de 1850 - tais como a 
Presidencia informar se, na conformidade 

nomeação de oficiais de linha para os postos de Comandante do artº 22 do Decreto 2029 de 18 de 
superior e comandantes dos corpos - estabelecia que a renda Novembro do mesmo anno, as suas 
necessária para a qualificação da Guarda Nacional ficaria disposições podem ser applicadas a toda 
reduzida a metade do que exigia a Lei nº 602 de 19 de setembro de esta Provincia, ou somente a huma parte 

della, e em resposta cumpre-me informar 1850. Outra novidade advinda com o Decreto nº 2.029, ficava por 
a V Exª que, tendo de ser executado nesta conta do artigo 14 que afirmava, 
Provincia o dito Decreto, nenhum 
inconvin iente ve jo em que suas  A Guarda Nacional poderá ser chamada, por 
disposições sejão applicadas em todo o deliberação do Governo, ou do Presidente da 
território della. He tão escassa a Província, a serviço de Corpos destacados, e 
população dos três municípios limítrofes empregados na guarnição e polícia das 
(Mato Grosso, Poconé e Miranda) que, nos fronteiras, não só nos casos de que trata o 
casos figurados no artº 14 do Decreto, não artigo cento e dezoito da Lei [602], mas 
póde ser dispensado o concurso da também quando houver perigo ou ameaça 
Guarda Nacional dos dous Municipios de invasão de inimigo externo, e sempre que 
restantes (Cuiabá e Diamantino) e haveria exigir a segurança do Estado (BRASIL, 1857, p. 
in just iça relat iva em estabelecer 451).
d i s t i n c ç ã o  e n t r e  e s t e s  
(CORRESPONDÊNCIA DO PRESIDENTE 
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JOAQUIM RAIMUNDO DE LAMARE, 1858). tanto mais urgente, quanto sendo esta Provincia 
limitrophe com differentes Estados estrangeiros, 
e mui distante da Côrte, pôde de hum momento Mesmo considerando importante o papel desempenhado 
para outro ver-se exposta à eventualidades de pela Guarda Nacional na defesa da ordem, tanto interna quanto 
huma guerra, sem dispor dos precisos meios de das fronteiras, devemos ressaltar que ela enfrentou ao longo de 
defeza (CORRESPONDÊNCIA DO PRESIDENTE sua existência, muitos problemas, tais como a falta de armamento 
ANTONIO PEDRO DE ALENCASTRO).

e instrutores, o que sem dúvidas comprometia sua eficiência. 
Reveladora da situação foi a correspondência enviada ao 

Como podemos evidenciar, no final da década de 1850 e 
ministro da Justiça Manuel Vieira Tosta, pelo presidente da 

início de 1860, a Guarda Nacional da Província de Mato Grosso 
Província de Mato Grosso, Antonio Pedro Alencastro em 1859, 

estava completamente desarmada, bem como sem instrução. Tal 
onde este afirmava que 

situação preocupava o presidente Alencastro, haja vista que Mato 
Grosso fazia fronteira com diferentes Estados estrangeiros, bem [...] a Guarda Nacional desta Província, que 
como se localizava geograficamente distante da Corte no Rio de monta proximamente a 6.000 praças, já quase 
Janeiro. Além do mais, como já tivemos oportunidade de observar, toda desarmada, e sem instrucção alguma; 
a partir da década de 1850, o Império desenvolveu uma política pois contando cerca de 5.000 soldados, cabos 

e inferiores, apenas tem 200 armas em bom externa intervencionista, responsável por fomentar um clima de 
estado, e 400 correames, não havendo hum só belicosidade, principalmente, em relação aos países da região do 
major, hum só ajudante, para dar a Prata.
conveniente instrucção aos 5 corpos e Aline Cordeiro Goldoni nos aponta que a falta de eficiência 
differentes Companhias que aqui existem!

da Guarda Nacional no serviço de policiamento, não foi uma 
He incontestável a conveniência, senão 

particularidade das Províncias distantes geograficamente da Corte. necessidade, de possuir a Guarda Nacional a 
Analisando a Guarda Nacional do Rio de Janeiro a autora assevera precisa instrucção prática de manobras e 
que a falta de competência da milícia pode ser verificada em várias evoluções para poder efficazmente auxiliar a 
regiões do Império, inclusive na Província fluminense. Em suas força de linha, e concorrer para a defeza do 

País; e não podendo Ella sem instructores e palavras,
sem armamento algum, por meio de A despeito de toda essa participação ativa da 
exercícios repetidos, essa instrucção, por isso Guarda Nacional no serviço de manutenção da 
torna-se de absoluta necessidade, que V. Exª, ordem e consequentemente de policiamento, é 
tomando o  expos to  na  ma i s  se r ia  necessário esclarecer que este serviço não foi 
consideração, se digne enviar alguns Majores dos mais competentes. Em determinadas 
e Ajudantes para os corpos da Guarda regiões a instituição não se mostrou muito 
Nacional desta Provincia, bem como remetter confiável sequer para a manutenção da ordem. 
2.000 armas e igual numero de equipamentos, O despreparo, a falta de organização, a baixa 
o  que deverá  se r  conservado nas  infra-estrutura e até mesmo o desinteresse da 
arrecadações dos corpos. parte dos milicianos também contribuíam para 

A necessidade desta medida torna-se a pouca eficácia do serviço desempenhado 
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(GOLDONI, 2010, p. 79). quartelamento, porém como sou odiado e 
censurado pelos habitantes deste Distrito por 
este meu proceder, e desejando previnir algum 
resultado desagradável por isso rogo a V. Exª se Outros fatores corroboravam para que a Guarda Nacional 
digne ordenar o que for de direito (OFICIO DO não tivesse eficiência na manutenção da ordem, como por 
COMANDANTE DO DISTRITO MILITAR DE MATO 

exemplo, a sujeição dos guardas às mesmas leis empregadas aos 
GROSSO JOÃO PINHEIRO GUEDES, 1853).

soldados de 1ª Linha o que, sem sombra de dúvidas, causava 
inúmeras deserções. Como já evidenciamos no segundo capítulo, Percebemos pela documentação supracitada, que o 
o serviço na força de linha era considerado um instrumento comandante militar da fronteira João Pinheiro Guedes era “odiado 
coercitivo da “boa sociedade” para disciplinar a população livre e censurado pelos habitantes do districto” uma vez que sujeitava os 
e pobre, ao passo que para Guarda concorriam os cidadãos, ou guardas nacionais aos mesmos Regulamentos que regiam os 
seja, os participantes da vida política do Império. Ilustrativo do soldados de linha, colocando-os para fazer faxinas e concertar o 
caso foi à correspondência enviada ao presidente Augusto quartel. Não foi possível localizar a resposta de Leverger aos 
Leverger em 1853, pelo comandante militar do Distrito de Mato questionamentos levantados por João Guedes, não obstante, a Lei 
Grosso (Vila Bela da Santíssima Trindade), João Pinheiro Guedes, nº 602 de 19 de setembro de 1850, prescrevia em seu artigo 89 que, 
onde solicita esclarecimentos acerca dos guardas nacionais em destacamento, os guardas nacionais “não deixarão de estar 
destacados em fronteira,           sujeitos á Autoridade Civil. (BRASIL, 1850, p. 352). Pela Lei, os 

milicianos só ficariam sob a tutela dos regulamentos militares 
Tenho a honra de dirigir-me a V. Exª quando formassem corpos destacados para o serviço de guerra 
pedindo esclarecimentos a respeito dos 

(BRASIL, 1850, p. 352), o que não era o caso. Além do mais, em 1859, 
Guardas Nacionaes que aqui se achão em 

como demonstrou o Presidente da Província, Joaquim Raimundo de serviço, se estão ou não sugeitos aos Artigos de 
Lamare, em correspondência com o Comandante Superior da Guerra e as novas ordenanças, ou se elles tem 
Guarda Nacional Manoel Antunes de Barros, algum regulamento especial que os rege ao 

qual estejam sujeitos quando destacados em 
Fronteira, e se devem fazer todos as faxinas [...] a Guarda Nacional, quando estiver em 
necessárias para o concerto do Quartel e serviço de destacamento, continuará sob o 
todos os serviços que se ofereção, se devem commando de seos respectivos officiaes, 
conduzir a bolsa do correio até Jauru e se for sujeitos às disposições da Lei nº 602 de 19 de 
necessario até essa cidade, e marchar em 

setembro de 1850,  e respect ivos  
diligencia ao Forte do Principe, e quais os 

regulamentos, competindo às Autoridades castigos que devem sofrer quando cometão 
militares somente exigir a força precisa para o faltas, pois eu os considero sujeitos aos Artigos 
serviço da guarnição, e para aquelle q. deo de Guerra, e por isso tem que sofrerem os 
lugar o destacamento(CORRESPONDÊNCIA DO castigos que o mesmo aplica as faltas 
PRES IDENTE  DA PROVÍNCIA JOAQUIM cometidas pelos soldados de 1ª linha e fazem 
RAIMUNDO DE LAMARE, 1859).as faxinas e ajudão no concerto do 
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Acreditamos que as dificuldades das autoridades militares lavradores” (CASTRO, 1979, p. 160). 
em lidar com a Guarda Nacional foi uma constante ao longo do Com vistas a minorar os sacrifícios desempenhados pelos 
século XIX, o que não é para menos, uma vez que a milícia era uma guardas, o governo imperial prescreveu em 1861, que os Guardas 
instituição civil com características militares. Contudo, como nos Nacionais só deveriam ser chamados para o serviço de 
lembra Jeanne Berrance de Castro, “a militarização ocasional destacamento na mais urgente e indeclinável necessidade, como 
dessa milícia decorreu apenas a necessidade de empregá-la para nos aponta a correspondência de Antonio Pedro de Alencastro 
compensar as deficiências da tropa, mas nem por isso deixou de com o ministro da Justiça Francisco de Paula de Negreiros Sayão 
conservar uma estrutura predominantemente civil” (CASTRO, Lobato, em 1861,
1979, p. 62).

Illmo e Exmo Senr. Accuso o recebimento e fico Quando requisitados pelas autoridades provinciais, os 
na inteligência do Aviso circular de V. Ex de 7 de guardas nacionais podiam ficar prestando serviço de 
Agosto ultimo, remettendo-me copia do que destacamento, por dias, meses ou anos, como podemos verificar 
dirigira ao Presidente da Provª da Bahia em data 

através da solicitação remetida a Manoel Antunes de Barros, pelo 
de 4 do mez anterior, recommendando-lhe que 

Presidente Albano de Souza Osório, em 1857, não mande aquartelar a Guarda Nacional, nos 
termos do artº 87 da Lei de 19 de Setembro de 

or e elIllmo S . Tendo-me participado o Ten  Cor  1850, sem haver a mais urgente e indeclinável 
teCommanda  das Armas em data de 5 do necessidade (CORRESPONDÊNCIA DE ANTONIO 

corrente haver sido despedido, no dia 1º, do PEDRO DE ALENCASTRO, 1861).
serviço em que se achava no Quartel desta 
Cidade o resto do destacamento da Guarda 

A recomendação do governo central, de só mandar 
Nacional, houve V. S. em meo nome ao 1º, 2º, 

chamar os guardas nacionais na mais urgente necessidade, foi 3º Batalhão da mesma Guarda a Constancia e 
comentada pelo Presidente da Província, Herculano Ferreira Pena, patriotismo com que por espaço de três anos 
em seu relatório de 1862, conforme podemos atestar,concorrerão para o dito destacamento 

(CORRESPONDÊNCIA DO PRESIDENTE DA 
PROVÍNCIA ALBANO DE SOUSA OSÓRIO, 1857). Desde tempos anteriores á minha posse existião 

pequenos Destacamentos da Guarda Nacional 
nas Villas do Diamantino e Poconé, e na A Lei nº 602 de 19 de setembro de 1850 não estabelecia 
Freguezia do Livramento; e tendo sido já por mim prazo determinado para o fim dos serviços de destacamento, 
dispensado este ult imo, pretendo mui afirmando que estes poderiam “durar em quanto as necessidades 
brevemente dar igual ordem a respeito dos 

publicas o exigirem”(BRASIL, 1850, p. 352). Assim, quando o serviço 
outros, tanto por entender que só em casos de 

superava o tempo de três dias, o governo se via obrigado a arcar muito urgente necessidade se deve exigir 
com os soldos dos guardas nacionais. Entretanto, “as vantagens semelhante sacrifício de Cidadãos, que não 
que o pagamento dos soldos pudessem trazer eram anuladas pelo fazem da vida militar a sua profissão, como por 
atraso com que era ele feito, pois não chegava a compensar o faltarem meios para a satisfação dos seos 

vencimentos desde que o Governo Imperial abandono das atividades normais de trabalho entre os 
mandou suspender esta despeza, até então 
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f e i t a  p o r  c o n t a  d o  M i n i s t é r i o  d a  dezembro de 2010. 
Guerra(RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA 
PROVÍNCIA HERCULANO FERREIRA PENA, 1862, __________ Relatório apresentado a Assembléia Geral Legislativa na 
p. 14). quarta sessão da nona legislatura pelo Ministro e Secretário de 

Estados dos Negócios da Guerra Marquez de Caxias. Disponível em 
A partir de 1863, percebemos, através da documentação, 

http://www.crl.edu/brazil/ministerial/guerra Acesso em 02 de 
que os destacamentos da Guarda Nacional foram mais diminutos, 

outubro de 2010.
resumindo-se ao serviço da Guarnição de algumas localidades 
aos domingos. Todavia com o início da Guerra com o Paraguai em 

ECHO CUIABANO. 25 de maio de 1850, rolo 2. Núcleo de 
1864, os contingentes da Guarda Nacional de Mato Grosso, para 

Documentação e Informação Histórica Regional/NDIHR/UFMT.
além de guarnecer as cidades e vilas, marchou para a fronteira sul, 
onde juntamente com os Batalhões de Artífices e outros 

MATO GROSSO. Correspondência enviada pelo presidente da 
voluntários, formou a Força Expedicionária responsável pelos 

Província de Mato Grosso Augusto Leverger ao Comandante 
“primeiros socorros” ante a invasão paraguaia, desempenhando 

interino da Guarda Nacional em 16 de agosto de 1852. In: Livro 
mais uma vez, o importante papel de defender a ordem e guardar 

destinado ao Registro da Correspondência entre a Presidência da 
as fronteiras.

Província e os Comandantes Militares, Guarda Nacional e Arsenal 
de Guerra. APMT. Nº 116/Estante 6. 

__________ Correspondência enviada ao Presidente da Província de 
BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil. Rio de Janeiro: Tipo- Mato Grosso Augusto Leverger pelo ministro da Justiça José Thomaz 
g r a f i a  N a c i o n a l ,  1 8 3 1 .  D i s p o n í v e l  e m  Nabuco de Araujo em 31 de outubro de 1853. In: Avisos Expedidos à 
h t t p : / / w w w 2 . c a m a r a . g o v . b r / a t i v i d a d e - Presidência pelo Ministério da Justiça (1849-1856). Nº 111/Estante 06 
legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio Acesso em 10 de APMT. 
outubro de 2010

__________ Correspondência enviada ao ministro da Justiça José 
__________ Collecção das Leis do Império do Brasil de 1850. Tomo Thomaz Nabuco de Araujo em 9 de fevereiro de 1854 pelo 
XIII. Parte II. Rio de Janeiro: Typografia Nacional, 1851. Disponível presidente da Província de Mato Grosso Augusto Leverger. In: 
e m  h t t p : / / w w w 2 . c a m a r a . g o v . b r / a t i v i d a d e - Correspondência oficial da Presidência da Província com o 
legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio Acesso em 28 de Ministério da Justiça (1854-1859). APMT. Nº 146/Estante 07.
dezembro de 2010.

_________ Correspondência enviada ao ministro da Justiça Thomaz 
___________ BRASIL. Collecção das Leis do Império do Brasil de Nabuco de Araujo em 22 de Dezembro de 1856 pelo presidente da 
1857. Tomo XX. Parte II. Rio de Janeiro: Typografia Nacional, 1857. Província de Mato Grosso Augusto Leverger. In: Correspondência 
Disponível em: http://www2.camara.gov.br/atividade- oficial da Presidência da Província com o Ministério da Justiça (1854-
legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio Acesso em 28 de 1859). APMT, nº 146/Estante 07. 
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131/Estante 6.
__________ Correspondência enviada pelo Presidente da Província 
de Mato Grosso Albano de Sousa Osório em 7 de dezembro de ___________ Correspondência enviada pelo Presidente da Província 
1857 ao Comandante Superior da Guarda Nacional Manoel de Mato Grosso Joaquim Raimundo de Lamare em 18 de junho de 
Antunes de Barros. In: Registro da Correspondência entre a 1859 ao Comandante Superior da Guarda Nacional Manoel 
presidência e o comando dos Batalhões da mesma Guarda (1852- Antunes de Barros. In: Registro da Correspondência entre a 
1865). APMT. Nº 131/Estante 6. presidência e o comando dos Batalhões da mesma Guarda (1852-

1865). APMT. Nº 131/Estante 6.
___________ Correspondência enviada pelo presidente da 
Província de Mato Grosso Joaquim Raimundo de Lamare ao ___________ Correspondência enviada ao ministro da Justiça 
Comandante da Guarda Nacional em 13 de março de 1858. In: Manuel Vieira Tosta em 24 de novembro de 1859 pelo presidente da 
Registro da Correspondência entre a presidência e o comando Província de Mato Grosso Antonio Pedro de Alencastro. In: Registro 
dos Batalhões da mesma Guarda (1852-1865). APMT. Nº da Correspondencia oficial da presidência da província com o 
131/Estante 6. Ministério da Justiça 1859-1865. APMT. Nº 186/Estante 07.

__________ Correspondência enviada pelo Presidente da Província ___________ Correspondência enviada ao ministro da Justiça 
de Mato Grosso Joaquim Raimundo de Lamare ao Comandante Francisco de Paula Negreiros Sayão Lobato em 31 de outubro de 
da Seção de Batalhão da cidade de Mato Grosso Major Joaquim 1861 pelo presidente da Província de Mato Grosso Antonio Pedro de 
Antonio de Vasconcelos Pinto em 19 de março de 1858. In: Registro Alencastro. In: Registro da Correspondencia oficial da presidência 
da Correspondência entre a presidência e o comando dos da província com o Ministério da Justiça 1859-1865. APMT. Nº 
Batalhões da mesma Guarda (1852-1865). APMT. Nº 131/Estante 6. 186/Estante 07.

___________ Correspondência enviada ao ministro da Justiça __________ Decreto pelo qual ficava autorizado o Presidente da 
Francisco Diogo de Vasconcelos em 23 de setembro de 1858 pelo 

Província a criar companhias policiais nos municípios da Província 
presidente da Província de Mato Grosso Joaquim Raimundo de 

de Mato Grosso. In: Decretos da Assembléia Legislativa (1847-1860).   Lamare. In: Registro da Correspondencia oficial da presidência da 
Arquivo Público de Mato Grosso/APMT. província com o Ministério da Justiça 1859-1865. APMT. Nº 

186/Estante 07.
___________ Fala dirigida á Assembléia Legislativa Provincial de Mato 
Grosso na Abertura da Sessão ordinária em 3 de maio de 1850, pelo ____________ Correspondência enviada pelo presidente da 
Exm. Sr. Presidente da Província, Coronel João José da Costa 

Província de Mato Grosso Joaquim Raimundo de Lamare ao 
P i m e n t e l .   D i s p o n í v e l  e m  

Comandante Superior da Guarda Nacional em 23 de março de http://www.crl.edu/brazil/provincial/mato_grosso Acesso em 10 de 
1859. In: Registro da Correspondência entre a presidência e o janeiro de 2011.
comando dos Batalhões da mesma Guarda (1852-1865). APMT. Nº 
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__________ Instrucções Provisorias para servirem de Regulamento á http://www.crl.edu/brazil/provincial/mato_grosso Acesso em 12 de 
Secção de Companhia de Força Policial, creada pela Lei janeiro de 2011
Provincial nº 3 de 9 de junho de 1858.  Lata 1858-A. APMT.

________ Relatório do presidente da Província de Mato Grosso, o 
___________Relatório do Presidente da Província do Mato Grosso, o Chefe de divisão, Joaquim Raimundo de Lamare, na abertura da 

Assembléia Legislativa Provincial em 3 de maio de 1859. Disponível capitão de fragata Augusto Leverger, na abertura da sessão 
em http://www.crl.edu/brazil/provincial/mato_grosso Acesso em 12 ordinária da Assembléia Legislativa Provincial em 10 de maio de 
de janeiro de 2011.1 8 5 1 .  D i s p o n í v e l  e m  

http://www.crl.edu/brazil/provincial/mato_grosso Acesso em 02 
de outubro de 2010. _________ Relatório apresentado à Assembléia Legislativa Provincial 

de Mato Grosso pelo Exm.o Conselheiro Herculano Ferreira Penna 
___________ Relatório do Presidente da Província de Mato Grosso, o e m  3  d e  m a i o  d e  1 8 6 2 .   D i s p o n í v e l  e m  
capitão de mar e guerra Augusto Leverger, na abertura da sessão http://www.crl.edu/brazil/provincial/mato_grosso Acesso em 13 de 
ordinária da Assembléia Legislativa Provincial em 3 de maio de janeiro de 2010
1 8 5 2 .  D i s p o n í v e l  e m  
http://www.crl.edu/brazil/provincial/mato_grosso Acesso em 02 
de outubro de 2010.

CARVALHO, José Murilo. A construção da ordem: a elite política 
___________Relatório do Presidente da Província de Mato Grosso, o 

imperial. Teatro de sombras: a política imperial. Rio de Janeiro: 
Capitão de Mar o Guerra Augusto Leverger, na abertura da sessão 

Civilização Brasileira, 2008.
ordinária da Assembléia Legislativa Provincial em 3 de maio de 
1 8 5 4 .   D i s p o n í v e l  e m  

CASTRO, Jeanne Berrance. A Guarda Nacional. In: In: HOLANDA, 
http://www.crl.edu/brazil/provincial/mato_grosso Acesso em 02 

Sérgio Buarque (org.) História Geral da Civilização Brasileira. T. II V. 4.  
de outubro de 2010.

São Paulo: Difel. 1971.

__________ Relatório do presidente da Província de Mato Grosso, o 
____________ A Milícia Cidadã: a Guarda Nacional de 1831 a 1850. 

capitão de mar o Guerra Augusto Leverger, na abertura da sessão 
São Paulo: Ed. Nacional, 1979.

ordinária da Assembléia Legislativa Provincial em 3 de maio de 
1854.  Disponível em http://www.crl.edu/brazil/ministerial/guerra 

COTTA, Francis Albert. Olhares sobre a Polícia no Brasil: a construção 
Acesso em 07 de janeiro de 2011.

da ordem imperial numa sociedade mestiça. Fenix: Revista de 
História e Estudos Culturais. Uberlândia, v. 6, n. 2, 19 p. Trimestral. 2009.__________ Relatório do Presidente da Província de Mato Grosso, o 

Chefe de Divisão Joaquim Raimundo de Lamare, na abertura da 
FERREIRA, Gabriela Nunes. O Rio da Prata e a Consolidação do sessão ordinária da Assembléia Legislativa Provincial em 3 de maio 
Estado Imperial. São Paulo: Hucitec, 2006.d e  1 8 5 8 .   D i s p o n í v e l  e m  
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FERTIG, André Átila. “Clientelismo Político em Tempos Belicosos: a 
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Estado Patrimonial Brasileiro no século XIX. São Paulo: Difel, 1987.Estado Imperial centralizado (1850-1873)”. Porto Alegre: UFRGS, 

2003. Tese (Doutorado em História), Departamento de História, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2003. VELLASCO, Ivan. Policiais, Pedestres e Inspetores de Quarteirão: 

Algumas Questões sobre as vicissitudes do Policiamento na Província 
de Minas Gerais (1851-50). In: CARVALHO, José Murilo (org.). Nação e GOLDONI, Aline Cordeiro. Embate e negociação: o recrutamento 

da Guarda Nacional fluminense durante a Guerra do Paraguai. Rio Cidadania no Império: Novos Horizontes. Rio de Janeiro: Civilização 
de Janeiro: UFRJ, 2010. Dissertação (Mestrado em História), Brasileira, 2007.
Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, 2010. VOLPATO, Luiza Rios Ricci. Cativos do Sertão: Vida cotidiana e 

escravidão em Cuiabá 1850-1888. São Paulo: Marco Zero, Cuiabá: 
MENDES, Fábio Faria. Encargos, privilégios e direitos: o EdUFMT, 1993
recrutamento militar no Brasil nos séculos XVIII e XIX. In: CASTRO, 
Celso; IZECKSOHN, Vitor; KRAAY, Hendrik (orgs.). Nova História 
Militar Brasileira. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.

 ¹Este texto é tema do terceiro capítulo de minha dissertação de PERARO, Maria Adenir. Bastardos do Império: Família e sociedade 
mestrado denominada “A Guarda Nacional na Fronteira Oeste do em Mato Grosso no século XIX. São Paulo: Contexto, 2001.
Império do Brasil (1850-1864)”, orientada pela Profa. Dra. Maria Ade-
nir Peraro e apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Histó-RODRIGUES, Antonio Edmilson Martins; FALCON, Francisco José 
ria da Universidade Federal de Mato Grosso em março de 2011.Calazans; NEVES, Margarida de Souza. A Guarda Nacional no Rio 

de Janeiro 1831-1918. Rio de Janeiro: PUC-RJ, 1981.  

 ²Em meados do século XIX a Província de Mato Grosso contava com 
SENA, Ernesto Cerveira de. Entre Anarquizadores e Pessoas de uma população de, aproximadamente, 32.460 habitantes 
Costumes: a dinâmica política nas fronteiras do império: Mato distribuídas em três termos, a saber: Cuiabá (23.144 habitantes), 
Grosso (1834-1870). Cuiabá: Carlini e Caniato; EdUFMT, 2009.

Diamantino (3.616 habitantes) Poconé (3.973 habitantes) e Mato 
SILVA, Welligton Barbosa. Entre a Liturgia e o Salário: a formação 

Grosso (1.727 habitantes). Sobre o assunto ver: SIQUEIRA, Elizabeth dos aparatos policiais no Recife do século XIX. Recife: UFPE, 2003. 
Madureira. Luzes e Sombras: Modernidade e Educação Pública em Tese (Doutorado em História), Programa de Pós-Graduação em 

História, Universidade Federal de Pernambuco, 2003. Mato Grosso (1870-1889). Cuiabá: INEP/COMPED/EdUFMT, 2000.

SIQUEIRA, Elizabeth Madureira. Luzes e Sombras: Modernidade e  ³Data dessa época as seguintes revoltas: A Rebelião Cuiabana ou 
Educação Pública em Mato Grosso (1870-1889). Cuiabá: 

NOTAS
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Rusga ocorrida em Mato Grosso em 1834 a Guerra dos Cabanos sociedade em Mato Grosso no século XIX. São Paulo: Contexto, 
2001; VOLPATO, Luiza Rios Ricci. Cativos do Sertão: Vida cotidiana e ocorrida entre 1832 a 1835 nas Províncias de Pernambuco e 
escravidão em Cuiabá 1850-1888. São Paulo: Marco Zero, Cuiabá: Alagoas; a Cabanagem evento belicoso que teve lugar na 
EdUFMT, 1993.

Província do Grão-Pará nos anos de 1835 a 1840; a Farroupilha 

ocorrida entre 1835 a 1845 na Província do Rio Grande do Sul; a 

Sabinada, revolta ocorrida na Província da Bahia entre os anos de 

1837 a 1838; a Balaiada insurreição que teve como palco a 

Província do Maranhão entre 1838 e 1841; os movimentos liberais 

que tiveram lugar nas Províncias de São Paulo e Minas Gerais em 

1842; e o movimento dos liberais pernambucanos denominado 

Revolta Praieira (1848). Para uma discussão mais aprofundada 

sobre assunto ver: CARVALHO, José Murilo. A construção da 

ordem: a elite política imperial. Teatro de sombras: a política 

imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.

 O conceito de liturgias proposto por Max Weber diz respeito aos 

serviços específicos realizados pelos súditos ao príncipe 

patrimonial. Em nossa pesquisa apropriamos da noção 

desenvolvida por Fábio Faria Mendes que, com base em Weber, 

entende as liturgias como formas de provisão de serviços 

administrativos por quaisquer tipos de poderes intermediários com 

seus próprios recursos, dito de outra forma, as liturgias implicam 

prestações administrativas não remuneradas e voluntárias por 

notáveis locais. Ver: MENDES, Fábio Faria. Encargos, privilégios e 

direitos: o recrutamento militar no Brasil nos séculos XVIII e XIX. In: 

CASTRO, Celso; IZECKSOHN, Vitor; KRAAY, Hendrik (orgs.). Nova 

História Militar Brasileira. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. p. 113.

 Sobre a assinatura do Tratado de Livre Navegação com o 
Paraguai e seus desdobramentos para a Província de Mato Grosso 
ver: PERARO, Maria Adenir. Bastardos do Império: Família e 
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ESPELHO MÁGICO: 
O OLHAR DE J. B. VON SPIX E C. F. P. VON MARTIUS SOBRE O 

NEGRO NO BRASIL DO SÉCULO XIX

RESUMO

ABSTRACT

José Rodolfo Monteiro
jose.ro.monteiro@gmail.com

Como parte de uma pesquisa dedicada à influência dos estudos de antropologia física do século XVIII no 
olhar dos viajantes europeus na América, este trabalho estuda a compreensão do homem no Brasil na obra “Via-
gem pelo Brasil (1817-1820)” de C.F.Ph. von Martius (Rio de Janeiro, Impressa Nacional, 1938). O material analisado 
são descrições e comentários dedicados à população negra, estudando-os desde uma perspectiva cultural e 
antropológica. A pesquisa é de caráter bibliográfico, trabalhando com relatos de viagem e com textos científicos 
publicados em português. As referências conceituais foram buscadas na História, na História das Ciências e na Etno-
grafia. Ao situar o objeto da pesquisa no contexto histórico e científico, constatou-se que no relato de viagem exis-
tem preconceitos culturais para com os negros e verifica-se que o viajante passa por conflitos ao apreender o outro. 
A consciência de ser europeu e de pertencer ao “mundo civilizado”, assim como as categorias científicas de inícios 
do século XIX, influíram decisivamente na maneira em que Martius se aproximou do seu objeto. E a própria viagem 
levou o viajante a formular juízos mais diferenciados, matizando suas opiniões até chegar a afirmar que o negro 
contribuía na formação do Brasil “com seu próprio suor”. O cientista esboçou uma interpretação, no sentido de que 
no Brasil estaria surgindo uma promissora civilização, afirmando que a diversidade humana é um dos traços distinti-
vos da nação.

Palavras-chave: narrativas de viagem, negros, século XIX.

As part of research studies devoted to the influence of the physical anthropology of the eighteenth century in 
the eyes of European travelers in America, This work studies the understanding of man's work in Brazil "Journey in Brazil 
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(1817-1820)" of C. F. Ph. von Martius (Rio de Janeiro, National Print, dos usos e costumes, mas, de igual modo, motes do caráter dos 
1938). The analyzed material are descriptions and reviews devoted negros no Brasil. Sejam escravos ou alforriados, os viajantes dedica-
to the population, studying them from a cultural and anthropologi- ram parte considerável de sua narrativa a população negra. Mas 
cal perspective. The bibliographical research is working with travel não os descreveram com a mesma riqueza de detalhes de antropo-
reports and scientific papers published in Portuguese. The concep- logia física, como no caso das populações indígenas.
tual references were sought in history, History of Science and Eth- Na análise de suas descrições, percebemos um olhar etno-
nography. By situating the object of research in historical and scien- cêntrico que permeia praticamente todas as observações, tanto no 
tific context, it was found that the travelogues are cultural preju- que diz respeito aos negros, como também aos miscigenados. Toda-
dices toward blacks and verifies that the traveler passes through via, um bom entendimento da obra demanda um estudo mais apro-
the conflict to seize the other. The awareness of being European fundado de seu pensamento, tendo como pano de fundo o contex-
and belonging to the "civilized world", as well as scientific catego- to científico no qual estavam inseridos. Faz-se imprescindível um 
ries of the early nineteenth century, decisively influenced the way in conhecimento mais abrangente da biografia destes viajantes, para 
which Martius approached his subject. And the journey itself took além da expedição, abarcando o período desde sua formação 
the traveler to make judgments more differentiated, tinting your acadêmica até o estudo das impressões que a viagem pelo Brasil 
opinions until you reach the state that contributed in the formation lhes causou, no tocante à sua natureza e população. 
of black Brazil "with their own sweat." The scientist outlined an inter- Para estes viajantes, os negros representavam um tema de 
pretation, in the sense that in Brazil would be a promising emerging importância, o qual fica em evidência ao avaliar a riqueza da docu-
civilization, arguing that human diversity is one of the hallmarks of mentação contida em suas narrativas. Seu texto apresenta um 
the nation. amplo quadro de propostas de estudo. Assim, o que nos propomos a 

trabalhar diz relação com os recursos antropológicos de que os 
Key-words: travel narratives, black, nineteenth century. cientistas lançam mão em suas observações sobre a população 

negra.

m inícios do século XIX, num contexto de grandes avanços 
no campo científico, algumas comitivas de viajantes natu-
ralistas, ainda movidas pelo espírito iluminista, vieram para o 

Brasil. Dentre estas se encontra a dos alemães Karl Friedrich Philipp 
As expedições naturalistas fazem parte do Século das Luzes; 

von Martius e Johann Baptist von Spix, sobre a qual nos debruça-
nesse período se gestaram importantes empresas de reconheci-

mos. O objeto de pesquisa é a narrativa dessa viagem, Viagem 
mento do planeta e foi modelado um método de apreensão da 

pelo Brasil: 1817-1820, que foi publicado após a expedição – entre 
realidade extra-européia, que continuou vigente ainda durante 

1823 a 1831. Já nossos objetivos atuais encontram-se relacionados 
boa parte do século XIX. Movidas pelo espírito do Iluminismo, várias 

às descrições e análises que os viajantes realizaram sobre as popu-
comitivas de viajantes foram formadas, avançando por variadas 

lações de negros, presentes em sua obra. 
regiões até então pouco conhecidas, para explorá-las mediante a 

Spix e Martius imbuídos dos pressupostos científicos da épo-
observação direta, de primeira mão, de sua fauna, flora e popula-

ca, relativos ao estudo do homem, observaram questões não só 
ção.

CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL DA VIAGEM E DA OBRA DE SPIX E 
MARTIUSE
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O Iluminismo foi de profícuas descobertas e consideráveis humana, mas o desenvolvimento pleno dos sentimentos só ocorreu 
avanços, seja na filosofia, na literatura, na ciência ou nas artes, e quando foram estabelecidas as primeiras civilizações, baseadas no 
seus desdobramentos excederam as fronteiras do continente grupo familiar. No estado civilizado o homem deveria bendizer o 
europeu, imprimindo seus valores em cada local onde sua instante que o arrancou da animalidade e combater os abusos e 
presença se fez sentir.  Surgiu a ideia de um novo homem, vivendo não repudiar os mais altos valores humanos. A humanidade 
sob uma nova ordem de coisas, sob um novo espírito, o espírito das caminharia rumo à civilização - sendo essa evolução por estágios -, 
luzes. Trazendo uma visão de si, conjugada com uma nova visão e por ser boa de natureza, se tornaria uma sociedade livre e 
do mundo, é este o homem que nos descortina Vovelle, em seu igualitária.
Homem do Iluminismo (1997). Sob sua direção, essa coletânea Neste contexto está inserida a viagem de Martius e Spix ao 
apresenta-nos uma série de ensaios, que nos permitem considerar Brasil. A consciência de ser europeu e de pertencer ao “mundo 
um painel geral sobre este período e sobre os homens que nele civilizado”, assim como as categorias científicas de inícios do século 
viveram. XIX, influenciaram decisivamente na maneira em que os viajantes 

Já em sua introdução, Vovelle nos remete à Enciclopédia científicos se aproximaram do seu objeto. Porém, a própria viagem 
de Diderot e d'Alembert, ícone da época, na tentativa de elucidar levou estes viajantes a formularem juízos mais diferenciados, 
ou, ao menos, tornar mais acessível este homem que vive e se matizando suas opiniões até chegar a afirmar que o negro 
move sob esta nova ordem, partilhando de um espírito que parece contribuía na formação do Brasil “com seu próprio suor”. O intuito 
fluir luzes, a partir de sua própria perspectiva. dos viajantes no seu relato era o de estabelecer “o estado de 

civilização” - no sentido de Rousseau - e o de contribuir na 
Reconhecemos que o texto da construção da História do Brasil; neste empenho, suas observações 
Enciclopédia permite reuni r  um do negro ocupam um papel nodal.
determinado número de termos As próprias biografias de nossos personagens evidenciam 
genéricos onde é possível identificar, um vínculo com o espírito da Ilustração. Assim, Martius, nascido em 
para além das controvérsias, os 

Erlangen em 17 de abril de 1794, formou-se em medicina em 1814, e 
elementos de um consenso mínimo 

depois de graduado, continuou estudando botânica. A partir de comum, nos quais se exprime uma nova 
1816 passou a trabalhar como adjunto no Jardim Botânico de visão do mundo através de uma visão do 
Munique, de onde saiu para sua expedição ao Brasil. Após o retorno, Homem. (Vovelle, 1997, p. 10-11).
exerceu a função de conservador-chefe dessa instituição científica 
no período de 1832 a 1854. Posteriormente, tornou-se membro Dentro da filosofia dos séculos XVIII e XIX, as ideias de Jean-
numerário da Real Academia de Ciências da Baviera e membro Jacques Rousseau desempenharam um papel singular, e se 
honorário do IHGB do Rio de Janeiro, instituições que permaneceu encontravam presentes no horizonte intelectual dos 'viajantes 
até a sua morte, em Munique, em 13 de dezembro de 1868, aos 74 filosóficos'. Este pensador francês enriqueceu o experimentalismo 
anos.com um “espírito romântico”, entendendo que a natureza era 

Como Martius, Spix também era bávaro, natural da cidade uma importante fonte da felicidade humana. 
de Höchstadt, onde nasceu em 9 de fevereiro de 1781. Na sua A civilização, para Rousseau, é responsável pela 
qualidade de zoólogo e membro ordinário da Real Academia de degeneração das exigências morais mais profundas da natureza 
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Ciências de Munique, ao ser convidado para participar da decorrer de nove anos: em 1823, pouco depois de retornarem, 
expedição, assumiu a responsabilidade do estudo não só do reino publicaram o primeiro volume; os próximos saíram à luz em 1828 e 
animal, mas também do homem, isto é, tanto dos povos indígenas 1831, respectivamente, sob responsabilidade de Martius, já que Spix 
quanto dos diversos grupos de imigrantes. Devido a complicações falecera.
na saúde, resultante de doenças contraídas ainda durante a 
realização da expedição, faleceu prematuramente, aos 35 anos, 
poucos anos depois de seu retorno à Europa, em 13 de março de 
1826, na cidade de Munique. Em toda a sua expedição, os cientistas formularam suas 

As biografias de Spix e Martius são paradigmas do que observações, sempre tomando como referencial a “velha e educa-
Vicenzo Ferrone caracterizou como Homem de Ciência (1997) da Europa” (Spix & Martius, 1968, vol. I, p. 46). Um dos intuitos dos 
para o período da Ilustração. Tanto seus métodos de trabalho viajantes era o de estabelecer o estado de civilização e história do 
empíricos, como sua íntima vinculação às academias nos Brasil, e, é claro que esta prática não fugiu à observação do negro. 
permitem qualificá-los de cientistas tipicamente modernos. Entretanto, devido à variedade de tipos humanos que os viajantes 

A viagem dos naturalistas ao Brasil ocorre por ocasião do encontraram no Brasil, os negros constituíram apenas um dos ele-
casamento da arquiduquesa austríaca, D. Leopoldina, com o mentos levados em conta para se estabelecer o estado de civiliza-
então príncipe herdeiro do Reino de Portugal, Brasil e Algarves, D. ção. Na compreensão de Martius, o africano aparece originalmen-
Pedro de Alcântara. Para a ocasião, fora composta uma missão te como “desprovido de humanidade”, afirmando, porém que esta 
científica, que acompanharia D. Leopoldina ao Brasil. Os bávaros se desenvolveria paulatinamente no convívio com o europeu. O 
foram incorporados ao séquito graças a um convite recebido de fato de estar em processo de adquiri-la, é a prova de que carrega 
Maximiliano José I, seu rei, unindo-se aos cientistas austríacos, para dentro de si o agente da perfectibilidade. 
representarem a Baviera junto à missão. Os cientistas partiam efetivamente da crença no progresso e 

Deste modo, em abril de 1817 zarparam do porto de Trieste na perfectibilidade humana, ao partilharem da teoria humanista de 
e em 15 de julho do mesmo ano aportam no Rio de Janeiro. Seu Rousseau. Eles assumem que os diversos tipos humanos devem ser 
périplo brasileiro se iniciou na província do Rio de Janeiro, subindo compreendidos como um reflexo de diferentes momentos no 
posteriormente para São Paulo e Minas Gerais. Seguiram a viagem desenvolvimento do homem; assim, os diversos povos constituem 
percorrendo o leste do país, rumando em seguida para o oeste, uma representação de todas as épocas da humanidade. Dando a 
até atingirem o Amazonas. Em sua expedição, percorreram mais ver seu estado de história, o Brasil é visto como fazendo parte de um 
de 10.000 quilômetros. estágio rumo à civilização e ao progresso, ideais já alcançados pela 

Após seu retorno à Europa, Spix e Martius, publicaram o Europa; entretanto, no Brasil tal processo de transformação é 
relatório de sua expedição, que levou o nome de Reise in Brasilien permeado de peculiaridades e rapidez. Os negros constituem uma 
auf Befehl Sr. Majestät Maximiliam Joseph I. Königs von Baiern in dessas peculiaridades.
den Jahren 1817-1820  (Spix & Martiu, 1ª ed.: Munich, 1823-1831). 
Para nossa pesquisa, trabalhamos com uma versão traduzida ao [...] Uma capela sobre uma ponta de terra na 
português¹. Sua narrativa contém observações registradas ao baía, pouco distante da quinta real de São 

Cristovão à qual acudimos, encheu-se à tarde longo de toda a viagem, e foi publicada, já na Alemanha, no 

OS NEGROS E O BRASIL, SEGUNDO MARTIUS & SPIX
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com um sem-número de gente de cor e a humana que Martius valoriza posteriormente, acreditando em um 
orquestra dos pretos de São Cristovão tocou grande futuro para o Brasil. 
uma música alegre quase jovial, à qual Desde essa perspectiva é interessante analisar os 
sucedeu um sermão emocionante; foguetões comentários sobre a escravidão na narrativa de viagem. Os 
e bombas, defronte do mar tranqüilo, 

naturalistas não concordavam com o tráfico negreiro e seus abusos, 
alegravam a solenidade. Despertam-se no 

mas justificavam essa barbárie européia, como sendo condutora observador dois sentimentos inteiramente 
dos negros à civilização. Desde um olhar eurocêntrico, os viajantes diversos à vista dos filhos da África, 
tratavam do assunto, desvalorizando toda cultura anterior dos transplantados ao nobre trato da civilização 

européia, isto é, notam-se de um lado, com “filhos da África”. 
regozijo, os traços da humanidade, que se Desta feita, o Brasil, e com ele os negros, é visto como 
desenvolvem no negro, pouco a pouco, no fazendo parte de um estágio rumo à civilização e ao progresso, 
convívio com o branco; por outro lado, deve- ideais já alcançados pela Europa, afirmando que a disseminação 
se lamentar que uma instituição tão bárbara e da sabedoria humana foi bem mais rápida na América do que na 
violadora dos direitos do homem, como é o 

Antiguidade Clássica ocidental. “A disseminação da sabedoria 
tráfico de escravos, era necessária para dar a 

humana deu, nos últimos séculos, mais rápidas passadas de uma primeira escola e para civilizar, essa raça 
parte do mundo, do que nas eras antigas deu no Egito para a aviltada mesmo no seu próprio país (Spix & 
Grécia, ou daí para Roma.” (Spix & Martius, 1968, vol I, p.147)Martius, 1968, vol. I, p.66).

Os viajantes fizeram comparações entre as etnias e 
concluíram que os brancos eram superiores, devido à elevação Mediante a apresentação desses fatores, a partir de seus 
intelectual e física, justificando assim, por meio das diferenças das referenciais de civilização e progresso, trazidos da Europa, os 
raças, o papel civilizador do europeu. Para Martius, os europeus bávaros pareceram querer destacar como os negros 
eram responsáveis pela disseminação da civilização; deste modo encontravam-se cada vez mais em direção à civilização, através 
alicerçava um princípio de superioridade dos brancos, o que, de do contato com o europeu.  Entendemos que os viajantes não só 
fato, serviria para as nações européias como justificativa de seu estudavam os homens, mas procuravam chegar a um 
domínio e exploração dos espaços extra-europeus. Podemos ter conhecimento profundo do conceito de Humanidade. Nesse 
uma ideia sobre isso ao lermos:empenho, cunharam a expressão de espelho mágico (Spix & 

Martius, 1968, vol. II, p.165), utilizado pelos naturalistas para 
[...] Já foi observado por diversos autores representar o Brasil, a maneira de uma metáfora no seu processo 
judiciosos que algumas raças, embora de observação. Como observa Karen M. Lisboa, os viajantes 
igualmente organizadas, são, entretanto, 

permitiram considerações históricas somente a partir da chegada 
qualificadas de mais ou menos perfeitas em 

dos europeus à América. O período anterior tornou-se ausente de diferentes sentidos, e que o europeu equilibra as 
história. Assim, o Brasil se constituiu como um refletor de processos faculdades inferiores com a superioridade 
pelos quais a Europa já passara, contudo num ritmo muito mais intelectual e física. Se, por exemplo, o homem 
acelerado. A designação mágica faz referência à grande de raça caucásica é inferior ao negro em 

mobilidade e prolificação, ao indígena variedade de tipos humanos que existem no país. É esta variedade 
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americano em constituição robusta e 
vigorosa, em força muscular, resistência e [...] Nas praças, junto aos chafarizes da cidade, 
longevidade, a este, como ao mongólico, em costumam reunir-se os escravos, e não deixa de 
agudeza dos sentidos, todavia ele supera a ser interesse do observador humanitário reparar 
todos em beleza do corpo, em precisão nesses desgraçados, vindos de longínquo 
simétrica das proporções e atitude e no continente, os quais parecem destinados a 
desenvolvimento da moralidade, do espírito fecundar com seu suor as terras do Novo Mundo. 
livre, independente, capaz de generalizar. Como são estranhas as vicissitudes no 
(Spix & Martius, 1968, vol. I, p.174). desenvolvimento da espécie humana! Virem os 

filhos da Europa e da África transformar aqui um 
terceiro continente e, com isso, a si mesmo e à O eurocentrismo dos naturalistas fica em evidência em 
sua pátria! A grande maioria dos escravos, para muitas outras partes de Viagem pelo Brasil, chegando a afirmar 
aqui trazidos, são da tribo dos auçás e dos xêxis que os negros eram, por natureza, ardilosos e inclinados ao furto. 
ou gêges. (Spix & Martius, 1968, vol. II, p.171).

Os negros eram considerados uma raça inferior, dotados de uma 
  

natureza bruta. A esse respeito, Karen Lisboa traz à tona que essas 
Os viajantes apreendem e admiram algumas manifestações 

ideias pretendiam se basearem em princípios científicos, tais como 
culturais dos negros no Brasil, que são também incorporados em sua 

a caracterização dos negros formulada por Lineu: “negro, 
narrativa. Ainda no Rio de Janeiro, por exemplo, em suas 

fleumático, relaxado, cabelo preto, e crespo; sendo considerados 
considerações sobre a música no Brasil, registram:

insolentes astutos e negligentes” (Lisboa, 1997).  
Durante a passagem por um garimpo de diamante, 

As canções populares, cantadas com 
Martius e Spix, tentam demonstrar suas afirmações. acompanhamento do violão, são parte 

originárias de Portugal, parte inspirada na 
[...] Todavia, nos serviços da Junta Diamantina poesia indígena. Pelo canto e pelo som dos 
é que se torna necessária a máxima vigilância instrumentos, o brasi leiro é facilmente 
sobre os próprios negros empregados. Incríveis estimulado a dançar, e exprime a sua 
são os variados embustes usados pelos pretos, jovialidade nas sociedades cultas com 
já por natureza, ardilosos e inclinados ao furto, delicadas contradanças; nas classes inferiores, 
procurando esconder e conservar para si estas porém, ela se manifesta com gestos e 
valiosas gemas. (Spix & Martius, 1968, vol. II, contorções, como as dos negros (Spix & Martius, 
p.34). 1968, vol. I p.57).

Em alguns momentos, Martius suaviza sua visão para com Todavia, “[...] Uma banda particular de música vocal e 
os negros, observando que esses negros, vindos de outro instrumental, que o príncipe herdeiro formou com mestiços 
Continente, estavam ajudando a fecundar com seu suor as terras indígenas e pretos, indica bastante o talento musical do brasileiro” 
do Novo Mundo. Mas tratam muito superficialmente as origens do (ibidem).
negro, e ignoram sua cultura e história anterior ao contato com o Em outro âmbito temático, viajando em direção a São Paulo, 
europeu. ao passarem pela Vila de Jacareí, discorrem sobre algumas 
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daquele gênio que conduz a humanidade ao doenças. Ao comentarem sobre a ocorrência do bócio, observam 
enobrecimento. Muitos escravos reconhecem o que “os negros empregam freqüentemente com vantagem, aqui, 
valor do aperfeiçoamento moral. (Spix & Martius, como na África, substâncias viscosas, como por exemplo, a goma-
1968, vol. II, p.172).arábica, na cura do bócio, parecendo esse fato indicar que se 

trata de anomalia da nutrição” (idem, p. 136).
Contudo, Martius não deixa de admirar as peculiaridades e Já na cidade de São Paulo, os viajantes, que tiveram 

a miscigenação do Brasil e vê toda a história da evolução humana, problemas com uma de suas espingardas, reconhecem: “uma de 
os representantes de todas as épocas evolucionárias, dizendo nossas espingardas, que tinha ficado imprestável na luta com uma 
novamente, que o país assimilou em três séculos, o que a grande cobra, foi concertada bem, e bastante bem, por um negro 
humanidade conduziu por milênios, acreditando num futuro aprendiz” (idem, p. 152). 
próspero para o país; sendo sua interrogação uma grande Os bávaros mencionam as danças, cantigas e o 
pretensão de uma formação rápida de um país forte, devido a sua “entusiasmo desenfreado” dos negros para argumentarem contra 
miscigenação cultural. O viajante naturalista compreendia a os “exageros” ditos sobre a escravidão, por filantropos 
civilização como um processo – ou como um resultado de um contemporâneos à Martius, cujas descrições falavam de uma 
processo – que se movia sempre à frente. O Brasil se constituiu como escravidão que depreciava os negros a condições humilhantes. 
um refletor de processos pelos quais a Europa já passara, contudo Na verdade, apesar da barbárie da escravidão, os naturalistas 
num ritmo muito mais acelerado. Percebe-se também que os procuravam enxergar os traços que levavam a humanidade à 
bávaros estavam preocupados com o futuro do país, a partir da edificação civilizatória. Apesar dos viajantes condenarem o modo 
perfectibilidade e progresso humano - coube a Rousseau a em que o tráfico negreiro era conduzido, “suas idéias estão bem 
conceituação do princípio da perfectibilidade humana - próximas das idéias dos defensores da escravidão” (Lisboa, 1997, 
defendendo um acesso a civilização e à virtude. A citação a seguir p.145). O trecho a seguir deixa isso claro.
constata esse raciocínio.

[...] Quem tiver a ocasião de assistir às cantigas 
[...] Como num espelho mágico, o espectador, e danças alegres, mesmo de asselvajado 
admirado, vê passarem representantes de entusiasmo, que são executados ao pôr do sol, 
todas as épocas, de todas as partes do mundo, nas ruas da Bahia, por inúmeros grupos de 
toda a história da evolução humana, com seus negros, dificilmente se persuade de que estes 
mais elevados ideais, as suas lutas, culminâncias sejam os mesmos escravos, que, pelas 
e decadências; e esse espetáculo, único, que exageradas descrições de escritores 
nem a própria Londres nem Paris podiam filantropos, se julgam rebaixados à condições 
oferecer, aumenta ainda de interesse, quando de animais, de instrumentos boçais do mais vil 
se cogita na seguinte interrogação: Que é que egoísmo e de todas as paixões vergonhosas; 
poderá trazer o quarto século para um país, que ao contrário, depois de conhecer de perto a 
em apenas três pôde assimilar todas as condição ordinária dos escravos negros na 
orientações e graus de civilização, pelas quais o América, convencer-se-á de que também 
gênio da humanidade conduziu o Velho Mundo nessa senda, aliás, manchada com o sangue 
durante milênios? (Spix & Martius, 1968, vol. II, de vitimas sem conta, existem vestígios 
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p.165). documental.
Ademais, tais relatos lançam luzes que nos permitem uma 

Após anos de estudos e reflexões sobre a viagem feita ao compreensão mais abrangente de nossa identidade. Tivemos tam-
Brasil, Martius e o seu artigo Como se deve escrever a história do bém a feliz percepção, mediante o estudo do pensamento de Mar-
Brasil (Martius, 1845) merecem atenção. Elaborado como uma tius, de alguns pontos relevantes (até modernos, diríamos) sobre a 
proposta à historiografia nacional, apresentado ao Instituto formação do brasileiro, principalmente no tocante aos negros, 
Histórico e Geográfico Brasileiro, o viajante, com um olhar mais dado que o autor os insere no conjunto da população do Brasil. Para 
reflexivo sobre os negros e a miscigenação de raças no Brasil, além das primeiras impressões quando se inicia a leitura de uma 
desenvolve uma análise sobre o brasileiro, um povo composto por narrativa de viagem, se demanda um olhar mais perspicaz, apreen-
três raças: o branco, o índio e o negro. Publicada em 1845, esta dendo as entrelinhas do que o autor aparentou dizer.
obra é o fruto das meditações que Martius dedicou ao longo de Não obstante, concluímos que a riqueza cultural do brasileiro 
mais de vinte anos após seu retorno à Europa. Tal texto se constitui manifesta de diferentes maneiras, por toda a nação. São os registros 
leitura indispensável para o entendimento da transformação do de olhares e impressões que continuam a nos fornecer este rico pai-
seu pensamento. nel. Apesar de que, na compreensão de Martius, o africano apare-

A despeito de algumas de suas interpretações, Martius ça originalmente como “desprovido de humanidade”, afirma tam-
reconhece a importância do indígena e do negro para a história bém que esta se desenvolveria paulatinamente no convívio com o 
do Brasil, e não os dissocia, pelo contrário, os inclui na constituição europeu. O cientista esboçou uma interpretação, no sentido de que 
de identidade nacional brasileira; os índios e os negros formam no Brasil estaria surgindo uma nova e promissora civilização, afirman-
parte do tripé brasileiro, juntamente com o branco. Assim, apesar do que a diversidade humana é um dos principais traços distintivos 
de apresentar o europeu como "mais poderoso e essencial motor", da nação.
Martius reconhece:

Mas também de certo seria um grande erro 
para todos os principais da historiografia 

FERRONE, Vicenzo. O Homem de Ciência. In: VOVELLE, Michel (org.). 
pragmática, se desprezassem as forças dos 

O Homem do Iluminismo. Tradução. Lisboa: Editorial Presença, 1997; indígenas e dos negros importados, forças 
p. 155-182.estas que igualmente concorreram para o 

desenvolvimento físico, moral e civil da 
totalidade da população. (Martius, 1845, p. 2) LISBOA, Karen Macknow. A Nova Atlântida de Spix e Martius: 

natureza e civilização na Viagem Pelo Brasil (1817-1820). São Paulo: 
Hucitec, 1997.

MARTIUS, K. F. Ph. von. Como se deve escrever a História do Brasil. A pesquisa permite-nos a percepção da utilidade de uma 
Revista do IHGB. Rio de Janeiro 6 (24): 389 - 411. Revista Trimensal de narrativa de viagem para a construção do conhecimento históri-
História e Geografia ou Jornal do Instituto Histórico e Geográfico co. Sua leitura possibilita-nos tomar conhecimento de uma gama 
Brasileiro. N. 24, janeiro de 1845. de assuntos que podem ser abordados, o que constitui sua riqueza 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

REVISTA ELETRÔNICA 6    DOCUMENTO MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



59

D i s p .  e m :  
<http://www.cesargiusti.bluehosting.com.br/Centralit/TBLB/Texts/3-
333.htm;>
Acesso em: 20/05/2008

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social; Ensaio sobre a 
Origem das Línguas; Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da 
Desigualdade entre os Homens; Discurso sobre as Ciências e as 
Artes. Tradução de Lourdes Santos Machado; introduções e notas 
de Paul Arbousse-Bastide e Lourival Gomes Machado. 3ª Edição. 
São Paulo: Abril Cultural, 1983.  
 
SPIX, Johann Baptist von e MARTIUS, Karl Friedrich Philipp von. 
Viagem pelo Brasil: 1817-1820. Tradução. São Paulo: Edições 
Melhoramentos, 1968; 3 vols.

VOVELLE, Michel. O Homem do Iluminismo. Tradução. Lisboa: 
Editorial Presença, 1997.

 ¹Viagem pelo Brasil: 1817-1820. Tradução. São Paulo: Edições 
Melhoramentos, 1968; 3 vols.

NOTAS

REVISTA ELETRÔNICA 6    DOCUMENTO MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



AS ESCOLAS ISOLADAS COMO CLASSIFICAÇÃO ESCOLAR EM 
MATO GROSSO (1910-1930)

RESUMO

RESUMEN

Marineide de Oliveira da Silva
mari.oliveirasil@gmail.com

Este artigo possui o objetivo de apresentar particularidades das escolas isoladas em alguns estados brasilei-
ros, além de realizar interlocuções, a fim de esclarecer os caminhos históricos, trilhados por essas instituições em 
Mato Grosso, bem como as mesmas, foram outrora negligenciadas pelos governantes do estado, no período entre 
1910 e 1930. A pesquisa encontra-se situada no campo da historiografia, com análise de fontes documentais, como: 
Relatórios de Presidentes, Inspetores de Estado e Diretores da Instrução Pública, disponíveis nos principais acervos e 
arquivos de Mato Grosso, além de referências que possam elucidar a problemática proposta. As análises documen-
tais apontam que o cenário educativo em que as escolas isoladas estão inseridas, está permeado de dificuldades e 
descaso por parte do poder público do estado. 

Palavras-chave: História da Educação.Escolas Isoladas. Reformas Educacionais.

Este artículo tiene el objetivo de presentar las particularidades de las distintas escuelas en algunos estados 
brasileños, además de llevar a cabo diálogos con el fin de aclarar los caminos históricos, recorridos por estas instituci-
ones en el Mato Grosso, así como que era previamente abandonado por los gobernantes del estado. La encuesta 
se encuentra en el campo de la historiografía, con el análisis de fuentes documentales, tales como: Informes de los 
Presidentes, funcionarios y directores de Instrucción Pública del Estado, disponibles en las principales colecciones y 
archivos de Mato Grosso, y las referencias que podrían aclarar el problema propuesta. El documental analiza indi-
can que el entorno educativo en el que cada escuela se encuentran, está plagado de dificultades y el abandono 
por parte del gobierno del estado.

Palabras clave: Historia de la Educación. Escuelas aisladas. Las reformas educativo.
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NTRODUÇÃO

O

1. AS ESCOLAS ISOLADAS NO BRASIL

primeiros decênios republicanos “[...] sobreviveram à sobra dos 
grupos escolares, nas cidades, nos bairros e no campo”. A autora 
acrescenta em sua explicação que, apesar dessas escolas “serem 
consideradas tão necessárias, os grupos foram mais beneficiados, e 

s primórdios republicanos foram marcados por mudanças 
nelas continuou predominando a carência de tudo: materiais esco-

no campo educacional, foi um período de implementa-
lares, livros, cadernos, salas apropriadas e salários para professores”.

ção de diversos regulamentos da instrução pública. Em 
Os grupos escolares, diferentemente das escolas isoladas, 

Mato Grosso, de 1889 a 1910 foram 03 tentativas de adequar a 
eram majestosas construções destinadas, prioritariamente a educa-

educação, principalmente o ensino primário, aos demais Estados 
ção das elites urbanas, segundo Reis (2003, p. 150), essa tipologia de 

considerados desenvolvido no Brasil, como São Paulo e o Rio de 
instituição educacional, “construídos nas primeiras décadas da 

Janeiro. 
República se destacavam em meio aos demais edifícios, provocan-

O ensino primário, nas décadas iniciais do regime republi-
do admiração daqueles que observavam de fora e naqueles que 

cano, era ministrado em escolas isoladas e nos grupos escolares. 
tinham o 'privilégio' de conhecê-las por dentro”. Conforme Schueler 

Sendo a escola isolada superior, em quantidades de estabeleci-
e Magaldi (2008, p. 43) os padrões dos grupos escolares, dissemina-

mento, ao grupo escolar. Para compreender, as particularidades 
do por todo o país,

dessa tipologia escolar em Mato Grosso, este trabalho busca reali-
 

zar reflexões, por meio de interlocuções estabelecidas entre a 
[...] assumiam grande relevo, aspectos como a 

realidade das escolas isoladas de alguns estados brasileiros e as construção de prédios considerados apropria-
escolas isoladas mato-grossenses, a fim de esclarecer os caminhos dos para a finalidade educativa, o trabalho 
históricos, percorrido por essas instituições, bem como as mesmas, escolar apoiado no princípio da seriação e no 
foram outrora negligenciadas pelos governantes do estado. destaque conferido aos métodos pedagógicos, 

entre os quais se situava, especialmente, o méto-A pesquisa encontra-se situada no campo da historiogra-
do intuitivo; a divisão e hierarquização da atua-fia, com análise de fontes documentais, como: Relatórios de Presi-
ção dos profissionais envolvidos no cotidiano da dentes, Inspetores de Estado e Diretores da Instrução Pública, dis-
escola; a racionalização dos tempos escolares; poníveis nos principais acervos e arquivos de Mato Grosso: o Arqui-
o controle mais efetivo das atividades escolares, 

vo Público de Mato Grosso (APMT); o Núcleo de Documentação e 
entre outros.

Informação Histórica Regional (NDIHR) e o Arquivo da Casa Barão 
 

de Melgaço (ACBM). A importância do trabalho está em adentrar 
As escolas isoladas, considerada como tipologia destinada 

numa história, ainda pouco retratada pelos historiadores e historia-
a atender a demanda das crianças que moravam em áreas afasta-

doras da educação, trazendo à tona a realidade da escola das 
das dos núcleos urbanos centrais, sofria privações estruturais. Souza 

escolas isoladas, nas primeiras décadas do século XIX.
(2010, p. 155), em suas pesquisas sobre a história da escola primária 
paulista, ressalta as circunstâncias precárias em que se encontra-
vam as escolas isoladas em São Paulo. “Entre 1904 e 1920, vários 
dispositivos legais foram fixados para essas escolas buscando sanar 
problemas de localização, provimento e melhor desempenho”. 

As escolas isoladas, de acordo com Souza (1998, p. 51), nos 
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Outro grande desafio enfrentado pelas escolas isoladas 
em São Paulo se constituía em superar a carência de docentes 
que aceitassem “[...] enfrentar as diferentes dificuldades de ensino 
e de sobrevivência nas zonas rurais e nas regiões de povoamento 
recente. Além das condições inóspitas do meio, eram precários os 
locais de funcionamento das escolas e não havia casa para resi-
dência dos professores” (SOUZA 2009, p.167). 

Souza (2009, p.86), realizando uma leitura das Mensagens 
de Presidente do Estado de São Paulo de 1917, esclarece que as 
escolas isoladas, no citado ano, foram classificadas (Lei n°. 1.579) 
em todo estado, em urbanas e rurais. As escolas isoladas rurais se 
localizassem “nas propriedades agrícolas nos núcleos colônias e 
nos centros fabris distantes da sede do município” e as isoladas 
urbanas, criadas em sede de município. 

No corrente ano (1917) houve uma ratificação na Lei ante-
rior, reclassificando (Lei n°. 1.779) essa modalidade escolar em 
escolas isoladas rurais, distritais e urbanas. As delimitações das 
escolas isoladas rurais e urbanas não sofreram modificações, foi 

Os dados quantitativos expressos na tabela 01 denotam que 
acrescido ao documento a caracterização das escolas distritais. 

no período de 06 anos, entre 1900 e 1906, houve uma redução de 64 
Sendo estas, a partir da Lei, classificada como escolas “situadas 

escolas isoladas em São Paulo. Sendo que, posteriormente, entre os 
em bairros ou sedes de distrito de paz”.

anos 1924 e 1929, estas escolas ganharam maior expressividade 
A duração dos cursos entre as diferentes modalidades de 

tendo um aumento de 1.121 unidades escolares implantadas em 
escolas isoladas paulistas estavam em consonância com o Decre-

todo o estado. Para Souza (2009, p.148), ainda que instaladas nas 
to n°. 2.944, de 08 de agosto de 1918, compreendiam 04 anos de 

áreas urbanas nos bairros populares, em distritos de paz, nas vilas 
duração, destinadas às escolas isoladas urbanas, 03 anos para as 

industriais e nos núcleo de colonização, as escolas isoladas foram, 
escolas isoladas distritais e 02 anos de curso para escolas rurais. “Na 

cada vez mais, identificadas como uma escola primária tipicamen-
reforma de 1920, as escolas isolada passaram a ter um tipo único 

te de zona rural.  
de 02 anos, classificadas em urbanas e rurais” (SOUZA 2009, p. 86). 

Nascimento (2010, p.3), em seus estudos sobre a educação 
A tabela 01 mostra a expansão das escolas isoladas entre os anos 

primária no estado da Bahia (1889-1930) ressalta que na Bahia o 
de 1900 e 1929 no estado de São Paulo.

número de escolas isoladas superava, em grande escala, outras 
modalidades educativas. “As escolas eram distribuídas pelo estado 
em conformidade com a freqüência das crianças”. A regulamenta-

Tabela 01: Expansão das Escolas Isoladas - SP ção baiana de 1981 caracterizava a escola isolada no Estado como 
multisseriada e unidocente.  O autor acrescenta que as escolas 
isoladas com “um professor para ensinar a um conjunto de alunos” e 
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tinham outras características a serem superadas, As escolas reunidas, de acordo com Souza (2009, p. 143), concebi-
[...] como as condições precárias de ensino das também como uma escola de baixo custo, pressupunha a “reu-
que acabavam não estimulando a popula- nião de escolas funcionando em um mesmo espaço objetivando a 
ção em idade escolar a ocupar os bancos racionalização das atividades e a divisão do trabalho dos professo-
escolares, questão insistentemente recorrente res [...]”.
nos relatórios das autoridades escolares que 

 No estado de Goiás, as escolas isoladas tinham característi-
denunciavam que existiam escolas “vazias de 

cas semelhantes a do estado da Bahia, “conhecidas como não-alunos”, contribuindo para que a infância 
graduadas, em geral funcionava em casas improvisadas, sob o continuasse analfabeta (NASCIMENTO, 2010, 
comando de um único professor, que utilizava método de ensino p.3, grifo das autor). 
individual e que dispunha de poucos recursos didáticos e metodoló-
gicos” (ALVES, 2007, p. 13), sendo a classificação dos alunos, feita Este fato, no pensamento do autor, acabava por se com-
por nível de aprendizado e segundo o programa de ensino do pro-por como um obstáculo para realização dos desejos republicanos 
fessor. Alves (2008, p. 13), ao realizar uma leitura da imprensa em de estender o ensino para todas as camadas da população. A 
Goiás, ressalta que o professorado goiano, predominante nas esco-situação apresentada, ora pelo esvaziamento das escolas isola-
las isoladas no Estado, “trabalhavam por parcos salários e, muitas das na Bahia ora pela falta de prédios públicos, contribuía para 
vezes, sem nenhuma condição de trabalho”. que os governantes mantivessem as instalações inadequadas 

No Rio de Janeiro a escola isolada, também se apresentava para os fins educativos, afim de não impactar a receita pública. 
como na maioria dos estados brasileiros e era “classificada, e hierar-A primazia da ação republicana, conforme Nascimento 
quizada, conforme a sua localização - rural ou urbana. Em sua maio-(2010, p.3), na busca por soluções que viessem resolver essa situa-
ria, funcionavam em casas e prédios alugados, misto de escola e ção, “procurou regulamentar que toda escola devia ter prédio 
residência do professor e de sua família” (Schueler, 2010 p. 157, grifo próprio destinado exclusivamente as suas finalidades, obedecen-
da autora).  do as prescrições de higiene estatuídas em regulamento e com 

As escolas isoladas, na concepção de Schueler (2010, p. 158) plano aprovado pela autoridade competente”. Em 1910, em todo 
continuaram a se expandir “recebendo a maior quantidade de estado da Bahia, as escolas isoladas, representavam um grupo 
matrículas, o que corresponde inclusive às características de densi-numérico de 686 instituições, em contraponto a apenas 01 grupo 
dade demográfica regional”. No ano de 1916, haviam 261 escolas escolar, criado em 1908 (Grupo Escolar Rio Branco). No ano 1923, o 
isoladas e 33 grupos escolares. Em 1927, onze anos depois, quase número de escolas isoladas no território baiano chegou a 780, 
triplicou o número de escolas isoladas (614 escolas) e praticamente decaindo somente em 1927 com a supressão de várias dessas 
dobrou a quantidade de grupos escolares (60). instituições para constituir o novo modelo escolar que despontava 

Em conformidade com os dados acima apresentados, a em todo o país, as escolas reunidas. 
autora acrescenta que no interior do estado, nas pequenas cidades Em 1926, iniciou-se no estado da Bahia o processo de reu-
afastadas do núcleo urbano, nas vilas e povoados, “o grosso da nião das escolas isoladas, criando dessa forma, no citado ano, 14 
população ainda experimentava, como forma majoritária de socia-escolas reunidas, número este que quase triplicou no ano de 1927, 
lização escolar, a escola isolada. A 'velha' casa de escola permane-chegando a implantação de 33 escolas reunidas, reduzindo, signi-
ceria como modalidade predominante para a expansão da escola ficativamente o número de escolas isoladas (NASCIMENTO, 2010). 
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primária no Estado do Rio de Janeiro” (Schueler, 2010 p. 157, grifo As primeiras indicações da presença da classificação 
da autora). “escola isolada” em Mato Grosso, só aparece oficialmente, na 

Com relação a expansão das escolas isoladas no Rio de documentação, a partir da década de 1920. Apesar de o estado ser 
Janeiro, percebe-se por meio dos dados quantitativos, que esta composto por uma vasta área demográfica e um número grande 
ocorreu, de pequena a média expressividade. Como pode-se de escolas consideradas isoladas, estas só aparecem com essa 
observar na tabela 02: denominação a partir do Regulamento de 1927. Além das Escolas 

Reunidas e dos Grupos Escolares, o Regulamento de 1927 institui 
como modalidade escolar a escola isolada urbana, a escola Tabela 02: Expansão da escola primário-RJ – 
isolada distrital e a escola isolada rural.

1916/1926

O ensino nas escolas brasileiras, entre os anos de 1910 e 1920, 
buscava contribuir com o ideário republicano; priorizava a defesa 
da nacionalidade e a disseminação de valores capazes de perpe-
tuar/manter a cultura vigente.  Segundo Leite (1970, p. 91), na Repú-
blica instaurou-se o discurso de que somos todos iguais perante a lei, 
por isso, independente da distância em que viviam, todos os brasilei-
ros deveriam ter acesso à educação. Desse modo, “[...] para não ser 
contra-senso, operar intensa e rápida educação das massas, ou 
melhor, democratizá-las para que a República fosse uma realidade 
social e nacional”. 

De acordo com Valle e Souza (1922, p.124), a escola pública 
não deveria se restringir a ensinar a ler e a escrever. Eles ressaltam 
que “si a escola pública se limita a alphabetizar as crianças, longe 
estará de exercer sua funcção que lhe cabe na formação do 
caracter verdadeiramente nacional, na educação cívica do futuro 
cidadão”.

Diferente de algumas localidades brasileiras, Mato Grosso, 
na primeira República, constituía-se como um estado composto por 
uma grande extensão de terras. As fronteiras geográficas eram deli-O destaque nesta tabela numérica, esta relacionado ao 
mitadas por pequenos aglomerados urbanos e uma vasta área aumento do número de unidades escolares isoladas no período 
rural. O estado ainda não se encontrava em um patamar de desen-compreendido entre 1922 e 1926, o estado teve um percentual de 
volvimento comparado com os estados do sul do país e esse pro-crescimento, significativo, estimado em 32 escolas isoladas ao 
gresso só se realizaria, “na voz” da República, por meio da educa-ano.

2. AS ESCOLAS ISOLADAS MATO-GROSSENSES
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ção. De acordo com Alves (1998, p.112), “em Mato Grosso, a edu- isoladas brasileiras. 
cação era colocada como uma preocupação máxima e cons-

O ensino primário compreenderia as matérias de leitura de 
tante do governo. Contudo, o que se verificava, na prática, era o 

impressos e manuscritos; caligrafia e escrita; elementos de 
predomínio de escolas isoladas, criticadas desde as primeiras 

gramática portuguesa e composição em prosa; elementos de 
décadas da República como ineficientes [...]”. 

aritmética, compreendendo o sistema métrico decimal; noções de 
De acordo com Leite (1970, p. 95) o “primeiro regulamento 

geografia, especialmente do Brasil; noções de História do Brasil; 
do ensino do Estado, na fase republicana, foi baixado com o Dec. 

trabalhos de agulhas e de prendas domésticas, nas escolas do sexo 
n. 10 de 7 de novembro de 1891 [...]”.  Essa Lei educacional tratou 

feminino (REGULAMENTO, 1891).
em suas disposições, o ensino primário e o secundário, modalida-

Leite (1970, p. 95) esclarece que o primeiro regulamento não 
des educacionais presentes nos primórdios do século XX, teve 

contemplava soluções para fazer com que o ensino fosse ofertado a 
como seu idealizador o presidente do estado Dr. Manoel José 

toda população mato-grossense, já a citada legislação não 
Murtinho. O provimento para a criação das escolas, neste regula-

considerava os “problemas criados pela baixa densidade de uma 
mento, era dividido em três classes: 

população que viviam em 1 milhão  e meio de quilômetros 
quadrados. Tanto o império quanto a república tiveram de lutar 

Tabela 03: Criação das escolas por classe contra a fatalidade geográfica e outras dificuldades que os 
regulamentos não podiam resolver”. Os argumentos que Gervásio 
Leite exprime, apontam que o estado de Mato Grosso sofria 
restrições advindas de sua vasta densidade demográfica, diante 
deste fato, começa-se a desenhar/visualizar o cenário em que as 
escolas isoladas rurais do estado estavam inseridas.

O ensino em Mato Grosso, expresso no regulamento de 1891, 
já se apresentava como uma obrigatoriedade. Segundo Leite (1970, 
p. 96), “o regulamento determinava que se procedesse, 
anualmente, o recenseamento das crianças em idade escolar”. 
Essa normativa tinha objetivo, ter expressado em dados numéricos, 
a população infantil que se encontrava fora das instituições 
escolares do estado e dessa forma, o poder público pudesse criar 
“escolas em número suficiente e, ainda intimassem os pais a que As informações sobre a criação de escolas, de acordo 
matriculassem as crianças ou dissessem a razão porque não o com uma classe numérica decrescente, mostram que o urbano já 
faziam”. Entretanto essa prerrogativa, segundo o autor, ficou se constituía como prioridade na capital mato-grossense e, o presi-
somente na sanção do regulamento, já que não houve dente ao se referir a todas outras escolas, ao provimento de uma 
recenseamento escolar. instituição escolar para cada localidade inserida nesta categoria 

Sobre a obrigatoriedade de ensino e o recenseamento, Leite e ao fato das mesmas terem que constituir classes (meninos e meni-
(1970, p. 96:97) complementa as explicações dizendo: como “a nas), acaba por descrever características peculiares das escolas 
obrigatoriedade era 'medida melindrosa' e mal vista pela 
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obrigatória para as crianças de sete a dez anos população e os obstáculos não pudessem ser vencidos, a fim de 
de idade, recomendando que unidades dessa proceder ao recenseamento, o governo suspendia 
escola deveriam ser implantadas onde temporariamente tal procedimento, esperando melhores 
houvesse crianças, cidades, vilas, freguesias e resultados no futuro”.  O autor, ao final de suas considerações, 
povoados do interior. Uma vez que havia a 

sobre o regulamento de 1891, prossegue suas pontuações 
obrigatoriedade, foram impostas multas a pais e 

dizendo: aos responsáveis que deixassem de enviar as 
crianças às escolas. 

Três anos depois do aparecimento do 
regulamento, seu próprio autor, Murtinho, Assim, como no primeiro o Regulamento de 1891, o de 1896 
assinalava que apesar autorização legislativa 

não aparece a classificação “escolas isoladas”.  O Regulamento 
ele não tinha operado a reforma do ensino, 

determinava à época: “A instrução pública do Estado de Mato porque esperava 'da ação do tempo e das 
Grosso se divide em primária e secundária. É ministrada à custa dos luzes da experiência a indicação das reformas 
cofres públicos estaduais a todos os indivíduos de ambos os sexos, que se deviam operar'. No ano seguinte (1895), 

em 'mensagem', dia que não considerava sem distinção de classes nem de origem (REGULAMENTO, 1896, 
habilitado, com 'os dados que me tem p.66). O ensino elementar seria obrigatório para todas as crianças 
fornecido a experiência', para operar a de 07 a 10 anos de idade e compreende as seguintes matérias:
reforma autorizada, lembrando que agia com 
prudência, 'visto nada prejudicar mais a Quadro 01: Ensino elementar obrigatório
instrução do que as sucessivas alterações' 
(LEITE, 1970, p. 98, grifos do autor).  

Paes (2011, p. 57) faz emergir outra informação relevante, a 
que na década de 1890, houve outro Regulamento da instrução 
pública, o de 1896 e que este fora considerado mais inovador que 
o anterior. Segundo o autor essa normativa não foi elaborada as 
pressas.

Nesse regulamento, a instrução passou a ser 
estruturada como ensino pr imário e 
secundário. O primeiro passando a ser 
composto por escola elementar de 1º grau e 
por escola complementar de 2º grau. Dessa 
forma, alterou-se a classificação das escolas, 
não mais consideradas como de 1ª, 2ª e 3ª 
classes, conforme Regulamento anterior. O 
estado, à época, tornou a escola elementar 
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mato-grossense, sendo que este deveria ser “leigo e ministrado à 
No findar do século XIX, nas palavras de Paes (2001, p. 56), custas dos cofres estatuais, a todos os indivíduos, de ambos os sexos, 

“em pleno regime republicano, o quantitativo de alunos era sem distincção de classe e nem origem”. Para a concretização 
reduzido nas escolas urbanas mato-grossenses [...]”, talvez seja por deste feito seria implantada “escolas primárias em todas as” 
isso, que se instaurou a obrigatoriedade no ensino primário e a cidades, freguesia e povoado do Estado; entendendo-se por 
punição para os pais ou tutelados que não comprovassem os povoado qualquer grupo de habitante que não residam em terras 
motivos da ausência das crianças na escola. Alguns motivos de propriedade particular e onde se apure pelo menos vinte 
plausíveis de justificativa e previstos pelo Regulamento de 1896 meninos nas condições de frequentar a escola (REGULAMENTO, 
são: aulas particulares no seio da família, observando as matérias 1910, p.01).
escolares determinadas pelo Regulamento; moléstia ou defeito  O ensino, gratuito, obrigatório a todas as crianças de 07 a 10 
físico que impeça as crianças de frenquentarem à escola, sendo anos de idade e a obrigação da “escola primária restringe-se aos 
os pais e tutores “obrigados a comunicar à autoridade meninos residentes dentro do circulo traçado pelo raio de um 
competente, logo que os seus filhos e tutelados atingirem a idade kilometro medio da sede da escola”, sendo que para a escola 
prescrita, que os estão instruindo em casa ou em aula particular, ou masculina, seriam destinados professores e para as escolas 
a participar o motivo por que não lhes proporcionam o ensino femininas, professoras, “podendo haver pequenas freguesias e 
elementar” (REGULAMENTO, 1896, p.66). povoações, escolas mistas, regidas de preferência, por professoras”. 

O Regulamento de 1896 previa multa de “5$000 a 20$000 Este último caso se enquadra nas determinações impostas às 
réis, e ao dobro na reincidência provada de três em três meses” se escolas isoladas, brasileiras e mato-grossenses (REGULAMENTO, 
os pais ou tutores não comunicassem os motivos pelos quais as 1910, p.01).
crianças, com idades de 07 a 10 anos, estavam fora das escolas ou De acordo com Alvez (1998, p. 28) “a reforma do ensino, em 
se houvesse inverdade na declaração motivacional dos pais ou 1910, representou uma tentativa de adequação da instrução à 
tutores (REGULAMENTO, 1896, p.66).  O Regulamento não nova realidade, em virtude do regime republicano e do processo de 
discrimina se esta situação ocorria somente nas áreas urbanas ou modernização em curso. Fato que vem reforçar essa afirmação foi a 
se os ditames da Lei se entendiam às áreas isoladas de mato criação, por meio do Regulamento (1910), dos grupos escolares em 
Grosso. Mato Grosso.

O ensino público estadual na década de 1900 se Os grupos escolares seriam subordinados a instrução pública 
apresentava de maneira bastante precária e os conflitos sociais só e constituído da reunião de “pelo menos, seis escolas primárias, no 
agravaram mais a situação. A “[...] falta de professores, alunos, perímetro fixado pela obrigatoriedade de ensino, o governo poderá 
materiais escolares e prédios adequados para funcionamento das reunindo-as, fazel-as funccionar em um só prédio”. Os grupos 
escolas”, fazia com que pairasse, nos setores governamentais, escolares eram compostos por divisão de sexo e “as escolas 
apreensividade, já que não se podia dar continuidade ao projeto absorvidas pelos grupos escolares serão eliminadas do quadro geral 
civilizador/modernizador que propunha a República (Sá e Sá, das escolas, passando os respectivos professores a serem 
2011, p. 29). considerados auxiliares do director do grupo” (REGULAMENTO, 1910, 

Com o novo Regulamento de 1910, em seu Art. 1, fica p.01). 
firmado o compromisso do Estado em prover o ensino primário Com relação às escolas isoladas, Alves (1998, p. 28) ressalta a 
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departamento da administração publica para neutralidade das determinações legais em relação ao quadro 
se alcansar o resultado desejavel, e os esforços situacional destas escolas, a autora acrescenta que “grande 
do governo no sentido de melhorar e diffundir a parte das propostas reformistas se limitaram ao Regulamento e só 
instrução por todo o Estado teem encontrado foram aplicadas nos grandes centros, sendo que a maioria das 
embaraço e difficuldades de toda especie - 

escolas de Mato Grosso, especialmente as do interior, sequer 
desde a falta de pessoas idoneas nos diversos 

tiveram conhecimento da reforma na época em que foi municipiuos e povoações para o exercicio do 
realizada”. magistério e de outras funcções que lhe são 

As escolas isoladas não aparecem como classificação de inerentes, até de casa apropriadaas para o 
instituições de ensino no Regulamento de 1910, sua presença se regular fuccionamento das escolas (MARQUES, 

1913, p. 89).torna perceptível por meio das características até aqui 
apresentadas, destas instituições em outros estados brasileiros, 

No ano de 1917, novos esforço foram implementado a fim de inerentes as questões de ensino destinadas a outras escolas. 
que as escolas isoladas tivessem sua realidade modificada e pudes-Mesmo sendo maioria (tabela 04), as escolas isoladas parecem 
se atingir os fins educacionais propostos no regulamento de 1910. Foi não possui nenhuma prioridade, por parte dos governantes, na 
implantado um programa de ensino para as escolas isoladas do educação mato-grossense.
Estado, organizado por Leowigildo Martins de Mello, a professora 
Idalina Ribeiro de Faria e o professor Philogonio de Paula Corrêa. De Tabela 04: Unidades escolares em Mato Grosso 
Acordo com Sá e Sá (2011, p. 50) o programa destinado as escolas 

(1889-1913) isoladas, procurava abranger os ditames do Regulamento de 1910 
e,

possuía conteúdos distribuídos gradualmente 
ao longo dos três anos e organizados detalha-
damente a fim de orientar a metodologia atra-
vés das quais tais conteúdo seriam ministrados. A 
metodologia privilegiava o ensino intuitivo, 
sempre partindo do concreto para o abstrato, 
através de exercícios práticos.

O método intuito, segundo as explicações de Poubel e Silva 
Em Mensagem à Assembleia Legislativa em 1913, o Presi- (2006, p.61), “é um método experimental que possibilita a aprendi-

dente do estado de Mato Grosso, Dr. Joaquim A. da Costa Mar- zagem através da observação, utilizando-se de novos materiais, 
ques, expressa sua preocupação com os rumos da educação no Museus Pedagógicos, atividades diferenciadas, estudo do meio e 
estado, dizendo que: de manuais”, tendo como proposta, que os estudantes utilizem 

menos a memorização, valorizando assim, a razão e a observação 
Muito e muito ainda se precisa fazer n'este das atividades propostas.
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No resumo geral das matérias, do chamado “Primeiro apregoado pelo Regulamento de 1910 e que possibilitou uma siste-
Gráo”, prescritas no Art. 4 do Regulamento de 1910 e destinada às matização dos assuntos a serem estudados, foi o estabelecimento 
escolas isoladas, estão: “leitura, escripta, calculo arithmetico sobre de 3 anos para o curso primário nas escolas localizadas em áreas 
números inteiros e fracções, lingua materna, geographia do Brasil, distantes dos centros urbanos. Outra fato instigador se revela ao se 
deveres cívicos e moraes” .  Fora as matérias acima apresentadas, analisar o quadro de horários, fixado no mesmo ano (1917), a ser 
no Programa de Ensino para as escolas isoladas (1917, p. 164) existi- implementado em todas as escolas isoladas do Estado, a matéria de 
am conteúdos livres e/ou facultativos, como Ciências Naturais História encontra-se inclusa. Esse fato indica que mesmo não estan-
(disciplina que não tinha horário nem dia pré-determinado, por do no quadro geral de disciplinas, normatizado para todas as esco-
isso, era chamada de conteúdos livres e compreendia a explica- las isoladas, a matéria de História pode ter feito parte da grade curri-
ções sobre o homem, animais e plantas), Lições Gerais (facultativo, cular dessas escolas (tabela 06).
compreendia o ensino das cores, fenômenos naturais como chu-
va, trovão, neblina, orvalho, nevoeiro). Também estavam inclusas 
neste conjunto as explicações sobre:    Tabela 05: Horário modelo para as escolas isoladas

a. A varíola e a vacina
b. A raiva e seu tratamento.
c. A mordedura das cobras. O soro antiofídico.
d. As comunicações a distância: o correio, o telegrafo e o telefo-
ne.
e. O céu: o sol, a lua e as estrelas. O dia e a Noite. 
f. Laticínios: O fabrico da manteiga e do queijo.
g. A iluminação: a lareira, as tochas, o azeite, o querosene, o gás 
e a luz elétrica. 
h. O alcoolismo

Outra disciplina apontada como livre no Programa de 
Ensino para as escolas isoladas foi a matéria de desenho e canto. 
Desenho com conteúdos direcionados ao estudo da formas (fo-
lhas lineares, lanceoladas, espatuladas circulares, ovais, recorta-
das, Objetos usuais e animais) e a de canto, com coral e hinos. “O 
ensino de animais, plantas e lições gerais, a que se refere os progra-
mas, e facultativo, ficando, por isso, a boa vontade do professor, o 
desenvolvimento ou não o mesmo programa” (PROGRAMA DE 
ENSINO, 1917, 164).

Também cabe considerar outro momento importante 
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grossense, os governantes pontuavam que este estava sendo minis-
Apesar de estabelecer um Programa de ensino para as trado em Grupos escolares e escolas isoladas. As escolas isoladas 

escolas isoladas mato-grossenses, Sá e Sá (2010) explicam que não superavam numericamente os Grupos escolares, entre 1913 e 1921, 
há comprovação de que essas normativas se efetivaram na orga- a tabela numérica aponta um crescimento expressivo das escolas 
nização pedagógica do ensino primário, em todas as localidades isoladas no estado entre 1913 e 1921 (tabela 06). 
isoladas de Mato Grosso. Considerando esse pressuposto, um indi-
cativo possível de se constatar sobre as a realidade das escolas Tabela 06: Unidades escolares em Mato Grosso (1913-
isoladas e a não efetivação das prerrogativas educacionais, lega- 1921)
is, depois da implantação legal do Regulamento de 1910 e o Pro-
grama de ensino, para as respectivas escolas em 1917, foi a Men-
sagem de 07 de setembro de 1919, proferida pelo Presidente do 
Estado, Francisco de Aquino Corrêa, a Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso. 

Neste documento, o presidente explica como se apresen-
tavam as escolas primárias em Mato Grosso, ressaltando que o 
ensino primário vinha sendo ministrado nos Grupos escolares e nas 
escolas isoladas. Nos Grupos Escolares, a educação dava bons 
resultados e obtinha credibilidade frente a população mato-
grossense e os governantes em geral. Já nas escolas isoladas, sede 
dos municípios infelizmente, não ocorria o mesmo, como pode-se 
perceber em seu pronunciamento.

Nas pequenas localidades do interior, espa-
lhadas a grande distancias, uma das outras, 
pelo immenso territorio do Estado, sem com-
municação facil, onde a vida rudimentar é Em 07 de setembro de 1921, o Presidente do Estado Francisco 
sem conforto, sem hygiene e cada vez mais de Aquino Corrêa, em discurso apresentado na Assembleia Legisla-
dispendiosa, não podem attrahir pessoal 

tiva de Mato Grosso, denuncia que a situação do ensino primário 
habilitado para gerir suas escolas, nem permit-

mato-grossenses não sofreu alterações. Ele diz:tem uma efficaz fiscalização (MENSAGEM, 
1919, p.32).

Limitar-me-ei hoje apenas a denunciar um grave 
mal, que vem pesando, ha muito, sobre a nossa A partir de 1920, a nomenclatura escola isolada, começa a 
instrucção primária e é que, sob pretexto de 

ser empregada, com mais freqüência nas Mensagens de Presiden-
propagar o ensino, multipliquem-se inutilmente 

te de Mato Grosso e nos demais documentos oficiais.  Ao se referi- as escolas, para transformal-as em mera sinccu-
rem a classificação escolar destinada ao ensino primário mato- ras, sem fiscalização alguma, burlando-se, des-
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tarte, grande parte do sacrificio do Estado em 
nobilitante lucta contra o analphabetismo ALVES, Miriam Fábia. Instrução primária em Goiás: possibilidades 
(MENSAGEM, 1919, p.22). interpretativas a partir dos discursos políticos. Constituição Brasileira, 

Di re i tos  Humanos e Educação 2008.  Disponível  em: 
A denúncia se pautava na afirmação de que não adianta- <http://www.anped.org.br/reunioes/31ra/1trabalho/GT02-4537--

va criar novas escolas, principalmente nas áreas isoladas, se as Int.pdf>. Acesso em 10/01/2012.
que foram construídas eram ineficientes e só oneravam os cofres 
do Estado, a solução seria equipar as existentes. ALVES, Miriam Fábia. Política e escolarização em Goiás morrinhos - 

Mesmo com tantos problemas estruturais e de funciona- na primeira República. Tese apresentada ao Programa de Pós-
mento, impossível não delegar as escolas isoladas o seu valor na Graduação em Educação da Faculdade de Educação da 
propagação do ensino, o número de unidades escolares desta Universidade Federal de Minas Gerais, 2007. 209p
modalidade institucional, cresceu expressivamente no estado, 
saltando de 123 unidades, em 1913, para quase 250 unidades em LEITE, Gervásio. Um século de instrução pública: história do ensino 
1921. Diferentemente, o grupo escolar não teve expressividades primário em Mato Grosso. Cuiabá: 1970.
neste período, seu crescimento estagnou-se com 05 unidades. 

Impossível não delegar as escolas isoladas o seu valor na MATO GROSSO. Mensagem do Presidente do Estado à Assembléia 
propagação do ensino primário em Mato Grosso, o número de Legislativa. Cuiabá - APMT, 1910.
unidades escolares desta modalidade institucional, cresceu 
expressivamente no estado, saltando de 123 unidades, em 1913, _________. Programa de Ensino para as Escolas Isoladas de Mato 
para quase 300 unidades em 1921. Diferentemente, o grupo esco- Grosso. Cuiabá - ACBM, 1917.
lar não teve expressividades neste período, seu crescimento estag-
nou-se com 05 unidades. _________. Mensagem do Presidente do Estado à Assembléia 

As condições estruturais e educacionais das escolas isola- Legislativa. Cuiabá - APMT, 1913.
das nos estados brasileiros, até aqui citados, não se diferem da 
realidade das escolas isoladas mato-grossenses. O não provimen- _________. Mensagem do Presidente do Estado à Assembléia 
to do poder público para essa modalidade, assim como em Mato Legislativa. Cuiabá - APMT, 1919.
Grosso, estava ligado com a questão econômica e ao grande 
contraste entre o urbano e as áreas isoladas/rurais que se iniciou, _________. Regulamento da Instrução Pública Primária. Cuiabá - 
anteriormente ao século XIX, e parece continuar até os dias de APMT, 1891.
hoje.

_________. Regulamento da Instrução Pública Primária. Cuiabá - 
APMT, 1896.

_________. Regulamento da Instrução Pública Primária. Cuiabá - ALVES, Laci Maria Araújo. Nas trilhas do ensino (1910-1946). Cuiabá: 
APMT, 1910.EdUFMT, 1998.
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A ESCRITA DA CIDADE:
CUIABÁ COMO OBJETO HISTORIOGRÁFICO

RESUMO

ABSTRACT

Nathália da Costa Amedi
nathaliadacostaamedi@yahoo.com.br

A cidade de Cuiabá, capital de Mato Grosso, tem sua origem na colonização da região Centro-Oeste atra-
vés das bandeiras ou monções paulistas. Sua fundação se deu basicamente em razão da descoberta de ouro na 
região. Diante destas observações este artigo tem como objetivo fazer um levantamento historiográfico da cidade 
de Cuiabá com enfoques no período colonial, império e república. Ao abordarmos os estudos elaborados sobre a 
cidade de Cuiabá como objeto de estudo da história, tomaremos como referência aqueles que resultaram de 
pesquisas de historiadores vinculados direta ou indiretamente à Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), com 
ênfase para o Departamento de História (Campus de Cuiabá e, posteriormente, Rondonópolis), o Núcleo de Docu-
mentação e Informação Histórica Regional (NDIHR) e o Programa de Pós-Graduação em História (PPGHIS) da UFMT, 
como sugere o artigo Nota sobre a produção historiográfica acadêmica de Mato Grosso, de autoria de Maria Ade-
nir Peraro, Fernando Tadeu de Miranda Borges, Otávio Canavarros e Vitale Joanoni Neto. 

Palavras-chave: Cuiabá; Historiografia; Mato Grosso; Imagens.

The city of Cuiaba, capital of Mato Grosso state, has its origins in the colonization of the Midwest through the 
monsoon or flags from Sao Paulo. Its foundation was made primarily because of the discovery of gold in the region. 
Given these observations this paper aims to survey the city of Cuiaba historiographical approaches to the colonial 
period, empire and republic. When discussing the studies carried out over the city of Cuiabá as an object of study of 
history, we take as reference to those that resulted from research of historians directly or indirectly linked to the Fed-
eral University of Mato Grosso (UFMT), with emphasis on the History Department (Campus Cuiaba and then 
Rondonópolis), the Center for Historical Documentation and Information Fund (NDIHR) and Graduate Program in 
History (PPGHIS) UFMT, as suggested by the article Note on academic historical production of Mato Grosso, written by 
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Maria Adenir Peraro, Fernando Tadeu de Miranda Borges, Otávio populacional acelerado anual da capital de Mato Grosso, 
Canavarros e Vitale Joanoni Neto. praticamente dobrando de número a cada década, provocando 

a “degradação dos serviços públicos e da qualidade de vida” 
Keywords: Cuiabá, Historiography, Mato Grosso; Images. (Idem, p. 25). A cidade precisava crescer e se adequar àquela nova 

realidade migratória. A velha cidade de características coloniais 
precisava ceder espaço para uma nova cidade moderna que 

cidade de Cuiabá, capital de Mato Grosso, tem sua origem atendesse aos interesses da expansão capitalista.
na colonização da região Centro-Oeste através das bande- Cuiabá, hoje uma cidade vislumbrando o seu tricentenário, 
iras ou monções paulistas. Sua fundação se deu basicamen- emerge como capital do Estado considerado grande expoente do 

te em razão da descoberta de ouro na região (MENDONÇA apud agronegócio brasileiro. Nos últimos trinta anos, Mato Grosso tem se 
MACIEL, 1992, p. 51).¹ Dos tempos da mineração no século XVIII, a posicionado no ranking nacional como o maior produtor de grãos. 

Esse cenário começou a se constituiu a partir anos 1970 e 1980, em Cuiabá atual não lembra muito o arraial que teve seu início na 
grande parte por conta do processo migratório incentivado pelo exploração do ouro, a não ser pelo traçado de suas ruas tortuosas 
Plano de Integração Nacional (PIN), elaborado pelo governo militar na região do Porto devido ao processo espontâneo de sua consti-

tuição como núcleo urbano, característica das cidades coloniais brasileiro (SIQUEIRA, Op. Cit., p. 235-236) .
portuguesas mineradoras: “formada irregularmente segundo a A partir da década de 1980, Cuiabá conheceu as mais altas 
necessidade e os caprichos da mineração” (MACIEL, Op. Cit., p. taxas de crescimento populacional de sua história com a 
22). porcentagem de 136,25%, perceptível pela expansão do seu sítio 

No começo do século XX, a comemoração do urbano sobre as áreas periféricas, além do rápido crescimento 
bicentenário da cidade foi um evento importante no processo de vertical, que vem modificando radicalmente a sua paisagem 
modernização da cidade. A esperança da chegada “da urbana (MORENO e HIGA, 2005, p. 39).
civilização e do desenvolvimento econômico” com a construção Ao abordarmos os estudos elaborados sobre a cidade de 
da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil marcou aquele novo Cuiabá como objeto de estudo da história, tomaremos como 
momento da história da capital de Mato Grosso (BEZERRA, 2008, p. referência aqueles que resultaram de pesquisas de historiadores 
04). vinculados direta ou indiretamente à Universidade Federal de Mato 

Nas décadas seguintes, durante governo de Getúlio Grosso (UFMT), com ênfase para o Departamento de História 
Vargas – principalmente no Estado Novo, as políticas nacionais de (Campus de Cuiabá e, posteriormente, Rondonópolis), o Núcleo de 
expansão da fronteira agrícola nas regiões Norte e Centro-Oeste Documentação e Informação Histórica Regional (NDIHR) e o 
tiveram início e transformaram as paisagens desses espaços com a Programa de Pós-Graduação em História (PPGHIS) da UFMT, como 
formação de novos núcleos urbanos (SIQUEIRA, 2002, p. 229).² sugere o artigo Nota sobre a produção historiográfica acadêmica 
Neste contexto, Cuiabá começou a passar por reformas urbanas e de Mato Grosso, de autoria de Maria Adenir Peraro, Fernando Tadeu 

de Miranda Borges, Otávio Canavarros e Vitale Joanoni Neto a consolidar a sua modernidade (CONTE e FREIRE, 2005, p. 24).³
(PERARO et al.,in: GLEZER, 2011, p. 148).A intensificação da política governamental de ocupação 

Na perspectiva da história colonial, podemos destacar as da Amazônia a partir dos anos 1960 e 1970, além do avanço da 
pesquisas, tendo Cuiabá como objeto de estudo, produzido por fronteira agrícola para o norte do Estado implicou no crescimento 
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Carlos Alberto Rosa e Otávio Canavarros. presentes na definição de Vila Bela como capital da capitania de 
A partir dos pressupostos da história urbana de Murilo Marx, Mato Grosso pela Coroa, contrariando os anseios de Vila Real do 

Nestor Goulart Reis e Renata Malcher Araújo, que evidenciam que Cuiabá e dos arraiais de São Francisco Xavier e Santa Ana que 
a maior parte das vilas e cidades brasileiras surgiu e se desenvolveu almejavam “ser escolhidos para sediar a cabeça do governo” 
tendo como referência um planejamento urbano colonial, com (JESUS, in: COSTA e OLIVEIRA, 2007, p. 276).
destaque para os seus ambientes urbanos e territórios Em relação ao “longo” século XIX cuiabano, com ênfase 
normatizados, Carlos Alberto Rosa analisa as concepções para o período entre 1850 e as primeiras décadas do século XX, 
constitutivas normatizadoras presentes na vida urbana da Vila Real citamos as obras de Luiza Rios Volpato, Laura Antunes Maciel, 
do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Segundo o autor, o sítio urbano Cristiane Thais do Amaral Cerzósimo Gomes e Oswaldo Machado 
de Cuiabá teve seu início a partir de “uma bipolarização Filho, professores vinculados ao Departamento de História da UFMT.
fundamental: a leste, na margem esquerda do córrego da No livro Cativos do Sertão, Luiza Rios Volpato traz 
Prainha, instalou-se um espaço de produção [...]; a oeste, na significativas contribuições para o uso de novas fontes – processos 
margem direita do córrego, instalou-se um espaço de poder [...]” criminais e relatórios de chefes de polícia – para o estudo da 

escravidão urbana em Mato Grosso, tendo como lócus a cidade de (ROSA, 1995, p. 100) .
Cuiabá e as teses de Edward Thompson como referencial teórico. No livro O poder metropolitano em Cuiabá (1727-1752), 
Além do estudo sobre o cotidiano dos escravos em Cuiabá na Otávio Canavarros aborda os estudos sobre a formação do 
segunda metade do século XIX, a autora explora o processo de império colonial português no continente americano e dedica 
transformações vivido pela sociedade cuiabana.especial atenção a instalação da estrutura institucional e o 

Para Volpato, a decifração do cotidiano dos escravos em exercício do poder político na Vila Real do Senhor Bom Jesus de 
Cuiabá, uma cidade pouco populosa em região de fronteira, Cuiabá. Para o autor, a Vila Real “foi ponta-de-lança para a Coroa 
significa ampliar as condições de percepção da sociedade portuguesa alcançar seus objetivos: barrar a progressão 
escravista em seu conjunto, pois a ação diária do cativo resistindo espanhola a Leste e assegurar a posse do espaço geográfico a 
ou se acomodando no universo da escravidão exigiu ou Oeste, de soberania então indefinida” (CANAVARROS, 2004, p. 
proporcionou a resposta de outros segmentos sociais, alterando 369).
condutas, criando práticas, fazendo com que normas e leis fossem Além dessas obras, identificamos as pesquisas de mestrado 
adotadas, elaboradas e escritas ou descartadas pelos legisladores defendidas no Programa de Pós-Graduação em História, que 
do regime (VOLPATO, 1993, p. 13).abordaram Cuiabá a partir das práticas de cura, das ações e 

Na dissertação de mestrado A Capital de Mato Grosso, relações como o sagrado, das devoções católicas e do papel da 
Laura Antunes Maciel analisa os momentos cruciais de primeira Igreja Matriz na constituição dos ambientes urbanos do 
transformação do universo urbano de Cuiabá e do debate em torno arraial, vila e cidade .
da sua modernização, ocorrido entre 1880 e 1920. Ao longo da No artigo Boatos e sugestões revoltosas, Nauk Maria de 
pesquisa destaca o movimento de constituição da cidade e da Jesus avalia as condições políticas da capitania ao longo da 
fabricação da sua imagem.segunda metade do século XVIII, procurando evidenciar as 

Fazendo uso dos conceitos de imaginário e invenção das motivações da política do poder metropolitano na fronteira oeste 
tradições, Maciel interpreta os diferentes ângulos pelos quais a da Colônia. Neste sentido, a autora discorre sobre as disputas 
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articulações comerciais interna e externa da capital de Mato Grosso e sua população foram representadas, 
Província/Estado de Mato Grosso, quanto na “tendo como ponto de partida a concepção e a avaliação das 
diferenciação de seus grupos sociais, de seus pessoas que definiam a construção da cidade e participavam de 
hábitos e costumes,  d ivers i f icando e 

algum modo do seu governo” (MACIEL, 1992, p. 11). complexificando suas relações e os suportes de 
Para a autora, o período abordado por sua pesquisa é sua cultura material (...) a sua presença, nessas 

emblemático para se compreender como se construiu a oposição terras, está intimamente ligada ao comércio na 
entre Cuiabá e Corumbá e a disputa pelo status de capital do história de Mato Grosso (GOMES, 2005, p. 105).
Estado:

Enquanto a primeira era representada através da Tendo como orientação Edward Thompson, Gomes lança 
decadência, do ócio e do atraso, a segunda crescia sobre o signo mão de relatos de chefes de polícia, censos, decretos, códigos de 
do trabalho, do movimento crescente de mercadorias, forjando postura, anúncios e propagandas de jornais publicados em jornais 
uma imagem de progresso. Corumbá estava associada ao para compor sua pesquisa.
presente e aguardava um futuro promissor com a chegada da No livro Ilegalismos e jogos de poder, Oswaldo Machado 
estrada de ferro, enquanto Cuiabá ligava-se ao passado e às Filho, a partir de um crime famoso, ocorrido em Cuiabá, na noite de 
experiências fracassadas do século XVIII, sem perspectivas e sem 19 de março de 1872, tendo como vítima o tenente-coronel 
promessas (MACIEL, Op. Cit., p. 68). Lauriano Xavier da Silva, procura decifrar “quais estratégias o poder, 

 Em Viveres e fazeres de italianos na cidade de Cuiabá em uma sociedade escravista, lança mão para controlar os 
(1890-1930), Cristiane Thais do Amaral Cerzósimo Gomes aborda a ilegalismos”, na medida em que se alimentava dele (MACHADO 
temática da migração em Mato Grosso, a partir da participação FILHO, 2006, p. 15).
de italianos na constituição sociocultural da cidade de Cuiabá. Com base nas abordagens da história cultural – em especial 
Neste livro, o objetivo da autora é estudar os modos de vida, o de Carlo Ginzburg e Michel Foucault – e no estudo de um processo 
fazer-se e a experiência desses imigrantes no cotidiano social da crime, o autor lança mão de fontes policiais (relatórios, boletins de 
cidade cuiabana: ocorrências policiais, correspondências de chefes de polícia) e 

A própria territorialidade italiana constituída na capital documentos oficiais (correspondências de presidente de província 
mato-grossense, nesse período, expressa o papel ativos desses e jornais que circulavam na província) para construir sua narrativa 
imigrantes no convívio social em Cuiabá, guardando um vínculo acerca “da organização policial em Mato Grosso e seus 
intrínseco e subjetivo dessa presença na cidade. A partir das instrumentos de prevenção e de repressão ao crime, assim como as 
atividades desenvolvidas pelos italianos na cidade de Cuiabá, formas de transgressão presentes no dia-a-dia de escravos, libertos e 
têm-se a noção da participação desses imigrantes na formação livres pobres” (Idem, p.16). 
social desta cidade (GOMES, 2005, p.141). Neste sentido, o autor também aborda como se deu o 

processo de modernização (incipiente) de Mato Grosso e, 
(...) a presença de italianos na sociedade principalmente, de Cuiabá, na segunda metade do século XIX:
cuiabana foi significativa tanto em seu 
processo de constituição/reconstituição do O processo de modernização [na cidade de 
espaço urbano de Cuiabá, como nas Cuiabá], mesmo após o fim da guerra do 
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Paraguai e a reabertura da navegação, (PINHO, 2007, p. 25).
então o elo de ligação mais rápido com o 
mundo civilizado, ocorreu, como era de se Para embasar seu estudo, Pinho faz uso de relatórios de 
esperar, de maneira extremamente lenta, em polícia, inspetoria de saúde, periódicos, correspondências, plantas, 
função da conjugação dos fatores externos – mapas e material iconográfico como fontes principais. E adota 
a inserção do Império no mercado mundial, como referencial teórico os trabalhos de Michel Foucault, Giles 
tendo por base uma economia agro-

Deleuze, Norbert Elias e Robert Moses Pechman. (Idem, 2007).
exportadora centrada no café -, e internos – a 

Adentrando o século XX, temos os seguintes autores resistência ao novo e as precariedades 
abordando Cuiabá como universo de pesquisa: Fernando Tadeu de econômicas de uma província pobre e 
Miranda Borges, Ludmila Brandão, Leilla Borges de Lacerda, Márcia extremamente dependente do governo 

imperial (MACHADO FILHO, 2006, p. 43). Bomfim, Ana Maria de Souza e Suzana Guimarães. 
O historiador e economista Fernando Tadeu de Miranda 

Numa perspectiva próxima ao trabalho de Machado Filho, Borges, no seu livro Esperando o trem, com o recorte temporal de 
Raquel Tegon de Pinho trata sobre a temática da invenção da 1872 até os dias atuais, analisa os sonhos e as esperanças da 
loucura em Cuiabá, no final do século XIX e início do XX, tendo chegada do trem a Cuiabá. Neste trabalho, o autor busca entender 
como foco o recenseamento de 1890, onde a loucura passou a ser porque a estrada de Ferro Noroeste do Brasil nunca chegou à 
um problema para a cidade. Ao longo do livro Cidade e Loucura, cidade. Por meio de entrevistas com pessoas letradas de Cuiabá, 
a autora narra como se impôs o processo civilizador para a cidade Borges evidencia no imaginário da população a ideia de um futuro 
a partir do enquadramento da população dentro de práticas desenvolvido para Cuiabá representado pelo trem (que nunca 
disciplinadoras (saberes médicos e policiais) capazes de gerar chegou) como símbolo da modernidade e do progresso.
uma nova ordem social e urbana, dentro do ideal de ordem e Os argumentos do livro Esperando o trem são apresentados 
progresso, para se atingir uma pretensa modernidade. pelo autor nos seguintes recortes:

O recenseamento de 1890 é o primeiro em que O primeiro dedica-se a investigar por que o trem 
a loucura em Cuiabá aparece sob o epíteto foi sempre visto como símbolo da modernização 
de a l ienados ,  dementes  e  id io tas ,  e de progresso e como os conceitos de 
identificados, domiciliados e dispersos em progresso e de desenvolvimento são aceitos 
inúmeros endereços e que se avizinham e se através dos tempos. Quanto ao segundo, 
mis turam aos demais  moradores .  A estabeleceu-se como baliza inicial 1852, ano em 
identificação destes no censo, como também que surgiu o primeiro projeto propondo a 
em outras fontes, foi apenas a primeira de uma construção de uma estrada de ferro para a 
série de medidas adotadas no curso do capital mato-grossense até chegar a este 
processo civil izatório, cuja base é o momento sem nenhuma resolução definitiva. E, 
pensamento racional, que corroborará para no concernente ao terceiro, centrou-se a 
que a loucura seja percebida como o seu análise na cidade de Cuiabá, lugar considerado 
outro, o seu contrário, e que, gradualmente, por muitos como absolutamente isolado, apesar 
vai ser vista como uma vizinhança perigosa do caráter exógeno de sua formação 
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econômica, visando [...] reconstituir a visão de Cuiabá, Lacerda demonstra o papel que assumiu a igreja matriz na 
mundo da sua população letrada, sem perder constituição do ambiente urbano da cidade. Neste sentido, ela 
de vista a dinâmica mundial (BORGES, 2005, tece suas considerações focando-se na construção da nova 
p.16-17). catedral no mesmo espaço da igreja demolida. De um lado, analisa 

como a proposta de modernização do ambiente urbano da cidade 
Em A Catedral e a Cidade, Ludmila Brandão escolhe como era discutida pelo governo estadual, municipal, empresariado e 

recorte temporal 1968 a 1990 para estudar o impacto que o arcebispado cuiabano em consonância com a proposta do 
processo de expansão capitalista produziu na cultura da governo federal. Por outro lado, destaca os projetos de preservação 
sociedade cuiabana. Ao tomar como foco a formação do da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e 
movimento citadino de caráter preservacionista enquanto sua política de tombamento, percebendo a importância do centro 
prática social, a historiadora e arquiteta dedica especial ao da cidade nessa discussão (LACERDA, 2005).
processo de tombamento do Centro Histórico de Cuiabá nos anos No âmbito da discussão sobre o patrimônio histórico em 
1980. Cuiabá, o livro As engrenagens da cidade, de Márcia Bomfim, 

Para Brandão, esse movimento citadino preservacionista aborda a modernização da cidade de Cuiabá na segunda metade 
presente em Cuiabá se constituiu na experiência da demolição da do século XX (1960-1999), especificadamente o movimento de 
antiga Catedral, em 1968, e a partir desta experiência dolorosa iria preservação do seu Centro Histórico, fazendo uma reflexão sobre as 
se organizar para a proteção e valorização do patrimônio histórico práticas de órgãos públicos voltados para a preservação do 
da cidade: patrimônio histórico e as práticas de moradores comuns de Cuiabá 

nas diferentes formas de se apropriarem dos espaços da cidade. 
a força simbólica da “primeira grande perda”, Para a construção da sua obra, a autora toma como referencial 
incorporada na memória coletiva, [...] produz 

teórico os escritos de Michel Foucault e faz uso de fontes como os 
esse “estado de alerta” e possibilita uma 

jornais e o processo administrativo de tombamento do Centro mobilização de setores da sociedade civil em 
Histórico de Cuiabá, além de imagens cartográficas (BOMFIM, 2010, defesa de seu patrimônio, tão logo seja ele 
p. 16).novamente ameaçado ou atingido. É o 

Em Relatos da cidade, Ana Maria de Souza, com base nas acionamento dessa memória que impele à 
ação (BRANDÃO, 1997, p. 292). questões da história do tempo presente, avalia a apropriação dos 

espaços urbanos da cidade por “homens e mulheres nômades” – os 
A polêmica história da demolição da antiga Catedral seria chamados migrantes que retornaram do interior do Estado para a 

retomada pelo trabalho de Leilla Borges de Lacerda. No livro capital por não se adaptarem nas frentes de colonização. Neste 
Catedral do Senhor Bom Jesus de Cuiabá: um olhar sobre a sua livro, a autora constrói sua narrativa a partir de matérias jornalísticas 
demolição, a autora investiga o jogo de forças institucionais e entrevistas. 
presentes na demolição da Catedral do Senhor Bom Jesus de Segundo Souza, as práticas “clandestinas” desses homens 
Cuiabá, em 1968, e na construção da Basílica no mesmo espaço pobres de apropriação dos espaços da cidade – viadutos, terrenos 
que a anterior. baldios, praças da cidade, criam novos territórios, reconfigurando a 

Ao analisar a historicidade da espacialidade urbana de composição social, geográfica e política do cenário urbano. Neste 
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contexto de transformações do espaço urbano de Cuiabá, a Entretanto, como abordamos no nosso projeto de mestrado em 
autora também percebe as mudanças nas imagens da cidade: história, sentimos a necessidade de reflexões mais aprofundadas 

acerca do processo de modernização da cidade e do Estado à luz 
A representação da cidade de Cuiabá como do dilema dos conflitos entre as cidades de Cuiabá e Campo 
“eldorado” e “Portal da Amazônia”, associa- Grande, ao longo de boa parte do século passado, pelo status de 
se ao intenso fluxo de pessoas em direção ao capital de Mato Grosso e da questão da divisão e da pós-divisão do 
norte do Estado de Mato Grosso e a outros Estado.
Estados da Amazônia Legal a partir, 

No decorrer do século XX, em seus primeiros anos, Cuiabá 
principalmente, da década de setenta do 

vivenciou a eminência da perda da sua condição de capital século XX. Na década de noventa, a 
(BITTAR, 2009, p. 58-9) , principalmente em 1914, com a chegada da representação do “eldorado” passa a 

agregar significados negativos. Dentre esses Ferrovia Noroeste do Brasil à região sul do Estado . Em razão das 
significados, destaca-se a associação com a diferenças históricas que existiam entre o sul e o norte do Estado o 
representação da violência urbana, 

desvio do traçado da ferrovia só fez acirrá-las.  construindo-se uma configuração da 
Dentre as povoações do sul atingidas pela ferrovia, violência relacionada à imagem do 

destacou-se Campo Grande, que tomou de Corumbá – outra “eldorado”, à “invasão de migrantes”, à 
pobreza e à “marginalidade” (SOUZA, 2007, p. cidade que pleiteou a condição de capital do Estado – a liderança 
126). das atividades econômicas e se tornou a “capital comercial” de 

toda a região (BITTAR, Op. Cit., p. 57). Esse fato assinalou a rivalidade 
No livro Arte na rua, Suzana Guimarães procura entender que daí em diante se estabeleceria entre Cuiabá e Campo Grande 

como se construiu uma dada iconografia que representasse a – forte candidata à nova capital do Estado, para preocupação dos 
cultura regional, nos anos 1970 a 1990, a partir de elementos cuiabanos.
centrados na natureza que representariam e traduziriam a “cara Com a divisão do Estado de Mato Grosso e o 
do povo cuiabano”, principalmente nas artes plásticas. Segundo desmembramento da parte sul do seu território, Cuiabá se viu diante 
Guimarães, essas imagens, mais do que representar o real ou uma de um grande desafio: encontrar saídas para o seu 
cultura regional, constituíram o real. desenvolvimento econômico. O objetivo, naquele momento, era 

Essa arte, estudada pela autora, não figurou somente em encontrar os caminhos para sair da “estagnação”, do “atraso” e do 
museus, mas nas ruas, viadutos, em telefones públicos e prédios “isolamento” que parecia viver Mato Grosso e sua capital.
públicos da capital mato-grossense. Para Guimarães, as imagens Neste sentido, defendemos o argumento que os discursos e 
da natureza pintadas nesses espaços são discursos imagéticos que experiências de modernização de Cuiabá, a partir de 1977, tiveram 
pretendem inventar uma identidade regional para o Estado, a os desafios e impasses do período pós-divisão do Estado como 
partir de uma experiência visual citadina com a emergência de elemento de ordenamento das suas ações e da construção, ao que 
um grupo de pintores regionais (GUIMARÃES, 2007). nos parece, de uma “nova capital” para um “novo Estado”. Por isso 

Em linhas gerais, as pesquisas sobre a cidade de Cuiabá na propomos como tema de pesquisa estudar os discursos sensíveis 
historiografia mato-grossense apresentam-se muito ricas e diversas forjados sobre a modernização da cidade de Cuiabá, capital de 
nas suas abordagens temáticas e teórico-metodológicas. 
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Mato Grosso, no contexto da pós-divisão do Estado em 1977, pelos ressentimento: “o das relações entre os afetos e o político, entre os 
diferentes espaços de formação de opinião pública: governo, sujeitos individuais em sua afetividade e as práticas sociais e 
imprensa, academia e associações representativas. políticas”, retomando problemas, sob uma nova perspectiva, que 

Para trabalhar com a noção de sensibilidade nos dizem respeito à psicologia social, à psicologia do político e à 
 amparamos nos referenciais teóricos e metodológicos da História psicologia da história. (ANSART, in: BRESCIANI e NAXARA, 2004, p. 15).

Cultural. Segundo o autor, ao tratarmos da questão dos 
Em História e História Cultural, Sandra Jatahy Pesavento ressentimentos, defrontamo-nos com uma dificuldade permanente 

observa que as sensibilidades corresponderiam ao “núcleo da área de História, que é explicar o devir dos sentimentos 
primário” de percepção e tradução da experiência humana no individuais e coletivos. A dificuldade aumenta de maneira 
mundo. O conhecimento sensível surge dos sentidos, algo que significativa quando se trata de analisar não somente os ódios, mas 
vem do íntimo do indivíduo. As sensibilidades lidam com as também de compreender aquilo que não é dito e manifesto. O 
sensações, o emocional e a subjetividade (PESAVENTO, 2005, ressentimento, pela nossa cultura, constitui-se como um sentimento 

que é negado e ao mesmo tempo molda as atitudes, concepções e p.57).
percepções sociais: “É preciso formular a hipótese de sua Para o historiador toda a experiência sensível do mundo, 
importância e reconstituir o invisível que, se não é totalmente sendo partilhada ou não, que exprima uma subjetividade ou uma 
inconsciente, ao menos em parte é não consciente. É preciso sensibilidade partilhada, coletiva, deve ser oferecida a leitura 
formular a hipótese do papel inconsciente na política.” (Idem, p. 29).enquanto fonte. Ou seja, é necessária a “tradução das 

Para a finalidade deste projeto utilizo como reflexão teórica subjetividades e dos sentimentos em materialidades, objetividades 
para pensar a história das cidades e do urbano as proposições de palpáveis, que operem como a manifestação exterior de uma 
Pesavento, que considera queexperiência íntima, individual ou coletiva.” (Idem, p. 58). 

Ainda que o mundo sensível seja difícil de ser quantificado, 
a cidade é, sobretudo, uma materialidade ele é fundamental para a História Cultural na medida em que 
erigida pelo homem, é uma ação humana sobre 

sobrevém sobre as formas de valorizar, classificar o mundo ou de 
a natureza. A cidade é, nesse sentido, um outro 

reagir diante de determinadas situações e personagens ou grupos da natureza: é algo criado pelo homem, como 
sociais. uma sua obra ou artefato. Aliás, é pela 

Ao abordarmos os discursos sensíveis da modernização da materialidade das formas urbanas que 
cidade de Cuiabá, procuraremos evidenciar também os encontramos sua representação icônica 

preferencial, seja pela verticalidade das (res)sentimentos ali presentes de forma implícita e explicita a partir 
edificações, seja pelo perfil ou silhueta do de um evento de “fratura” do território mato-grossense e da 
espaço construído, seja ainda pela malha de criação do Mato Grosso do Sul.
artérias e vias a entrecruzar-se em uma planta Em seu artigo História e memória dos ressentimentos, Pierre 
ou mapa (PESAVENTO, Op. Cit, p. 14).

Ansart define a representação e os sentimentos que envolvem o 
termo ressentimento: os rancores, as invejas, os desejos de 

A cidade, nessa leitura, é criação humana. É o ser humano 
vingança e os fantasmas da morte.  E destaca um problema 

quem dá forma e sentido a cidade em sua forma material, palpável, 
central ao tratar do ressentimento, da história e da memória do 
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objetiva, mas ela é mais que isso: maneiras diferenciadas de interpretação dos indivíduos ou grupos e 
do mundo. (Idem, p. 26-8).

a cidade é objeto da produção de imagens e Para estudar os discursos sensíveis sobre a modernização da 
discursos que se colocam no lugar da cidade de Cuiabá definimos os seguintes objetivos:
materialidade e do social e os representam. 
Assim, a cidade é um fenômeno que se revela 1. ser-cidade: estudar as representações e apropriações 
pela percepção de emoções e sentimentos 

produzidas sobre os símbolos, mitologias e heróis de 
dados pelo viver urbano e também pela 

afirmação da identidade do povo da cidade e do Estado expressão de utopias, de esperanças, de 
dividido – o ser cuiabano/ser mato-grossense; desejos e medos, individuais e coletivos, que 

2. sentir-cidade: evidenciar e interpretar os (res)sentimentos esse habitar em proximidade propicia. (Idem. 
ibidem.). presentes nesses discursos sobre a modernização da capital 

a partir do evento de “fratura” do seu território e unidade – a 
A cidade também é dada a ler no campo da divisão do Estado e o nascimento do Mato Grosso do Sul;

subjetividade. Ela se revela nas emoções, nos sentimentos, nas 3. saber-cidade: identificar e mapear as relações de saber e 
imagens e nos discursos que os homens constroem sobre ela. poder presentes na construção de análises sobre o passado, 

Em razão dessas observações de Pesavento, no decorrer presente e futuro da cidade, tendo como mote a realidade 
dessa pesquisa pretendemos trabalhar com as noções de da “divisão” e a necessidade de conciliar tradição e 
representação, prática e apropriação que, segundo Roger modernização, ou seja, reafirmar as marcas de origem e 
Chartier, são o ponto central da abordagem da História Cultural formação da cidade e forjar uma nova capital com ares de 
(CHARTIER, 1990, p. 13-28). Para o autor, a finalidade deste projeto metrópole;
de escrita da história era “identificar o modo como em diferentes 4. fazer-cidade: analisar as interpretações sobre as obras de 
lugares e momentos uma determinada realidade social é modernização da cidade como a superação da condição 
construída, pensada e dada a ler” (Idem, p. 16-17). de “espera”, “isolamento”, “atraso” e “estagnação” – a 

De acordo com Chartier, para se alcançar esse objetivo é configuração da capital como símbolo do Mato Grosso 
necessário levar em consideração as classificações, divisões e grande e moderno – um lugar a ser feito ou (re)inventado. 
delimitações que organizam a apreensão do real e são 
parti lhadas pelos grupos, destacando ainda que as Para a realização desta pesquisa serão consultados aos 
representações do mundo social são, de fato, discursos pautados acervos do Arquivo Público do Estado de Mato Grosso (APMT), do 
pelos interesses dos grupos que as forjam e não algo universal. Para Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional da 
ele, as representações são “matrizes de discursos e de práticas UFMT (NDIHR), do Museu da Imagem e do Som de Cuiabá (MISC), do 
diferenciadas que têm como objetivo a construção do mundo Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso (IHGMT) e da 
social e como tal a definição contraditória das identidades – tanto Biblioteca Central da UFMT, como também o Arquivo da Assembléia 
a dos outros como a sua” (Idem, p. 18). Legislativa do Estado de Mato Grosso. 

As representações, para este autor, portanto, são social, A temática dos discursos sensíveis sobre a modernização da 
institucional e culturalmente determinadas, produzindo assim cidade de Cuiabá, no período pós-divisão (1977-2009) será 
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das terras mato-grossenses ficou conhecido como Marcha para o ROSA, Carlos Alberto. A Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá – 
Oeste, no governo de Getúlio Vargas, a partir de 1937. O objetivo era vida urbana em Mato Grosso no século XVIII: 1722-1808. 1996.  Tese 
fazer com que as fronteiras econômicas e políticas convergissem (Doutorado em História) – São Paulo, Universidade de São Paulo, 
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essa região a migração de pessoas do Centro- Sul do país, o que vai __________. Evolução urbana de Cuiabá: notas históricas. Rio de 
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 ³As primeiras obras de modernização da cidade vão ocorrer no ancestralidade aos dias atuais. Cuiabá: Entrelinhas, 2002.
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Podemos citar nessa época a abertura da Avenida Getúlio Vargas e SOUZA, Ana Maria de. Relatos da cidade: Nomadismo, 
as chamadas “Obras Oficiaes”: A construção da Casa dos territorialidades urbanas e imprensa – Cuiabá-MT segunda metade 
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em História de Lylia da Silva Guedes Galetti (Cf. GALETTI, 2000).

  Cf. também BRANDÃO, 1997; FREIRE, 1997; BOMFIM, 2010
 Para saber sobre a modernização de Corumbá, cf. CORRÊA, 1981; 
SOUZA, 2008.

 Foi lançado, no ano de 1970, pelo governo da Ditadura Militar, o 
Plano de Integração Nacional (PIN), que objetivava a efetiva 

 Para compreender sobre a imigração em Mato Grosso, cf. ocupação da Amazônia Legal através da vinda de migrantes, de 
BRANDÃO, 2007; GOMES, 2011.várias partes do país para expansão da fronteira agrícola. A 

integração amazônica foi continuada com o lançamento do 
 Cf. também FIGUEIREDO, 1990; FIGUEIREDO, 1994; GONÇALVES, PRODOESTE (Programa do Desenvolvimento do Centro-Oeste), em 
1998; GONÇALVES, 2004; BERTOLOTO, 2006; GONÇALVES, 2010.1971 e pelo II PIN (Plano Nacional de Desenvolvimento), no ano de 

1974. Com eles, o número de rodovias aumentou de duas para 
seis: BR-070, BR-163, BR-262, BR-364, BR 376 e BR-463, que  Jornais do começo do século relatavam certo pessimismo em 
interligaram Mato Grosso às principais capitais. As terras que se relação ao futuro de Cuiabá e até mesmo de uma possível perda da 
situavam em Mato Grosso e na Amazônia eram vistas como sua condição de capital faziam parte das suas preocupações. O 
“espaços vazios”, sendo necessária a sua ocupação. Foram texto a seguir denota a “decepção” dos cuiabanos e certa 
elaborados então nesse período projetos de colonização oficial, “impotência” quando se viram excluídos do traçado da ferrovia. 
objetivando o assentamento de pequenos e médios produtores Diziam que a “bancarrota seria fatal”: “Este mal que se nos avizinha 
na região ao longo das rodovias em terras de propriedade do temível [...] é a decadência de nossa Cuiabá [...] o simples 
Estado, além da colonização particulares, realizada por empresas movimento nosso é insuficiente para sustentar a nossa hegemonia. 
que atraiam nesse caso maior número de colonos (SIQUEIRA, Op. O ser capital somente não impedirnos-á a decadência que em 
Cit., p. 235-236). A respeito da história da colonização, realizadas breve estará entrando pelo mesmo porto onde saíram o nosso 
por empresas privadas em Mato Grosso, após 1970 voltadas para o progresso e a nossa vida, a bancarrota será fatal [...] Eis-nos então, 
controle político do território amazônico, cf. GUIMARÃES NETO, reduzidos a simples espectadores de uma cena triste, 
2002; JOANONI, 2007. acabrunhadora [...]. É mister que nos empenhemos contra essa 

idéia. Não resta dúvida alguma que o sul que também é nosso, 
progredirá imensamente. Mas do que serve isso se tem de despir-se  Cf. também MURTINHO, 2009
um santo para cobrir outro? Nada mais é que suma injustiça, quanto . 
mais sendo o sul uma zona que independe de qualquer auxílio   Cf. também ROSA, 1996.
(pelas suas riquezas naturais e maior proximidade com São Paulo) 
tem-se mantido e adiantado bastante; e não assim a zona norte” (O 

  Cf. também JESUS, 2002; SILVA, 2002; NOLASCO, 2010; LACERDA, 
Cruzeiro. Cuiabá, 16/04/1908, citado por BITTAR, 2009, p. 58-9).

2005.

 Fernando Tadeu de Miranda Borges, em seu livro Esperando o 
 A temática das representações sobre o Mato Grosso e suas 

trem, afirma que “foram muitas as lutas travadas para Cuiabá 
populações seria retomada e ampliada pela tese de doutorado 
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manter sua situação de capital, principalmente depois que o trem 
chegou ao sul mato-grossense. Aliás, Cuiabá só se manteve como 
capital, conforme opinião de Júlio De Lamonica Freire, devido a 
sua posição geográfica e um pouco pela teimosia, e Campo 
Grande, que lutara tanto para ser a capital de Mato Grosso, se 
tornou capital, apenas quando adquiriu as condições, mas de um 
outro Estado” (BORGES, 2005, p. 40).

 No projeto original o traçado da linha de ferro Noroeste do Brasil 
iria de Baurú (SP) à Cuiabá (MT).

 Lembramos que “estagnação”, “atraso” e “isolamento” foram 
discursos produzidos sobre Mato Grosso ao longo de sua história. 
Discursos estes que construíram uma imagem negativa sobre o 
Estado e a sua população representando-os como incivilizados 
bárbaros e incultos. Sobre as representações produzidas sobre os 
mato-grossenses (Cf. GALETTI, 2000).

De acordo com a autora, “as sensibilidades seriam, pois, as 
formas pelas quais indivíduos e grupos se dão a perceber, 
comparecendo como um reduto de tradução da realidade por 
meio das emoções e dos sentidos. Nessa medida, as sensibilidades 
não só comparecem no cerne do processo de representação do 
mundo, como correspondem, para o historiador da cultura, 
àquele objeto a capturar no passado, à própria energia da vida”.

15 
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INTERNET E HISTÓRIA: VIRTUALIZAÇÃO E CONHECIMENTO 
ACERCA DA “INQUISIÇÃO MEDIEVAL”.

RESUMO

ABSTRACT

Rafael Marcos de Souza Fernandes
rafamarcs_npe@hotmail.com

A Internet não é fonte primária de informação e sim um acréscimo àquelas que os meios de comunicação 
tradicionais disponibilizam a população. Com a oferta de informação e espaços para discussão, a Internet deixa de 
ser apenas entretenimento e se transforma em um veiculo cujo valor transpassa o de “um meio de serviço e informa-
ções”, ou seja, para Pierre Lévy, a internet é o grande meio de virtualização de experiências coletivas, que se apre-
senta como deslocamento e problematização delas. Neste sentido, ela faz parte de um “regime de conhecimen-
to” todo peculiar. Ela oferece ilimitados conhecimentos, atividades e faz com que não existam fronteiras e distânci-
as entre as pessoas e os lugares. Sobre a temática da História Medieval, essa comunicação pretende discutir como 
o conhecimento histórico figura nos processos de virtualização do saber possibilitados pela internet, como um espa-
ço de saberes que possui suas especificidades e seu próprio método que se mostra bem particular, nos seus mais 
variados recursos como blogs, fóruns e etc. Analisando assim, como o conhecimento histórico figura na memória 
socializada pela internet a respeito da “inquisição medieval”. Tema que, através da web, parece mobilizar um uni-
verso expressivo de agentes sociais em sua compreensão acerca do lugar e da religião na trajetória da sociedade 
ocidental pelo tempo.

Palavras-chave: Ensino de História, Internet, Conhecimento.

The Internet is not the primary source of information but rather an addition to those that the traditional media 
provide the population. Offering information and spaces for discussion, the Internet is no longer just entertainment 
and becomes a vehicle which pierces the value of "a means of service and information", i.e., to Pierre Lévy, the 
Internet is the great means virtualization collective experience, which is presented as displacement and questioning 
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them. In this sense it is part of a "rule of knowledge" all peculiar. It conhecimentos em um só nível. Sendo mais enfático, há uma hori-
offers unlimited knowledge, activities and causes that there are no zontalidade em todos os campos do saber, ou seja, aquele velho 
borders and distances between people and places. On the topic modelo proposto por Diderot e D'Alembert, com Arvore do Conheci-
of medieval history, this communication aims to discuss how histori- mento¹ que sustenta uma lógica de que o conhecimento necessita 
cal knowledge is indicated in cases virtualization of knowledge ou se elabora através de um eixo central, não se insere neste univer-
enabled by the Internet, as an area of   knowledge with its own so e isso não é resultado exclusivo do advento da Internet ou das 
peculiarities and its own method that shows particularly well in its novas tecnologias de comunicação, mas uma mudança que é 
various resources as blogs, forums and more. Analyzing well as his- totalmente suportada pela lógica própria das redes de comunica-
torical knowledge in memory Figure socialized internet about the ção. 
"medieval inquisition." Fear that, through the web, seems to mobi- Outra característica central da sociedade em rede é a trans-
lize an expressive universe of social agents in their understanding of formação da área da comunicação, incluindo a mídia tradicional. 
place and history of religion in Western society over time. A comunicação constitui um espaço cognitivo em que as mentes 

das pessoas recebem informação e formam os seus pontos de vista 
Keywords: Teaching History, Internet, Knowledge. através do processamento de sinais da sociedade no seu conjunto e 

também transformando a comunicação não apenas como um ato 
informativo, mas também participativo com parâmetros transversais 

 de um tanto errôneo rotular nossa sociedade como Socieda- a vários agentes desse meio. Por outras palavras, enquanto a comu-
de da Informação e Conhecimento. Não porque conheci- nicação interpessoal é uma relação privada, formada pelos atores 
mento e informação não sejam centrais na nossa sociedade. da interação, os sistemas de comunicação midiáticos criam os rela-

Mas porque eles sempre o foram, em todas as sociedades histori- cionamentos que permitem a interação e participação direta da 
camente conhecidas. O que é novo é o fato de que a base desse sociedade e as pessoas no seu conjunto, não como indivíduos, mas 
enfoque se fixa através de redes tecnológicas que fornecem como receptores coletivos de informação, mesmo quando a infor-
novas capacidades às velhas formas de organizações sociais. As mação final é processada por cada indivíduo de acordo com as 
redes têm constituído uma grande vantagem e um grande proble- suas próprias características pessoais. É por isso que a estrutura e a 
ma por oposição a outras formas de organização social. Por um dinâmica da comunicação social são essenciais na formação da 
lado, são as formas de organização mais flexíveis e adaptáveis, consciência e da opinião (CASTELLS, 2005). 
seguindo de um modo muito eficiente o caminho evolutivo dos Sendo assim, a Internet² não se torna fonte primária de infor-
esquemas sociais humanos. Por outro lado, muitas vezes não con- mação e sim um acréscimo àquelas que os meios de comunicação 
seguiram maximizar e coordenar os recursos necessários para um tradicionais disponibilizam à população. Com a oferta de informa-
trabalho ou projeto que fosse para além de um determinado tama- ção e espaços para discussão, a Internet, a partir da década de 90, 
nho e complexidade de organização necessária para a concreti- começa a fazer uma mescla entre entretenimento e passa a ser 
zação de um objetivo (CASTELLS, 2005). também um meio de serviços e comunicações. Ela oferece ilimita-

Existe dessa maneira uma enorme transformação na socia- dos conhecimentos, atividades, faz com que não existam fronteiras 
bilidade e relação com o conhecimento neste ponto, que confi- e distâncias entre as pessoas e os lugares, acarretando em uma 
gura uma ausência de significado central colocando todos os dinâmica maior entre veiculador e receptador, locutor e interlocu-

É
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tor, de escritor e leitor, pois ao mesmo tempo em que o conheci- da no que Pierre Levy chama de Cibercultura e se desdobra no que 
mento é lançado na internet, ele é suscetível a mudanças, trans- podemos chamar de ciberespaço. Com base nisso, explicamos a 
formações, interação. Como mostra o esquema: alta amplitude de limites dessa plataforma, considerando dois fato-

res: um, o crescimento do ciberespaço resulta de um movimento 
internacional de jovens ambiciosos para experimentar, coletiva-
mente, formas de comunicação diferentes daquelas que as mídias 
convencionais costumam propor. E outra, que estamos vivendo a 
abertura de um novo espaço de comunicação, e cabe apenas a 
nós explorar as potencialidades mais positivas deste espaço nos 
planos econômicos, político, cultural e humano (LÉVY, 2000).

Assim, a título de definição o ciberespaço é o novo meio de 
comunicação que surge da interconexão mundial de computado-
res. O termo especifica não apenas a infra-estrutura material da 
comunicação digital, mas também o universo oceânico de informa-
ções e conhecimento que ela abriga, assim como os seres humanos 
que navegam e desenvolve esse universo. Quanto ao neologismo 
“Cibercultura”, Pierre Levy especifica o conjunto de técnicas (mate-
riais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensa-
mento e de valores que se desenvolvem juntamente com o cresci-
mento do ciberespaço.

Neste caso, decorre um gradativo crescimento de pessoas 
Neste sentido, ambas as partes responsáveis por esse uni- que tem o acesso a internet, devido a sua democratização. Quanto 

verso são intrínsecos em suas relações de interação. Com isso, mais o ciberespaço se amplia, mais ele se torna universal e menos o 
sobre a temática da História Medieval, esse artigo pretende com- mundo informacional se torna totalizavel. Desta maneira o ciberes-
preender e analisar como se dá o processo de produção do paço se constitui em sistema de sistema, tornando o que podemos 
conhecimento histórico em um veículo de informação em massa chamar de “sistema do caos”, devido ao seu crescimento incontido 
que possui suas especificidades e seu próprio método que se mos- que acolhe todas as opacidades de sentido. Assim esse universal 
tra bem peculiar, nos seus mais variados recursos como blogs, desprovido de significado central, como um sistema de desordem, 
fóruns e etc. Analisaremos, assim, como o conhecimento histórico Pierre Levy a nomeia de “universal sem totalidade”, e constitui a 
figura na memória socializada pela internet a respeito da “inquisi- essência paradoxal da Cibercultura (LEVY, 2000, p-111).
ção medieval”. Tema que, através da web, parece mobilizar um Para diferenciar esse universal fundado pela escrita, salienta-
universo expressivo de agentes sociais em sua compreensão acer- mos que tudo aquilo que se manteve imutável, é o sentido. O signifi-
ca do lugar e da religião na trajetória da sociedade ocidental pelo cado da mensagem deve ser idêntico em toda a parte hoje e no 
tempo. passado. Este universal é intrínseco de uma visada de fechamento 

Podemos partir do pressuposto de que a internet está inseri- semântico. Assim há um embate entre uma força de totalização 
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contra uma pluralidade aberta dos contextos atravessados pelas dade dinâmica. Além disso, a Internet possui diversas ferramentas 
mensagens, contra a diversidade de comunidades que as fazem que podemos utilizar para acesso a conhecimentos como sites de 
circular. conteúdo segmentado, voltado para determinado tema, sites de 

Neste sentido o ciberespaço se apropriou de vários limites conteúdo geral, conhecidos como provedores de conteúdo e aces-
de nossa sociedade, Castells afirma que a “A internet é o tecido de so a internet, manuais, e-books³, apostilas, vídeos, cursos online e 
nossas vidas”, equiparando que o advento da tecnologia da infor- buscadores. Outras ferramentas que são interessantes espaços de 
mação para nós é como a eletricidade na Era Industrial, e que em debate de conhecimento mais especializados são os fóruns, blogs , 
nossa época a internet poderia ser comparada a uma rede elétri-

Wiks , sites colaborativos, ou seja, com conteúdo desenvolvido pelos 
ca e também ao motor elétrico, em razão de sua capacidade de 

próprios internautas, que vem adquirindo cada vez mais a caracte-
distribuir com força, toda sua informação aos mais variados domí-

rísticas de documentos utilizados por vários campos do saber, pelo 
nios da razão humana (CASTELLS, 2003, p sete).

fato de que esses espaços tornaram-se um ótimo indicativo de opi-
Com a oferta de informação e espaços para discussão, a 

niões, significados e entre outros.
Internet passa a ser um meio de serviços de informações e conhe-

Com essas “novas” tecnologias de incorporações de textos, 
cimento, tornando-se cada vez mais distintos dos meios “tradicio-

tornou-se possível uma maior difusão do conhecimento produzido 
nais”, pois possui sua própria plataforma e métodos para a produ-

no seio da comunidade acadêmica, para um público de massas de 
ção do conhecimento. Mais a diante observaremos como se dão 

fora da universidade. Isso se dá pela praticidade da divulgação dos 
essas especificidades, utilizando os próprios materiais de cunho 

conteúdos, sendo assim, é possível constar um aumento significativo 
virtual, que em sua maioria, são textos que variam dos mais distintos 

do acesso aos trabalhos de pesquisa que foram e que vão sendo 
discursos, que ao desempenhar diversas funções, assumem dife-

produzidas pela academia, ou seja, após o advento da internet, se 
rentes modalidades e utilizam diversas linguagens e estilos.

estabeleceu uma fluidez entre conhecimento científico e popular 
A internet é um meio de comunicação que permite, pela 

mais significativo, em outras palavras, a fronteira que delimita esses 
primeira vez, a comunicação de muitos com muitos, num exato 

dois campos se descaracteriza.
momento escolhido, em escala global. O uso da Internet como 

Apesar disso, observamos que a internet possui um perfil 
sistema de comunicação e forma de organização explodiu nos 

diferente e que isso se dá pelo fato de que ela se relaciona com uma 
últimos anos do segundo milênio. No final de 1995, o primeiro ano 

“experiência digital” que lhe é própria e isso infere diretamente no 
de uso disseminado da Internet, havia cerca de milhões de usuári-

conhecimento produzido, isso fica evidente pela diferença do 
os de redes de comunicação por computador no mundo. 

suporte, da linguagem e das características da produção do 
Quando se fala da interconexão, a alta capacidade apro-

conhecimento, que se distancia dos parâmetros da cultura livresca. 
priada por redes sociais de todos os tipos levou à formação de 

Partindo desse ponto, é preciso olhar com mais cautela, pelo fato de 
comunidades on-line que reinventaram a sociedade, e com esse 

que muitos historiadores desqualificam esse conhecimento por não 
processo houve uma expansão astronômica de sua interconexão 

ter um teor cientifico teórico. 
de computadores e em seu alcance de uso.

Constatamos também, que essa produção intelectual 
A Internet possui grandes vantagens como ferramentas de 

impõe seu próprio método, que muitas vezes exige um modelo empi-
organização em virtude de sua flexibilidade e adaptabilidade 

rista, e que busca respaldo em fontes e etc. O que se faz de forma 
inerentes, características essenciais para se manter em uma socie-

interessante, pois esse respaldo muitas vezes é de caráter deturpado 

4 
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ou desfigurado de acordo com os interesses do autor seguindo um histórico.
referencial de contemporaneidade, ou seja, por um lado o conhe- Neste sentido nos parece digno a analise no âmbito do 
cimento que se possa produzir na internet é autônomo e tende, hipertexto, que é uma das inovações propiciadas pela internet, que 
muitas vezes, rejeitar certas concepções cientificas, por outro ela habilidade consiste em associar qualquer lugar de um documento 
procura se legitimar de acordo com os métodos exigidos pela arquivado em um computador com qualquer outro lugar no mesmo 
academia e pela cultura livresca se apropriando de credenciais documento, ou em qualquer outro documento (local ou remoto), 
acadêmicas. que permite rápido acesso aos mesmos através de links navegacio-

Ureña ao analisar o conhecimento em forma de conteúdo nais não sequenciais. Essa característica possui uma estrutura com-
na internet nos adiciona importantes contribuições: plexa, potencialmente não seqüencial, onde diferentes caminhos 

podem ser percorridos para acessar a informação ou fragmentos 
Assim mesmo, com demasiada freqüência os delas. Assim nos domínios do hipertexto que forma-se a linguagem 
editores das páginas não são organizações, da internet. Pode-se dizer assim que esse objeto configura e propicia 
nem instituições de referência, se não pessoas uma fragmentalidade desse conhecimento.
com extraordinária vontade, mas com uma Com base nisso podemos definir características da lingua-
formação na matéria muito desigual. Por 

gem que é própria da internet, como um caráter descentrado; com 
enésima vez, nos vemos desbordados pela 

uma alta velocidade do acesso ao conhecimento; como fragmen-desinformação, agora pela falta de qualida-
tada; com alto grau de contemporaneidade, pois se observa que de dos conteúdos, excessivamente primários, 
esses agentes de construção de conhecimento da internet não e por geral, reiterativos. A esta característica 

adicionaremos outra nova, muitas destas fazem, ou melhor, não se preocupam em realizar um esforço de se 
paginas estão hospedada em servidores gene- abster de concepções do presente para inferir um olhar para o pas-
ralistas, com direções atípicas, que em bastan- sado, no que difere do método do historiador, ou seja, isso se dá 
tes ocasiões terminam por desaparecer ou, devido a uma “liberdade” intelectual, uma autonomia, um método 
em melhor dos casos, por congelar seus conte- próprio e independente, adquirindo um valor intelectual absoluto 
údos. Seria muito sensível estabelecer uma 

ao defender uma concepção de acordo com sua contemporanei-
correspondência entre web pessoal e escassa 

dade. Assim todas essas características se desdobram através da qualidade. (UNREÑA, 2006). 
plataforma do hipertexto.

Passando por essa “lógica própria” de produção de conhe-Assim, atentamos aqui que o que Ureña aponta é que há 
cimento e dessa linguagem característica da internet, Rolland faz uma desinformação, pela baixa qualidade dos conteúdos, no 
um contraste entre essa relação da internet com a cultura livresca, sentido da ocorrência de um baixo valor científico. Mas observa-
afirmando:mos isso como uma qualidade das fontes e das informações, pois 

ao tratar sobre a temática da história medieval, esses conteúdos 
A internet apresenta um discurso muito indiferen-se tornam um importante indicativo para percebermos como a 
ciado e cujo nível de credibilidade cientifica é, 

nossa contemporaneidade observa, analisa, julga, atribui signifi-
muitas vezes, desconhecido. Assim, a extraordi-

cado e representa os mais variados temas. Desta forma, a internet nária transparência da “tela” mascara, com 
incorpora um papel importante na circulação social do saber freqüência, a opacidade de suas origens e o 
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anonimato de seus criadores ou autores. Pois o propósito deliberado.
escrito “virtual”, raramente assinado, oferece, Com o advento da escrita, consta-se uma aceleração do processo 
amiúde, para os consumidores, sem que o de artificialização, de exteriorização e de virtualização da memória 
internauta o saiba, uma história sem historia- que certamente começou com a hominização (LÉVY, op. Cit.). 
dor. Ao contrario da produção da impressa, 

Pode-se afirmar que um ato de leitura é efetivamente uma atualiza-
para qual se dispões de instrumentos de discri-

ção das significações de um texto, atualização e não realização, já minação [...], para a “rede” não existem hoje 
que a interpretação comporta atualização e não realização, já que senão muito poucos meios para avaliar a 
a interpretação comporta uma parte não eliminável de criação.qualidade que nela se oferece (ROLLAND, 

2004). Neste sentido, um texto linear clássico, mesmo digitalizado, não será 
lido como um verdadeiro hipertexto, nem como uma base de 
dados, nem como um sistema que engendra automaticamente Quando falarmos de virtualização, não entenderemos 
textos em função das interações com as quais o leitor o alimenta. O mais como uma maneira de ser, mas como um processo dinâmico. 
leitor estabelece uma relação bem mais intensa com um programa Ou seja, a virtualização como um movimento inverso da 
de leitura e de navegação do que com uma tela. atualização , consistindo assim, em uma passagem do atual para 

O suporte digital permite novos tipos de leituras e de escritas o virtual, em uma “elevação à potência” da entidade 
coletivas. Um continuum variado se estende assim entre a leitura considerada. A virtualização não vem a ser uma desrealização, 
individual de um texto preciso e a navegação em vastas redes digi-num sentido em que transforma a realidade em um conjunto de 
tais no interior das quais um grande número de pessoas anota, possíveis, mas uma mutação de identidade, um deslocamento do 
aumenta, conecta os textos uns aos outros por meio de ligações centro de gravidade ontológico do objeto considerado. Contudo 
hipertextuais.podemos dizer que a virtualização é um dos principais vetores da 
Assim um pensamento se atualiza num texto e um numa leitura ou criação de realidade, na medida em que ela vai de uma solução 
interpretação. Ao remontar essa encosta de atualização, a (atualização) ao uma problemática mais geral (LÉVY, 1999).
passagem ao hipertexto é uma virtualização. Não para retornar ao Desde o princípio da escrita, ela já é um objeto virtual, abs-
pensamento do autor, mas para fazer do texto atual uma das figuras trato e independente de um suporte específico por excelência. 
passíveis de um campo textual disponível, móvel e reconfigurável à Essa entidade virtual atualiza-se em múltiplas versões, traduções, 
vontade, e para conectá-lo e fazer-lo entrar em composição com edições, exemplares e cópias. Desta maneira, quando o leitor 
outro corpus hipertextuais e diversos instrumentos de auxílio à toma contato com a escrita, leva-se a diante essa cascata de 
interpretação. Com isso, a hipertextualização permite a atualizações. Atualizações esta que diz respeito especificamente 
multiplicação das ocasiões de produção dos sentidos e também a leitura, e não da realização, que seria uma seleção entre possibi-
enriquecer consideravelmente a leitura. Se ler consiste basicamente lidades preestabelecidas.
em selecionar, esquematizar, em construir uma rede de remissões Sendo assim, não devemos nos limitar o texto no formato 
internas ao texto, em associar a outros dados, em integrar as palavras específico de escrita, e sim em suas mais variáveis aplicações com-
e as imagens a uma memória pessoal em reconstrução plexas que diferem do texto alfabético, como ideogramas, dia-
permanente, então os dispositivos hipertextuais constituem de fato gramas, mapas, esquemas, simulações, mensagens iconográficas 
uma espécie de objetivação, de exteriorização, de virtualização ou fílmicas. Assim entendemos texto como discurso elaborado ou 
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dos processos de leitura. (LÉVY, Op.Cit. p. 41-46). Com isso o conflito palavras, o sujeito é o próprio fundamento! Assim essa 
entre os dois sistemas mostra bem os problemas levantados pela contemporaneidade de discutições insere uma característica 
apresentação da história do conhecimento como uma história do ambivalente ao conhecimento produzido nas universidades, como 
progresso. Ela pode refletir uma mudança na visão de mundo, podemos observar nesse trecho presente em um site:
uma mudança na maneira de ler.

Como os livros de história foram em grande Neste momento, pode ser interessante distinguir duas 
parte reescritos, de forma a amenizar os fatos concepções de textos, a “individualista” e a “coletivista”. Na 
reais, poucas pessoas conhecem os detalhes primeira concepção, o texto é visto como propriedade de um 
específicos de uma campanha nefanda que indivíduo porque foi obra de um cérebro individual. Neste sentido, 
em 1200 anos torturou e matou dezenas de 

sobressai uma cultura fortemente individualista. No segundo caso, 
milhões de pessoas. Depois de compreender os 

o texto é visto como propriedade comum porque cada produto horrores da Inquisição, você nunca mais verá o 
novo ou inédito deriva de um arcabouço tradicional comum catol icismo romano da mesma forma 
(BURKE, 2004, p. 139). 

novamente.
 Com isso, a tendência a atitudes cada vez mais 

individualistas tendem a estimular a possibilidade da impressão, no É possível observar nesse exemplo e nos demais, um 
caso da internet, tende a maximizar a atuação e apropriação do distanciamento em relação aos demais parâmetros de validação 
conhecimento, pois a princípio, ele não está acabado devido à do conhecimento acadêmico, pelo fato de que esses discursos 
possibilidade de alteração, algo que não pode se pensar quando adquirem certa auto-suficiência de validação do conhecimento no 
se fala de mídia impressa. âmbito de sua relação de contemporaneidade, pois esses autores 

Ao aprofundarmos nos discursos disponíveis na internet a se baseiam numa virtualidade de informação que conduz 
respeito da “inquisição” medieval, observamos que há uma facilmente a uma falta de distanciamento, ou seja, em função de 
grande liberdade e autonomia face ao método e à casual uma relação cada vez mais distante com fontes diversificadas e a 
“centralidade” de outros critérios por parte desses agentes sociais, informação que se apresenta nas telas do usuário, é utilizada e 
que em grande medida, se apropria de elementos comuns da julgada como um a priori por estudantes e pesquisadores, com 
escrita do historiador, (ou para ser mais amplo, da escrita pouca analise crítica, no que difere com os documentos impressos. 
acadêmica no que se refere a conceitos, métodos e sentido) ao Assim podemos observar um caráter mais enfático ao tratar 
mesmo tempo em que desapropria, reduz e, muitas vezes, a “inquisição” como um problema de ordem moral da Igreja 
descartam a escrita da história produzida por historiadores, nesses católica apostólica romana. Como nos mostra o exemplo:
espaços de debates, de acordo com a utilidade desse 
conhecimento. Porque mesmo falando sobre o passado, Apresentamos aqui uma extensa exposição 
predomina a relação de “contemporaneidade” com o que sobre a verdadeira face da prática católica 
descreve, pelo fato de que esses agentes acabam incorporando romana de adoração ocultista sob a máscara 
para si o fundamento de “conhecedor da verdade” no sentido de de cristianismo. No fim deste artigo, você verá 

como é possível que os escândalos sexuais que esses autores possuem o conhecimento válido do passado, 
atuais de padres pedófilos puderam ocorrer e cujo valor intelectual é inquestionável e absoluto, em outras 
ser ocultados pela hierarquia eclesiástica. Você 

7

93

REVISTA ELETRÔNICA 6    DOCUMENTO MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



verá quão duro de coração um sacerdote afirma que existem pessoas “que cegam do entendimento, ousam 
tinha de ser para ameaçar suas paroquianas defende-la dizendo que foi uma instituição”. Nesse sentido, fica 
com a Inquisição se elas se recusassem a fazer enfático, quando o autor deste fragmento fala de “quem” ousa 
sexo com ele; verdadeiramente, tal sacerdote defendê-la, que o autor se dirige à própria figura do historiador que, 
tinha uma "consciência cauterizada por um 

em sua opinião, perde seus escrúpulos de moral e dignidade ao 
ferro quente", e representava a maioria dos 

minimizar a “verdadeira historia” que configura aqui o argumento sacerdotes católicos.
científico, dessa carnificina que foi a inquisição, isso de acordo com 

Esta é a face de Roma.
a visão do autor citado.  Neste sentido fica clara a relação ambígua 
que, no caso o historiador só é aceito quando favorece a 

Nesse trecho é fácil observar uma contradição que diz 
“contemporaneidade” e é recusado quando nega ou não sustenta 

respeito a tratar da “inquisição” como uma instituição, 
a mesma. Ou seja, neste trecho o autor, nega e descarta o papel do 

concepção essa que está presente em uma gama social 
historiador, que acaba sendo definido como um cego.

predominante na atualidade, apesar da existência de uma 
Quanto aos métodos de tortura observamos um eminente 

historiografia que se preocupa em desconstruir tal idéia. 
conteúdo iconográfico dos mais variados estilos, que são 

Observamos em todos os discursos que essa concepção está bem 
demarcados como sendo instrumentos de suplício. Muitos desses 

cristalizada.
instrumentos certamente pertenciam a algumas masmorras de 

Neste sentido podemos observar que há uma 
algum castelo ou algo parecido, mas são utilizados como sendo 

caracterização que atribui aspectos patológicos a esse período, 
dessa “malévola instituição”.

predominante na maioria dos sites, que chegam a afirmar que “a 
Inquisição foi uma das etapas mais sombrias da humanidade e da 
igreja. Em nome de Jesus muitas pessoas foram perseguidas, 

torturadas e mortas ”. Com essa caracterização de uma conduta 
moral depreciativa da igreja católica encontramos algumas 
definições que se mostram interessantes como esta:

A "santa" inquisição, essa instituição malévola 
que  covardemente e impunemente cometeu 
tantos crimes, destruindo lares, aniquilando 
famílias inteiras e levando o terror e o medo a 
toda parte. Ainda hoje encontramos mentes 
deturpadas, anuviadas pelas paixões - que 
cegam o entendimento - que ousam defendê-

la dizendo que foi uma instituição.

 A aparente contradição que comete o autor ao afirmar, a 
princípio, que a inquisição é uma instituição e que ao final ele 
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Figura 1: 

Guilhotina exibida em um 
s i te  como sendo um 

instrumento de suplício . 
Este mesmo site possui 
milhares de fotos parecidas 
cujo objetivo é levar o leitor 
a ter certo horror.
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escrupulosos, partindo da lógica que mesmo para a atualidade, 
Entre essas imagens está a guilhotina, um instrumento com um olhar moderno, pensar um inquisidor inescrupuloso seria de 

inventado no século XIII, um tanto fora do contexto da época, pois por mais cruel que pare-
mas foi apropriado como ça para tal perspectiva, era escrupulosamente legal, ou seja, eles 
um discurso de aversão e viam a legalidade naqueles tempos onde o uso da violência era 
persuasão referente ao legitimado para a própria manutenção da ordem. Muitas vezes essa 
método de execução da figura é vista como infame (BARGENT; LEIGH, 2001).
“inquisição” durante o 
século XI e XII. Vários instru-
mentos também foram 
apoderados como sendo 
desse patamar inquisitorial, 
instrumentos muitas vezes 
utilizados para causar muti-
lação e traumas irreversíve-
is e até a morte, entre eles 
estão: a mesa de eviscera-
ção, esmaga cabeça, 
garrote e etc. Algo que as 
fontes não dão respaldo, 
pois nessas fontes o que se 
consta é que se o acusado 
for julgado herege, em 
casos mais extremos deve 
ser entregue ao braço 
secular, que se encarrega-

ra das sentenças cabíveis para a acusação.
Outra figura importante para se pensar a autonomia e 

“contemporaneidade” desses espaços de debate e produção do 
conhecimento ao falar de “inquisição”, também recebe conota-
ções negativas, o inquisidor é quase sempre visto como uma figura Outro debate que se mostra interessante, ao mesmo tempo 
sombria, inescrupulosa, sem misericórdia daqueles que caíam em se apresenta com o titulo “Maldita Inquisição”, situado num Blog  
suas mãos e que não media esforços para arrancar de suas vitimas onde a proposta é debater assuntos diversos sobre o Cristianismo, se 
uma confissão. Apesar de que é possível encontrar exageros e expressa de forma muito equivocada e preconceituosa, mostrando 
abusos, existem vários exemplos de inquisidores significativamente que boa parte dos usuários compartilha da mesma visão pelo fato 

15 

Figura 2: A tão famosa Dama de 

Ferro ou Virgem de Nuremberg.12

Figura 3:
Inquisidor retratado em 

um site
13

Figura 4: 
Um “PrintScreen” de um site
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de se constar um numero elevado de adeptos desse mesmo blog. uma igreja repressora no medievo, e o catolicismo defende muito 
Em tal perspectiva opina o blog: mais a igreja como uma prática social. Vemos isso claramente nessa 

discussão onde a contemporaneidade do autor se aflora:
Ao contrário do que se viu no “Jornal Hoje” na 
Globo, o número de vitimas da Inquisição Em comparação com a crueldade e as mutila-
ultrapassa os 10 milhões, contando todos os ções que eram normais nos tribunais seculares, a 
mortos, torturados e exilados, numa época em Inquisição se mostra sob uma luz relativamente 
que os países europeus dominados pela mão favorável; este fato, em conjunção com o usual 
de ferro da Igreja Católica, mergulhados bom nível da condição de seus cárceres, nos faz 
numa fé cega e superstições levavam as acu- considerar que o tribunal teve pouco interesse 
sações de Heresia e Bruxaria a um estado de” pela crueldade e que tratou de temperar a 
Loucura Coletiva”, veja-se os exemplos como justiça com a misericórdia. O número proporcio-
o processo do julgamento de Salém. As mor- nalmente pequeno de execuções constitui um 
tes, ao contrário do que a maioria imagina não argumento eficaz contra a lenda negra de um 
eram feitas apenas na fogueira, claro que essa tribunal sedento de sangue.
era a mais usada, mas havia outras formas 
como o Enforcamento e o Esquartejamento Por outro lado o protestantismo defende uma visão negativa 
onde quatro cavalos eram amarrados a cada 

desse tema, assim utilizando de forma a assimilar um discurso mais 
membro do corpo do acusado e depois cada 

empírico, no que reforça sua própria contemporaneidade, assim um corria para um lado desmembrando o 
afirma em resposta a citação anterior:

pobre infeliz na hora, vivo.

A inquisição existiu isso é fato. E é isso é o que 
Este exemplo é o que podemos chamar de “clássico” em importa. Essa discussão se parece muito com a 

relação a enxergar esse período como uma chaga na humanida- do Holocausto, como a recente polêmica 
de, expressando assim uma negatividade endêmica sobre a envolvendo o bispo Dom Williamson. Afirmar que 
Idade Média. Algo parecido com o Iluminismo na época de tenta- “apenas” 300 mil judeus foram assassinados não 

torna o nazismo menos brutal. O mesmo caso da tiva de sua diferenciação com o período anterior e de construção 
inquisição. As provas históricas, tanto desta de sua própria identidade. Além do mais, o autor chega a uma 
quanto do Holocausto são irrefutáveis. Perder-se cifra de mortos pela inquisição que documento nenhuma dá res-
em controvérsias sobre cifras é desviar-se do paldo, tal cálculo é impossível segundo a historiografia atual, mas 
foco principal: pessoas foram mortas e tortura-

mesmo assim o autor a cita com “propriedade”, pois ele a coloca 
das por pensar diferente – e aí não interessa 

com um mesmo patamar de um argumento científico. quantas foram, pois mesmo se fosse uma única 
Por outro lado consta também um discurso que se orienta pessoa assassinada já seria inaceitável e selva-

em sentido de enxergar esse tema num sentido mais positivo, essa gem – ainda mais quando executadas por aque-
perspectiva é bem constante em blogs de debate católico, onde les que se diziam seguidores de Cristo. Números 

se tornam abstratos em grande quantidade. estão em debates protestantes e católicos. Ou seja, nesse embate 
Mas toda a barbárie e injustiça do mundo se com a igreja católica de Roma, o protestantismo está à defesa de 
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concentraria numa única pessoa torturada e mais do que outras instituições, tem as mãos 
executada por ser ou pensar diferente de profundamente manchadas com o sangue de 
supostas verdades estabelecidas. inocentes, cujo único crime foi discordar da 

posição oficial. A igreja católica adora mencio-
nar seus mártires, mas, propositalmente, esque-
ce-se de mencionar suas vítimas. Esse discurso ao utilizar conceitos e palavras dos mais varia-
PS.: Não acredito que vocês tenham coragem dos jargões acadêmico, como “isso é fato”, “as provas históricas”, 
de publicar este mail. A covardia moral sempre 

“são irrefutáveis”, busca dar uma legitimidade e profundidade 
foi uma característica da igreja.

empírica no seu discurso, mas ao justificar seu ponto de vista, bus-
cando no Holocausto uma analogia com o que se desenvolveu na Através dessa perspectiva é possível perceber que há semelhança 
Idade Média e inicio da Moderna, em relação às instituições ecle- num sentido de contemporaneidade entre o discurso protestante a respeito 
siásticas, reforça o quanto o caráter de uma contemporaneidade de “inquisição” e outras analogias que costumam ser evocadas para tal 
esta irrigada, ditando assim seu olhar comparativo com o passado. persuasão, mas neste fragmento podemos observar esse caráter ambiva-

lente do conhecimento produzido no seio das universidades, pois no come-Outro site mostra enfaticamente a visão de um dito “filósofo” e 
ço ele é enfático ao utilizar conceitos do próprio jargão acadêmico e ao (observe como o autor se denomina, utilizando credenciais aca-
finalizar ele deprecia a imagem do professor de historia dizendo: “causa-me dêmicas!) ateu sobre este mesmo tema, que ao deparar-se com o 
espanto, também, que um professor de história 'esqueça-se' de mencionar assunto escreveu um post afirmando:
os milhões de mortos das cruzadas e da inquisição”.

Contudo podemos afirmar a título de considerações finais que na 
Constatei como o gênero humano pouco 

internet, temos os mais variados pontos de vistas, que ultrapassam os mais 
evoluiu filosoficamente, em milênios de exis-

variados sentidos, porém são unidas pela mesma lógica, a contemporanei-
tência. Não creio que este seja o fórum ade-

dade. Pois a internet possui um perfil diferente e que isso se dá pelo fato de 
quado para discussão de temas polêmicos, 

que ela se relaciona com uma “experiência digital”, criando assim uma 
tais como a existência da divindade, coisa em 

horizontalidade, ou pra ser mais preciso uma descentralidade do conheci-
que eu, pessoalmente, não acredito. Por outro 

mento, colocando lado a lado todas as áreas do conhecimento. Neste 
lado, o site contém uma interessante resenha 

sentido, a Internet rompe com uma centralidade, ela re-configura esse 
de tópicos que, por séculos, são a causa da 

caráter de tradição acadêmica científica. Ao aprofundarmos nos discursos 
intolerância do homem para com seu seme-

disponíveis na internet a respeito da “inquisição” medieval, observamos que 
lhante. Como pode um site dito religioso fazer 

há uma grande liberdade e autonomia por parte desses agentes sociais 
apologia da pena de morte, da inquisição, da 

que em grande medida se apropria de elementos comuns da escrita do 
inferioridade das mulheres, da infalibilidade 

historiador, ao mesmo tempo em que desapropria, reduz e, muitas vezes, 
papal (como se Galileu não houvesse existido) 

descartam a escrita da história produzida por historiadores, nesses espaços 
e outros temas de igual jaez, que já deveriam 

de debate, de acordo com a utilidade desse conhecimento. Neste sentido, 
ter sido banidos ou superados em uma socie-

ocorre uma fluidez entre conhecimento acadêmico e conhecimento popu-
dade sadia e evoluída. Causa-me espanto, 

lar, pelo fato de que o agente é o próprio fundamento, pois mesmo afirman-
também, que um professor de história "esque-

do sobre o passado, predomina a relação de “contemporaneidade” com 
ça-se" de mencionar os milhões de mortos das 

o que descreve. Assim essa contemporaneidade de discutições insere uma 
cruzadas e da inquisição. A igreja católica, 

característica ambivalente ao conhecimento produzido nas universidades, 
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adicionando um caráter absoluto ao valor intelectual que se mostra nos CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: do Conhecimento à 
discursos onde a contemporaneidade aparece inquestionável. Isso se Política. In: _______; CARDOSO, Gustavo (org). A Sociedade em 
sustenta com base no que podemos definir características da linguagem Rede: do Conhecimento à Acção Política. Imprensa Nacional – 
que é própria da internet, como um caráter descentrado e com uma alta Casa da Moeda: Belém, 2005.
velocidade do acesso ao conhecimento, com uma fragmentalidade e 
com um grau de contemporaneidade em uma “liberdade” intelectual. 

http://anti-cristianismo.blogspot.com/2008/02/maldita-inquisio.html Apesar disso, observamos que a internet possui um perfil diferente e que 
data 29/10/2010.isso se dá pelo fato de que ela se relaciona com uma “experiência digital” 

que lhe é própria e isso infere diretamente no conhecimento produzido, 
isso fica evidente pela diferença do suporte, da linguagem e das caracte- http://reformandome.blogspot.com.br/2012/02/instrumentos-de-
rísticas da produção do conhecimento, que se distancia dos parâmetros tortura-da-inquisicao.html data do acesso 25/04/2012.
da cultura livresca. 

Mas é preciso que haja uma chamada de atenção, por parte dos http://www.espada.eti.br/n1676.asp data 27/11/2010.
historiadores a esse fenômeno recorrente a contemporaneidade do 
discurso da internet, pois essa relação de construção do conhecimento 

http://www.jornadacrista.org/?p=1215 data 29/11/2010.
acadêmico e construção do conhecimento com base na plataforma da 
internet se desenvolvem muitas vezes conflituosa e muitas vezes oposta, 

http://www.knoow.net/ciencinformtelec/informatica/internet.htm onde uma tende a se impor a outra numa espécie de “tensão”. Onde se 
data de acesso 25/05/2011.constata uma desvalorização da produção do conhecimento no seio das 

universidades, pelo fato de que os historiadores e demais agentes acadê-
micos tende a ignorar esse conhecimento, atribuindo valor inferior a cultu- http://www.montfort.org.br/index.php?secao=cartas&subsecao=p
ra livresca, neste sentido acabam por ignorar esse fenômeno que vem olemicas&artigo=20040805142455&l ang=bra  data 30/11/2010.
ganhando proporções e espaços cada vez maiores no seio da socieda-
de. Cabe aos historiadores enxergar essa nova plataforma de produção http://www.spectrumgothic.com.br/ocultismo/inquisicao.htm data 
do conhecimento e repensar o seu oficio e analisar que papel os historia-

de acesso 25/04/2012
dores estão exercendo na sociedade.
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LXVI, num: 222. Enero-abril. ISSN: 0018-2141, 2006. Págs. 59-108. 
(tradução do autor).  Por definição o blog é um espaço multimidiático desenvolvido com 

o objetivo de compartilhar idéias. Os autores - anônimos ou não - 
versam sobre os mais diversos temas. O blog, apesar do conceito de 
"espaço pessoal" - definição esta tão utilizada em semelhança aos 
diários das jovens moças - perdeu o caráter de sigilo de  ¹Para melhor compreensão ler BURKE, Peter.  Uma história social 
pensamentos e tornou-se um local aberto, no qual existe o retorno do conhecimento: de Gutenberg a Diderot. Rio de Janeiro: Jorge 
(feedback) quase imediato de sua audiência através dos Zahar, 2003.
comentários.

 ²A Internet (com I maiúsculo) é um imenso sistema de redes 
 Wiks ou wiki é um tipo de site que permite aos usuários adicionar, gateways e de computadores permanentemente interligados 
remover, ou editar e modificar seu conteúdo de maneira rápida e entre si a nível mundial e que funcionam como emissores e 
fácil.receptores de informação, utilizando para isso um conjunto de 

protocolos de comunicação denominados TCP/IP. A Internet 
Podemos entender como atualização como sendo a criação, permite interligar sistemas informáticos de todo o mundo, 

invenção de uma forma a partir de uma configuração dinâmica de possibilitando a comunicação e a troca de informação de uma 
forças e de finalidades. Acontece assim algo mais que a dotação forma fácil e rápida. Os meios para efetuar essas ligações são 
da realidade a um possível ou que uma escolha entre um conjunto diversos, e incluem rádio, linhas telefônicas, linhas digitais, satélite, 
predeterminado. Desta maneira o real assemelha-se ao possível; em ISDN, fibra-óptica, etc. Esse conceito é do economista Paulo 
troca, o atual em nada se assemelha ao virtual (LÉVY, 1999, p. 17-15).Nunes, mas é considerado um consenso, por ser congruente com 
 os outros conceitos apresentados.

 http://www.espada.eti.br/n1676.asp data 27/11/2010.

 ³Termo de origem inglesa, e-book é uma abreviação para 
“electronic book”, ou livro eletrônico: trata-se de uma obra com o Idem.
mesmo conteúdo da versão impressa, com a exceção de ser, por 
óbvio, uma mídia digital. Apesar de ardorosamente criticados por  http://www.santovivo.net/gpage105.html data 29/11/2010.
extremistas – que acreditam que um livro jamais deveria ser  
substituído por um e-book –, o modelo eletrônico tem suas  
vantagens. Portabilidade é uma de suas principais características: http://silphos.vilabol.uol.com.br/inquisicao/index.htm data 
uma obra chinesa pode ser adquirida no Brasil, e em questão de 27/11/2010. Houve uma alteração no texto pelo fato do original 
segundos. Quando o assunto é facilidade de transporte, então, apresentar problemas de coerência.
nem se fala: enquanto milhares de e-books podem ser levados  
para cima e para baixo com o uso de um dispositivo móvel, 

 http://reformandome.blogspot.com.br/2012/02/instrumentos-de-
carregar vários livros simultaneamente é complicado.

tortura-da-inquisicao.html
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 Idem

http://www.spectrumgothic.com.br/ocultismo/inquisicao.htm
 
 

Neste site, o autor descreve as ameaças que alguns padres 
realizavam para conseguirem fazer sexo com suas fieis, 
http://www.espada.eti.br/n1676.asp data do acesso 25/04/2012
 

 A definição de Blog implica em uma página da Web, cuja 
estrutura permite a atualização rápida a partir de acréscimos de 
tamanho variável, chamados artigos, ou “posts”. Estes são, em 
geral, organizados de forma cronológica inversa, costumam 
abordar a temática do blog e podem ser escritos por um numero 
variável de pessoas, de acordo com a política do blog.

 http://anti-cristianismo.blogspot.com/2008/02/maldita-
inquisio.html data 29/10/2010.
 

 http://www.jornadacrista.org/?p=1215 data 29/11/2010.

http://www.montfort.org.br/index.php?secao=cartas&subseca
o=polemicas&artigo=20040805142455&l ang=bra  data 
30/11/2010.
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O PENSAMENTO SCHMITTIANO SOBRE O POLÍTICO: 
CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA DEMOCRÁTICO LIBERAL.

RESUMO

ABSTRACT

Alencar Cardoso da Costa
alencar_tga@hotmail.com

A presente comunicação tem como objetivo apresentar os resultados iniciais da minha pesquisa sobre o 
intelectual alemão Carl Schmitt, jurista e político que exerceu sua influência principalmente no período do entre 
guerras. Filiado ao Partido Nacional-Socialista, participou do momento de ascensão nazista ao governo da Alema-
nha, abandonando o partido ao não se ver representado pelo mesmo. Entre seus trabalhos, apresenta considera-
ções sobre os governos democráticos, desenvolvendo sua crítica sobre o parlamentarismo, pois segundo ele, a 
democracia e o parlamentarismo se negam como sistema político. Defensor do Estado Total, do conceito amigo-
inimigo e de uma teologia política, entre outras contribuições significativas para servirem de instrumentos de analise 
dos sistemas políticos contemporâneos, as democracias modernas. O seu pensamento está profundamente mar-
cado pela demarcação do imaginário da guerra e da paz, para Schmitt, onde não há guerra, não existe política, 
logo a guerra significa a essência da política. A sua matriz teórica se baseia nos escritores contra-revolucionários, 
principalmente Donoso Cortés. Sobre a soberania do Estado, defende a utilização de meios “extraconstitucionais”, 
como mecanismo de defesa contra ataques tanto internos quanto externos. Assim, o pensamento Schmittiano se 
apresenta como forma de contraposição aos modelos democráticos liberais, com a formulação de conceitos para 
o campo político, reintroduzindo a teologia como inspiração para a constituição de um Estado Forte, servindo tam-
bém, para o estudo do pensamento presente nos primeiros anos do Partido Nazista.

Palavras-chave: Político, Estado de Exceção, Amigo-Inimigo.

This communication aims to present the initial results of my research on the German intellectual Cal Schimitt, a 
lawyer and politician who exercised his influence mainly in the interwar period. Affiliated to the National Socialist 
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Party, took the time to rise to the Nazi government of Germany, proposto pela Liga das Nações.
abandoning the party is not represented by the same view. Among Como método de pesquisa buscou-se basear nas obras de 
his works, presents considerations on democratic governments, autores do campo da História Política e História dos Intelectuais, 
developing his critique of parliamentarianism, because according principalmente René Rémond e Jean-François Sirinelli. Onde, em um 
to him, democracy and the parliamentary and a political theology, primeiro momento buscamos discutir como a História Política e a 
among other significant contributions to serve as instruments of História dos Intelectuais, foram pensadas no século XX. Quais as críti-
analysis of contemporary political systems, modern democracies. cas existentes as suas formas metodológicas e as mudanças na 
His thinking is deeply marked by the imaginary demarcation of war forma de abordagem dos historiadores para esse campo de pesqui-
and peace, for politic. Its theoretical framework is based on coun- sa. Pensando a História dos Intelectuais de uma forma mais coletiva, 
ter-revolutionary writers, especially Donoso Cortés. On state sover- abrangendo não somente as obras do autor, mas também o seu 
eignty, defends the use of means extra constitutional as a defense espaço de convívio e o tempo em que ele está inserido como agen-
mechanism against both internal and external attacks. So thought te histórico.
Schimittian presents as a form of opposition to the liberal demo- Em um segundo momento, tratamos especificamente do 
cratic model, with the formulation of concepts for politics, reintro- autor e sua obra. Apresentando a sua forma de conceituar o políti-
ducing the theology as inspiration for the creation of a strong state, co¹, suas interpretações sobre as democracias modernas e o mode-
serving also for the study of thought present in the first years of the lo de governo proposto por Carl Schmitt, um Estado centralizador, 
Nazi Party. projetado sob suas interpretações políticas e seus estudos de auto-

res contra-revolucionários. Também nos propomos a expor o 
Key-words: Political, State of Exception, Friend-Enemy. momento histórico vivido por ele, de uma Alemanha desmoralizada 

frente à derrota da Primeira Guerra Mundial, fato esse, levando o 
pensamento político schmittiano a formular um sistema de governo 
que venha a resolver os problemas de soberania em seu país.

sse artigo tem como objetivo analisar o pensamento schmit-
tiano, utilizando duas de suas obras produzidas entre nas 
décadas de 1920-1930: Situação Intelectual do Sistema O objeto de estudo desse artigo é o intelectual alemão Carl 

Parlamentar Atual, publicada em 1923; e O Conceito do Político, Schmitt, jurista e político que esteve ligado tanto a República de 
publicado em 1932. São textos que buscam uma reflexão sobre o Weimar, quanto aos primeiros anos do regime nacional-socialista. 
sistema de governo então vigente, que buscam dar solução aos Nascido na vila de Plettenberg, na Westfalen, em 1888. Mesmo sua 
problemas observados pelo autor, e ao mesmo tempo, a proposta região sendo majoritariamente protestante, sua família mantinha a 
de outra forma de governo, o Estado Total. O autor faz uma análise fé católica. No ano de 1907, iniciou seus estudos superiores em Ber-
do modelo de relações internacionais que passa a ser utilizado lim, optando pelo curso de direito, mesmo sua família desejando 
pelos países da Liga das Nações, lançando os conceitos de amigo, que seguisse uma vida eclesial, sendo que em três anos depois, se 
inimigo e neutralidade como formas que melhor possam solucio- doutorou em jurisprudência na Universidade de Estrasburgo. Minis-
nar os problemas de soberania, em contra posição ao modelo trou aulas em diversas universidades, produzindo diversos trabalhos 
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sobre as questões políticas de seu tempo, descontente com o dos no campo da ciência, tidos como refratários, defensores da 
modelo político das democracias modernas, ele evocava um historiografia tradicional.
estado forte, baseado nos preceitos teológicos, capaz de garantir Tanto a história política quanto a dos intelectuais estavam 
a soberania nacional, tendo em vista que a Alemanha estava baseadas em discursos narrativos sobre o fato, o documento era a 
tendo que cumprir o acordo firmado no Tratado de Versalhes. Suas prova da veracidade do que ali se escrevia sem a utilização de uma 
leituras se basearam nos pensadores contra-revolucionários, crítica consistente ao corpus documental, sendo uma história super-
sendo o seu preferido o escritor espanhol Donoso Cortés. Carl ficial e excludente. No início do século XX, com o desenvolvimento 
Schmitt faleceu em 1985, deixando um legado principalmente de novos métodos analíticos, principalmente pelos fundadores da 
voltado para a análise dos atuais sistemas de governo, e também Escola dos Annales, introduz-se uma crítica documental não mais 

baseada na originalidade das fontes, passando a buscar no corpus ao movimento nazista em seus primeiros anos de existência².
documental a sua essência, interrogando o que estava escrito nas Depois dessa apresentação do objeto desse trabalho, 
entrelinhas, para se extrair das fontes aquilo que os agentes históri-trataremos de demonstrar um panorama sobre o campo político, 
cos buscaram esconder, não restringindo a pesquisa unicamente e sobre os métodos de análise para compreender a função dos 
aos documentos, mas também as histórias populares, monumentos, intelectuais na sociedade. Pois na historiografia, foram diversas as 
etc. Enquanto as outras formas de abordagem histórica repensa-formas de abordagem histórica que buscaram criar mecanismos 
vam seus métodos, “a história política permanecia uniformemente para a compreensão do passado. Assim, com o desenrolar históri-
narrativa, escrava do relato linear, e no melhor dos casos, só tempe-co, a história política, passou a ser estigmatizada por estar profun-
rava a mediocridade de uma descrição submetida à cronologia damente entrelaçada à História dos Grandes Homens, sofrendo 
pelo talento eventual do autor, que então fazia com que sua obra se com o descrédito depositado pelas novas correntes historiográfi-
aparentasse mais com uma literatura que com conhecimento cien-cas, às suas escritas narrativas e descritivas, baseada numa história 
tifico” (RÉMOND, 2003, p.17).oficial, onde a verdade estaria na originalidade das fontes no dis-

Essa história linear, baseada na figura dos “Grandes tanciamento temporal do pesquisador e seu objeto de análise. 
Homens”, que como método analítico não se dedica ao estudo de Frente às novas formas metodológicas surgidas no século XX, que a 
uma história cronologicamente mais próxima de seus escritores, que classificaram como condicionada a uma abordagem positivista 
busca num passado distante as respostas para os problemas do da história, sendo deixada em segundo plano, renegada como 
tempo presente, passa a sofrer críticas pela sua superficialidade, objeto de estudo. Esse descrédito se desenvolveu porque “a histó-
sendo questionada a sua própria cientificidade. O estudo dos ria de fato não vive fora do tempo em que é escrita, ainda mais 
intelectuais passa pelas mesmas críticas, se o coletivo era evocado quando se trata da história política: suas variações são resultado 
para a compreensão global dos fatos históricos, o estudo individual tanto das mudanças que afetam o político como das que dizem 
e pontal dessa abordagem histórica fez com que houvesse um respeito ao olhar o historiador dirige ao político” (RÉMOND, 2003, 
abandono da figura do intelectual no campo de pesquisa, onde p.22). Com surgimento da ideia de história coletiva e de história 
aqueles que se dedicavam a manter frentes de pesquisa sobre essas estrutural, a história política sofre o descrédito por ela estar vincula-
temáticas passavam a sofrer com a marginalização no meio da aos grandes nomes, as figuras ilustres dos meios de manipula-
acadêmico,ção do poder. Nesse contexto, os grupos de pesquisadores que se 

dedicaram ao estudo dos intelectuais passam a ser marginaliza-
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[...] Pois esta história dos intelectuais remetia abalar o grupo contrário,
obrigatoriamente, por algumas de suas 
facetas, à história política, que na época [...] o diz-que-diz que aí corre sobre a saúde, os 
estava no ostracismo: empreendia pela via amores, as evoluções políticas, as adesões e as 
indireta da história dos engajamentos defecções, as rupturas e os reencontros, as 
individuais, ela se situava – duplo efeito! – no bruscas conversões a as ilusões perdidas, é um 
cruzamento da biografia e do político; objeto da história, na medida em que esses 
considerada sob o ângulo coletivo, também e lementos  i n f l uem –  ás  vezes  –  no  
esbarrava, é claro, na história social, mas tinha funcionamento desse ecossistema que é a 
nesse domínio, outros preconceitos a intelligentsia. E isto sem precisar afirmar “que 
combater. (SIRINELLI, 2003, p. 234). estás na essência da intelligentsia acreditar em 

certos rumores”. (SIRINELLI, 2003, p. 252).

Com as críticas efetuadas ao estudo dos intelectuais, seus 
pesquisadores passam a pensar uma metodologia que satisfaça A vida intelectual está marcada por suas vivências. Os 
as indagações de seus críticos, para assim garantir cientificidade a trabalhos desenvolvidos por estes seres arregimentados na defesa 
esse objeto de estudo. Porém, durante o período de ostracismo de seu estilo de vida, sua cosmo visão, conceitos, preceitos, suas 
dos estudos ao meio intelectual, foi deixado um vasto campo de utopias, todo um conjunto de sentimentos que interferem em suas 
pesquisa, pois, o intelectual não pode representar o que uma atitudes como portador de conhecimento científico. Analisar a vida 
sociedade pensa em sua época, mas representa o que parte dela de um intelectual e a sua obra, não pode ficar confinado ao 
considera coerente para sua subsistência. “O meio intelectual pequeno mundo que o cerca (ai reside grande parte da crítica ao 
constitui, ao menos para seu núcleo central, um 'pequeno mundo modo solitário de analise destinado aos grandes homens). Como ser 
estreito', onde os laços se atam, por exemplo, em torno de social o intelectual também sofre os medos, modismos e reformismos 
redação de uma revista ou do conselho editorial de uma editora. de seu tempo, hora os defendendo, outrora os condenando. O 
A linguagem comum homologou o termo 'redes' para definir tais meio social do intelectual é um espaço fundamental de analise ao 
estruturas. Elas são mais difíceis de perceber do que parece” pesquisador da intelectualidade, é nesse espaço social que o seu 
(SIRINELLI, 2003, p. 248). A figura do intelectual representa parte de objeto de análise pensa e elabora sua obra, contrasta com a 
um todo, que racionaliza meios para a superação de problemas realidade, ou a afasta da realidade com devaneios e utopias. A 
engendrados nos agrupamentos sociais, nos mais diversos obra de um intelectual carrega toda sua formação social, 
espaços de atuação. Os intelectuais se aglutinam em grupos que emocional e ideológica, por isso, ao estudar a obra de um 
compartilham ópticas de pensamento, que pesquisem objetos intelectual, o historiador não somente investiga a figura solitária de 
aproximados, que defendam um estilo de vida ou critiquem uma seu objeto de estudo, mas toda uma rede de informações dispersas 
determinada forma manipulação social. Citamos os meios sobre as mais variáveis temáticas e métodos analíticos, sendo 
acadêmico, religioso, das entidades sociais e de informação necessário compreender o grupo ao qual esse está integrado, 
(jornais, revistas e paginas de internet), locais de trocas de amores e desavenças. O estudo da intelectualidade não é uma 
experiências, contestação de práticas sociais e políticas, e atividade solitária, os novos métodos demonstram a importância de 
também, de rixas e discussões acaloradas de intrigas que visão se estudar a intelectualidade em duas óticas, uma baseada na sua 
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quem quer, mas unicamente aquele que soube obra e outra em suas redes de relações sociais.
testemunhar por suas obras o distanciamento O intelectual desfruta no meio social de prestígio e respeito, 
em relação aos preconceitos, às convenções e quando pertence ou defende o grupo dominante, quando 
às conveniências. Talvez seja preciso ser questiona os elementos preestabelecidos de uma sociedade 
portador de alguma coisa profundamente 

pode se transformar em um contraventor, um ser impuro, que 
inatual para ter também alguma coisa para 

pode corromper a harmonia estabelecida. Em momentos de exprimir publicamente sobe o andamento do 
intolerância, o intelectual pode ser alguém caçado, e as suas mundo – estar distraído por um problema que a 
ideias podem representar sua própria perdição. Nesses contextos, gente se auto-inflige quando ninguém lhe 
as analises de suas falas se tornam mais complexas, e se tratando pergunta coisa alguma, por uma frase a ser 

retomada quando ela poderia, certamente, tal de um grupo, pode significar todo um jogo de produção de 
como é, satisfizer todo mundo [...] (PINTO, 1997, elementos que dificulte a percepção de suas ideias para as 
p. 208).pessoas que não desfrutam de seu convívio social, o que acaba 

exigindo do pesquisador maior receio e rigor crítico, ao contrastar 
Um ser pensante, que contrasta informações, interroga as todas as informações possíveis a fim de assimilar da melhor 

coisas consideradas naturais, que se dedique mais ao estudo, do maneira os jogos de disfarces racionalmente produzidos para 
que na criação de formulas universais e generalizadoras. O dificultar perseguição e censura aos seus pensamentos. 
intelectual nem sempre está com a verdade e a história mostra isso, Nas últimas décadas, com o aumento numérico de 
ele como qualquer outro ser humano também está submetido ao intelectuais, frente à expansão de vagas nas universidades e maior 
erro, às conspirações, interferindo na sociedade tanto para o bem, disponibilidade de informação pelos modernos meios de difusão 
quanto para o mau. Porém, não podemos deduzir que seus erros de informações, o intelectual perdeu o seu enorme prestigio 
sejam estratégias racionalmente produzidas para provocar o mau, anteriormente depositado nas suas qualidades intelectuais em 
pois em seu tempo, frente ao que lhe era disponível e as pressões contraste com a população em geral. Diferenciar ou classificar um 
que o cercam, certos desastres podem ser tentativas de melhorar o intelectual do restante da população se torna mais difícil a cada 
meio de vida da sociedade, ou parte da sociedade que ele julga ser momento, pois alguns consideram serem intelectuais por 
necessária salvar. Ao analisar a vida e a obra de um intelectual, o meramente reproduzirem informações, ou na melhor das vezes, 
historiador não deve agir como um juiz, que julga as ações, as ideias por forjar conclusões de forma global nos mais diversos assuntos 
e os efeitos desses, mas um ser crítico, que não se deixe levar pelas diluídos pela opinião pública. Pode-se dizer que 
aparências, pois estamos à frente de nossos objetos de pesquisa, 
colocando-nos em um ponto confortável já que as ideias e as ações [...] o intelectual não é, como se afirma com 

tanta frequência hoje, aquele que teria uma produzidas por nossos objetos de analise já geraram frutos, 
“mensagem” a transmitir, mas aquele que só tornando-se assim, fácil levantar comentários anacrônicos e 
abre a boca se perguntando, a cada palavra impensáveis no momento de gestação de tais ideias.
pronunciada, se não está desmentindo um Assim, baseamos nossa análise sobre a obra de Carl Schmitt, 
pouco exorbitante que lhe é conferido, sobre os novos padrões analíticos, buscando não só compreender 
aquele que se surpreende com seu próprio 

sua rede social, mas também os humores da população de seu país, 
privilégio e que o teme (...) intelectual não é 
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cer seu conteúdo de informação concernente a que saiu derrotada da Primeira Guerra Mundial e tendo que se 
este campo conceitual. (SCHMITT, 1992, p. 31).sujeitar a ações intervencionistas de outras nações. Por isso, seu 

trabalho de interrogar a eficiência e a legitimidade das 
Logo o autor deixar claro suas finalidades, conceitualizar o democracias modernas, o seu estado de espírito deve ser 

político e o estatal e desenvolver sua lógica de pensamento sobre a considerado extremamente importante para se entender os limites 
guerra, fundada no conceito do inimigo. Seu discurso sobre as da democracia liberal como forma de governo.
questões de Estado e sobre a política se assentam principalmente as 
questões da soberania, questão também desenvolvida na temática 
da guerra e no conceito amigo-inimigo. Como ser social, Carl 
Schmitt, parece estar preocupado em solucionar os problemas que 
segundo indicam seja as causas da dependência a alemã a 

Nesse capítulo analisaremos o texto O Conceito do Político, decisões internacionais e ao próprio caráter guerreiro socialmente 
escrito por Schmitt em 1932. Porém, colocaremos algumas ideias estabelecido pelos séculos de guerras feudais e imperais que a 
presentes em outros textos dele como forma de deixar a mensa- região passou, até sua unificação, também decorrente de guerras. 
gem compreensível. Conhecido como período do entre guerras, Sabe-se de sua infinidade pelos conceitos Iluministas, pelo 
onde a Alemanha acabava de sair derrotada da Primeira Guerra racionalismo e pela igualdade, defensor de um governo não 
Mundial, sofrendo tanto de problemas econômicos e sociais, quan- democrático, que pudesse agir rapidamente a fim de solucionar 
to inerentes a sua soberania, por conta do Tratado de Versalhes. tanto as tensões internas quanto externas. Considera o sistema 
Sendo ele um intelectual do grupo dos contra-revolucionários, o parlamentar contraditório, pois a democracia e o liberalismo são 
governo democrático e liberal implantado na Alemanha não o heterogênios, sendo ineficientes para a resolução dos problemas 
agradara, não só pelos motivos espirituais como também pelos políticos. Pois ele acredita que “a crença no sistema parlamentar, 
problemas de corrupção e pela fraqueza do Estado para solucio- num government by discussion, pertence ao mundo intelectual do 
nar os problemas relacionados a soberania. liberalismo. Não pertence à democracia. O liberalismo e a 

No prefácio de O Conceito do Político, Schmitt diz, que o democracia devem ser separados, para que se reconheça a 
seu texto se dedica à imagem heterogeneamente montada que constitui a moderna 

democracia de massas” (SCHMITT, 1996, p. 10). Por isso, essa 
[...] estabelecer um contexto para determina-

contradição no caráter dos dois sistemas não consegue resolver o 
das questões de jurisprudência, com o fim de 

problema criado, da liberdade e de uma sociedade democrática. ordenar uma temática confusa e encontrar 
Em seu livro A Crise na Democracia Parlamentar³, demonstra que uma tópica de seus conceitos. Este é um tra-

balho que não pode partir de definições numa democracia, pode haver pessoas distanciadas do poder pelo 
essenciais intemporais, mas deve partir inicial- grupo dominante, sem corromper o ideal de democracia, assim 
mente de critérios que impeçam perde-se de como ocorreu nas democracias que possuíam colônias e escravos 
vista a situação e o tema. Trata-se, principal- dentro de seus domínios.  
mente, da relação e posição recíproca de 

Para Schmitt, “o conceito de Estado pressupõe o conceito 
conceitos de estatal e político, de um lado, e 

do político”, sendo o Estado uma extensão territorial formado por um de guerra e inimigo, de outro, para reconhe-

O CONCEITO DO POLÍTICO NA OBRA DE CARL SCHMITT: OBSERVAÇÕES 
SOBRE O SISTEMA POLÍTICO DAS DEMOCRACIAS LIBERAIS MODERNAS.
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povo, sendo o portador das vontades coletivas, frente às existindo essa tensão, ou seja, o Estado esteja em paz, não haveria 
individuais. Assim, introduz o conceito de Estado total, pois não há política. A sua máxima política é a discussão, não havendo a 
separação, segundo ele, entre o meio político e o social, ou seja, o mesma, para ele não há política. Assim, “a diferenciação entre 
Estado em sua percepção não se afastaria de nenhuma área amigo e inimigo tem o sentido de designar o grau de intensidade 
social, se interessando por tudo o que a sociedade extrema de uma ligação ou separação, de uma associação ou 
potencialmente convive, afastando assim e percepção moderna dissociação” (SCHMITT, 1992, p. 52). Essa diferenciação pode estar 
e Iluminista da separação do Estado das atividades sociais, do baseada nos mais diversos seguimentos, tais como os econômicos, 
ideal de liberdade, que com o tempo se transformou em estéticos, morais, ou utópicos e fantasiosos.
individualismo. A crítica schmittiana ao Estado Democrático Essa forma de distinção serve como ferramenta para estudar 
Liberal já se contrapõe diretamente com a maior bandeira deste, tanto os antagonismos externos (a relação com outras nações e 
a liberdade. Não pretendemos discutir nesse artigo o conceito de povos), quanto para entender as disputas internas (entre partidos 
liberdade, dada sua complexidade e a sua significação políticos nas democracias liberais). Os antagonismos políticos 
inerentemente ligado à cada sociedade em seu tempo histórico. podem gerar as guerras civis ou o confronto por meio de guerrilhas 
Em sua fala, ao analisar a obra de Smend, que o “conceito de armadas, no âmbito interno, ou guerras internacionais, como por 
integração” apresentado por este, tratando-se “do Estado total, exemplo, as guerras napoleônicas e a Primeira Guerra Mundial, pois 
que nada mais reconhece como absolutamente apolítico, e que o capitalismo não se detém as fronteiras nacionais, imperiais ou 
exige a abolição das despolitizações do Século XIX e liquida monárquicas, e nesse jogo político, as alianças são fundamentais 
especialmente o axioma da economia livre em relação ao Estado para garantirem a derrota do inimigo ou a sua anulação política, 
(não-política) e do Estado livre em relação à economia (SCHMITT, por meio de bloqueios econômicos internacionais.
1992, p. 51). Partindo nessa citação para um ponto relacionado a Quando as disputas convergem para a luta armada, 
economia, nota-se a defesa do autor numa intervenção do 

[...] os conceitos de amigo, inimigo e luta Estado nos rumos da economia, o que nos leva a não só questionar 
adquirem seu real sentido pelo fato de terem e o Liberalismo, mas também o Neoliberalismo, que com o inicio da 
manterem primordialmente uma relação com a Crise Econômica de 2008, buscou a salvação do seu modelo 
possibilidade real de aniquilamento físico. A 

econômico nas mãos dos Estados Nacionais, na promoção de 
guerra decorre da inimizade, pois esta é a 

empréstimos bilionários. Mesmo que o liberalismo defenda a negação ontológica de outro ser. A guerra é 
separação Estado e a economia, sempre quando surgem os apenas a realização extrema da inimizade. Ela 
problemas, buscam-se no Estado a soluções dos problemas não carece de ser algo de cotidiano, algo 
econômicos. normal, nem precisa ser compreendida como 

algo ideal ou desejável, contudo precisa Na busca pela distinção de conceito político, Schmitt 
permanecer presente como possibilidade real, lança outra tese, na qual “a distinção especificamente política a 
enquanto o conceito de inimigo tiver sentido. que podem reportar-se as ações e os motivos políticos é a 
(SCHMITT, 1992, p 59).discriminação entre amigo e inimigo” (SCHMITT, 1992, p. 51). Esse 

conceito se insere aos jogos de poder. Para o autor, sempre se 
Nessa citação constatamos duas críticas de Schmitt às deve haver um inimigo, algo ou alguém a combater, pois não 

democracias liberais: a primeira, por ser necessária aprovação de 
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guerra pelos parlamentares, o que pode envolver todo um também por Norbert Elias, em seu capítulo sobre O Colapso da 
desgaste político para o representante máximo do governo, isso Civilização, não é o tecnicismo, a industrialização que levarão o 
contribuiria para fortalecer o inimigo, por está à frente na homem à “bondade”. É claro o espanto da humanidade ao ver que 
formação de seus exércitos e táticas de batalha; a segunda crítica a Alemanha, um país industrializado e civilizado, realizou tal 
se enquadra no sentido dos tratados internacionais, que colocam atrocidade e selvageria para com suas minorias, ai se insere o 
uma série de imposições para a realização de guerras, tal como conceito amigo-inimigo, e o caráter da luta, que em seu ultimo nível, 
era a situação da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Com conduz ao aniquilamento físico do diferente, mesmo que essa 
a mudança do regime de governo na Alemanha, diferença, não represente perigo racional algum, seja simplesmente 

uma utopia. Na política, o real e o imaginário se confundem, sendo 
[...] entre os alemães, a estrutura partidária que para Schmitt, essa diferenciação é algo inerente ao ser político, 
não se fundiu com seus ideais nacionais; e como necessidade extrema para a existência da discussão, mesmo 
como, aos olhos de muitos alemães, a política que essa leve ao fracasso e o extermínio do grupo que a defenda. 
pertencia a uma vida cotidiana que era um 

Sendo que, “ao Estado como uma unidade essencialmente política 
tanto enfadonha e muitas vezes sórdida, a 

pertence o jus belli, isto é, a possibilidade real de, num dado caso, prática política na Alemanha era, de fato, 
determinar, em virtude de sua própria decisão, o inimigo, e freqüentemente sórdida. (ELIAS, 1997, p. 290).
combatê-lo” (SCHMITT, 1992, p. 71). O poder do Estado é a tônica de 
todo o discurso schmittiano, o direito de agir, suprimir as A mudança da consciência de um povo não se modifica 
adversidades tanto internas como as externas ligadas ao político, por meio de decreto, a imposição dos países vencedores à 
sem estar preso a regras, ou seja, uma constituição ou tratados Alemanha criou um quadro de perca do sentido político na sua 
internacionais. O Estado deve estar erigido no direito total de população, sem a prepará-la para o novo meio de governo, 
intervenção, contendo o poder de vida e morte. Porém, na deixando-a vulnerável tanto a intervenções internacionais, 
sociedade capitalista, “o homem individual pode muito bem morrer quanto ao charlatanismo e a corrupção no governo. Quando 
voluntariamente por aquilo que ele quiser; isto, como tudo o que é muitos achavam que a técnica, o conhecimento e a razão levaria 
essencial em uma sociedade individualista-liberal, é bem um o homem a alcançar o status de bondade, Schmitt já questiona 
assunto particular, isto é, assunto para sua resolução livre, não essa lógica de pensamento, colocando que:
controlada, e que não tem que ver com mais ninguém senão com 
aquele que se resolve livremente” (SCHMITT, 1992, p. 75).[...] a decisão sobre liberdade e servidão não 

está na técnica enquanto técnica. Ela pode A liberdade de escolha, pilar do pensamento capitalista, 
ser revolucionária e reacionária, servir à destoa do caráter do Estado total defendido por Carl Schmitt, pois o 
liberdade e à opressão, à centralização e à poder de ação estaria diluído de forma moral por todos os 
descentralização. De seus princípios e pontos cidadãos, e não centralizado nas mãos do Estado. Isso poderia 
de vista apenas técnicos nos resulta nem um gestar uma situação poderia gestar uma situação de desapego ao 
questionamento político e nem uma resposta 

político, a luta, transformando de tal forma a consciência política, 
política. (SCHMITT, 1992, p. 117).

que o povo se tornaria apolítico, não tendo mais como se defender 
de seus inimigos, “pelo fato de um povo não tenha mais força ou A questão levantada por ele é plausível, e defendida 
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vontade de se manter na esfera do político, não é o político que capazes de apreender o pensamento humano, a humanidade é 
desaparece do mundo. Desaparece apenas um povo fraco” um conjunto de seres formados a parti de conhecimentos próprios e 
(SCHMITT, 1992, p. 79). A soberania de um povo somente pode ser inerentes a cada espaço físico, social e moral, não podendo ser 
mantida por meio do político, utilizando o conceito amigo-inimigo. traduzida por uma única ótica de pensamento. Nesse sentido, toda 
Se o povo despolitizado, passe ter a proteção de outro, mesmo a sua obra passa a defender uma imposição de pensamento, uma 
que de forma pacifica, passa a existir sobre a ótica de amigo- liberdade cerceada, como meio da manutenção da ordem, 
inimigo do povo dominante, em virtude da conexão de proteção compreendida por soberania. O Estado total, uma ditadura, capaz 
e obediência.  De toda forma, tanto na aniquilação física quanto de defender todo um conjunto social do inimigo, e responsável 
no consentimento de designar a outro povo a sua existência também por atribuir o caráter de amigo. 
política, povo despolitizado deixar de existir como Estado, estando Nessa disputa pelo poder, fixado na conceituação do 
destruído fisicamente ou como coletividade constituída. político, o seu pensamento está focado na defesa da discussão 

A despolitização de um povo, somente seria segura como meio político para se achar as respostas para os problemas 
quando todos os outros povos estivessem também despolitizados, políticos e não o mero arranjo de trocas de benesses presente no 
inexistindo a possibilidade de luta. A construção do ideal sistema parlamente em seu tempo, pois segundo ele, o 
jusnaturalista para o autor seria uma utopia. Sendo o mundo um “pensamento político e instinto político se comprovam, portanto 
“pluriversum político”, a despolitização em âmbito mundial é algo teórica e praticamente na capacidade de diferenciar amigo e 
praticamente impossível. inimigo. Os pontos culminantes da grande política são ao mesmo 

tempo os momentos e que o inimigo vem a ser visto em concreta 
[...] a humanidade das doutrinas jusnaturalistas nitidez como inimigo” (SCHMITT, 1992, p. 94). A questão da soberania 
e individualistas-liberais é uma humanidade para Schmitt é o seu objetivo para a formação de um Estado forte, 
universal, isto é, uma construção social ideal capaz de neutralizar ou aniquilar os seus inimigos. Isso se insere tanto 
englobando todos os homens da terra, um em seu caráter externo, como interno.
sistema de relações entre homens individuais 

Como ser histórico interessado e mergulhado na situação 
que só então estará realmente presente 

política de seu país, Carl Schmitt construiu um manifesto para a quando a possibilidade real de luta estiver 
autodefesa do seu próprio povo, pressionado pela comunidade excluída e todo agrupamento de amigo e 
internacional pela derrota na Primeira Guerra Mundial. Utilizando de inimigo tornado impossível. Nesta sociedade 

universal não existirão mais povos ou nações todo um discurso contra-revolucionário, centrado num Estado 
enquanto unidades políticas, mas nem classes Absoluto, que desconhece as fronteiras do político no contexto 
conflitantes e nem grupos inimigos. (SCHMITT, social. Não que ele defenda uma tirania, somente não considera 
1992, p. 82). eficaz o modelo político das democracias liberais. Apresenta uma 

insegurança na diluição do poder entre a sociedade, por considerar 
Uma união da humanidade, ou a paz mundial, seria um a situação alemã, onde a democracia não era plena e a corrupção 

sonho. Mas impraticável pelo caráter subjuntivo da humanidade, de Estado mantinha a população afastada dos seus direitos. 
e o homem racional e “bondoso” conviveria em seu interior com o 
selvagem, sedento por poder. As teorias generalizantes não foram 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

O pensamento schmittiano é um fértil campo de pesquisa 
para a compreensão dos problemas políticos do século XX. Frente às questões políticas de seu tempo, Carl Schmitt 
Essencialmente para compreender o que se passou na Alemanha buscou racionalizar as democracias modernas, apresentando 
durante o Governo Nazista. Porém a questão da soberania nacional uma nova visão sobre as mesmas. Sua produção científica não 
como essência de sua obra, pode ser deslocada para análises em pode ser ofuscada por sua passagem pelo partido Nacional-
diversos lugares nesse espaço tempo, frente à constituição das socialista. Há muito mais do que ideologia nazista em sua obra, 
organizações internacionais, tais como a Liga das Nações e a existe uma crítica substancial ao modelo de governo que está 
posterior Organização das Nações Unidas (ONU). Assim, frente a sua vigente até os dias atuais, principalmente na parte Ocidental do 
crítica ao governo parlamentarista, pode-se concluir que a forma mundo. O seu espaço social e as questões internacionais de seu 
de como as decisões políticas são tomadas nos espaços de poder tempo foram fundamentais para a formulação de seus conceitos, 
necessitam ser repensadas, como ele apontou, esse jogo de trocas como também a inspiração em autores de séculos anteriores, os 
entre partidos e corporações econômicas não é a essência da contra-revolucionários. O sonho da sua família que ele seguisse a 
democracia, que se baseia no intercâmbio de informações. A carreira eclesiástica pode ter contribuído para criação de sua 
discussão e a publicidade  no Parlamento são consideradas por ele, teologia política.
como princípios essenciais deste, atuando como uma forma de Sobre as questões de luta interna e externa, traz a tona 
convencimento da “verdade” aos demais, e não às trocas todo um jogo político de legitimação da guerra dos países 
realizadas pelos políticos, para a obtensão de benesses no âmbito pertencentes a Liga das Nações. Questiona esse modelo, 
político e econômico.propondo seu conceito de amigo-inimigo, pensando sob as 

formas que os povos antigos utilizavam para solucionar suas 
querelas políticas. Pode parecer um jeito selvagem ou tirano de se 
resolver as contendas entre as nações, mas sua leitura não pode 
ser tão simplista. Ele descreve todo um caminho que os grupos PINTO, Louis. Carta aos amigos estrangeiros sobre os intelectuais 
politicamente constituídos passam, até quem sabe, procurarem franceses. In: BOURDIEU, Pierre (Ed.). Liber I. Tradução Mary 
como instância ultima a guerra, ou seja, o aniquilamento físico de Amazonas Leite de Barros, Sergio Miceli. São Paulo, Editora da 
seus inimigos. Também, podemos observar o jogo de alianças para Universidade de São Paulo, 1997. p. 207 - 218.
com os amigos, com o intuito enfrentar os inimigos em comum, ou 
também, que inimigos em tempos passados possam vir a se RÉMOND, René. Por uma história política. Tradução Dora Rocha. – 2. 
tornarem amigos, desde que em outro momento histórico, a ed. – Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003.
mentalidade construída sobre o conceito amigo-inimigo se 
transforme, estando eles do mesmo lado da contenda política, SCHMITT, Carl. O conceito do político. Tradução Alvaro L. M. Valls. 
constituindo assim, formas de consciência política similar. Citamos Petrópolis: Vozes, 1992.
como exemplo, a rivalidade secular entre franceses e ingleses, que 
em momentos críticos de sua história, enxergaram um mesmo ______. Situação intelectual do sistema parlamentar atual. In: 
inimigo, a Alemanha nazista, e lutaram do mesmo lado no front de SCHMITT, Carl.  A crise da democracia parlamentar. Tradução Inês 
guerra. lohbauer. São Paulo: Editora Página Aberta LTDA, 1996. p. 01 – 80.

4
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SIRINELLI, Jean-François. Os intelectuais. In: RÉMOND, René. Por 

uma história política. Tradução Dora Rocha. – 2. ed. – Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2003. p. 231 - 269.

 ¹A palavra político significa a ação desenvolvida para com as 
coisas públicas, aos atos governamentais, a essência da atividade 
do político, ou seja, o conceito político nesse artigo segue a linha 
de raciocínio de Schmitt, não nomeando o agente político 
(parlamentares, chefes de Estado ou qualquer outra pessoa 
integrada ao meio político).

 ²Informações presentes na nota de apresentação do livro A Crise 
da Democracia Parlamentar, elaborada por Cícero Araújo, pela 
Editora Scritta, 1996.

 ³A palavra parlamentar, diferentemente do que se convencionou 
a significar no Brasil, para Carl Schmitt, ela tanto representa o 
sistema de governo nos moldes do parlamentarismo, quanto para 
o presidencialista, logo essa crise, está presente no Regime de 
Governo Parlamentar e também no Presidencialista.

 O termo publicidade se apresenta aqui, como tradicionalmente 
a palavra “público”, significando aquilo que pertence tanto ao 
povo quanto ao Estado.

NOTAS

4 
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CONSTRUÇÃO DA INFORMAÇÃO NO CONTEXTO DO 
COLECIONISMO E DA MÉMÓRIA SOCIAL: UMA ANÁLISE NA 

MODIFICAÇÃO CULTURAL DA SOCIEDADE.

RESUMO

ABSTRACT

Admeire da Silva Santos
Bruna Dolores Witte

Ana Cristina Albuquerque

A pesquisa propõe a análise de coleções de objetos memorialistas, que foram reunidas através do colecio-
nismo, e após institucionalização tornam-se itens da memória social, servindo de insumo para construção do conhe-
cimento. Propomos então, a discussão de como ocorre à configuração de objetos colecionáveis em informação 
no escopo da Ciência da informação com enfoque em História, analisando também, de que forma a sociedade 
pode ser modificada a partir desses contextos.

Palavras-chave: Colecionismo. Memória social. Institucionalização de acervos.

The research proposes the analysis of collections of objects memoirs, which were collected through the col-
lecting and after institutionalization become items of social memory, serving as input for the construction of knowl-
edge. We propose, as is the discussion of the configuration information in the collectibles in the scope of information 
science with a focus on history, analyzing also how society can be changed from these contexts.

Keywords: Collecting. Social memory. Institutionalization of collections.
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1. INTRODUÇÃO

O

2.1 PROBLEMA

cionadores ou de seus familiares, compostas por objetos que foram 
reunidos dentro das peculiaridades e preferências do colecionador. 
Essas instituições podem variar entre: bibliotecas, museus e arquivos.   presente projeto: “Construção da Informação no Contex-

Após uma analise dessas coleções, é possível encontrarmos, to do Colecionismo e da Memória Social: uma análise na 
quando se trata de coleção bibliográfica, obras raras, edições esgo-modificação cultural da sociedade” visa abarcar um estu-
tadas, incunábulos, edições para colecionadores, enfim uma cole-do no escopo da Ciência da informação e memória social, onde é 
ção valiosa sob o ponto de vista cultural e financeiro. proposta uma análise de como ocorre a configuração da informa-

De acordo com a literatura especializada, a ação de reunir ção dentro de coleções de objetos tido como memorialista res-
coleções, quando individualmente e para fim particular, recebe o guardados por instituições públicas, objetos estes formados atra-
nome de colecionismovés do colecionismo individual e particular. É sabido que, coleções 

de objetos, quando institucionalizados, representam à memória 
O colecionismo pode ser explicado como um social de determinada sociedade e adquirem status de matéria 
tipo especial de relação entre uma pessoa e prima para construção do conhecimento. É neste contexto, que o 
certos objetos [...] o colecionismo poderá ser 

estudo também se preocupa em descrever a relevância dessas 
visto como atividade humana e também ser 

coleções na modificação cultural da sociedade. considerado uma das formas de reconhecimen-
No embasamento da pesquisa, julgamos indispensável, to e de interatividade do sujeito no mundo [...].

uma revisão de literatura abordando os conceitos de colecionis- (ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 24.)
mo e memória no âmbito das Ciências Sociais, apesar de diversas 
existentes, ainda à necessidade de um estudo que enfatize a rele- Quando essas coleções passam a fazer parte do contexto 
vância de uma ação individual no coletivo. da sociedade, isto é, quando são institucionalizadas, em muitos 

Almejamos contribuir com discussões teóricas relaciona- casos, não é feita uma avaliação pelos responsáveis pelas institui-
das à produção do conhecimento dentro de instituições públicas ções para estabelecer o que de fato pode ser considerado objeto 
que utilizam resquícios de culturas passadas no desenvolvimento de estudo, o critério, muitas vezes utilizado, é a importância e influen-
cultural de sociedades do presente e futuro. cia que o colecionador² exerce na sociedade. 

A pesquisa ainda se encontra em estágio inicial, no entan- Assim passam a representar a memória social de determina-
to, acreditamos ser relevante a apresentação da primeira etapa da sociedade, pois entendemos bibliotecas, arquivos e museus, 
do estudo, a fim de socializarmos os objetivos para que possamos como “lugares de memória” (MURGUIA, 2010), onde formam cole-
agregar opiniões a respeito do tema, gerando assim uma rede de ções que representam o conhecimento gerado na sociedade. Para 
discussões que contribuam para alcançar com êxito os objetivos formação das coleções desses lugares é criada toda uma política 
traçados.  que envolve: estudo da comunidade, análise de recursos financei-

ros, necessidade informacional da comunidade, entre outros. Tudo 
isso, para atender as necessidades dos usuários e resguardar sua 
memória informacional. 

No Brasil, é comum encontrarmos uma instituição, sendo Mas, e quando se tratam de coleções institucionalizadas, 
que, em muitos casos, são encaminhadas para uma instituição pública ou privada¹, que recebeu e/ou recebe doações de cole-
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pública após a morte de seu proprietário, recebendo a denomina- assuntos são abordados no campo da Ciência da Informação e 
ção de objetos de memória e cujas obras foram selecionadas por História no âmbito de suas instituições com regras e normas que, por 
esse individuo colecionador, que não se preocupou com os critéri- vezes, deixam escapar á comunidade científica e geral, documen-
os benéfico a um todo, onde durante a formação de seu acervo tos com conteúdo de relevância ímpar para a construção – e pre-
não houve preocupação em atender a demanda informacional servação – de uma memória. 
de um grupo e sim de si próprio, como esse item, ainda assim, pode Apresentaremos então, os objetivos da presente pesquisa.
representar um todo? Em qual momento um simples objeto passa 
a ser tido como informação? E qual é o processo pelo qual o item 
passa até receber tal denominação? 

A partir da dúvida acima, surge a presente questão: de que 
forma ocorre à construção da informação nos suportes institucio-

.nalizados? Esses suportes podem contribuir para a preservação e a 
Identificar como ocorre a construção da informação a partir construção da memória local? E de que forma contribuem para o 

de objetos institucionalizados, que foram reunidos através do coleci-desenvolvimento cultural da sociedade a qual representam e 
onismo e, atualmente, representam a memória social de determina-pertencem?  
da sociedade através de instituições como bibliotecas, museus ou/e É sabido que existe o tratamento técnico adequado para 
arquivos públicos brasileiros.cada tipo de objeto e instituição, cuja política adotada diz respei-
Ito a normas pré-estabelecidas nesses locais; visam à representa-

ção do conteúdo informacional e descrição física para melhor 
recuperação do item. No entanto, a questão crucial que nos leva 

1- Analisar, no âmbito da Ciência Social, as variações a desenvolver a presente pesquisa é referente ao valor ideológico 
dos conceitos colecionismo e memória social, apresen-do objeto, onde se propõe a análise do como ocorre a passagem 
tando um estudo teórico e conceitual destes termos de um simples objeto pessoal, quando institucionalizado, para um 
dentro da área. material de memória capaz de conter informação que representa 
2- Identificar e descrever a forma como a informação se um todo e como essa informação é capaz de modificar o contex-
configura, dentro desses objetos de memória, e de que to cultural  da sociedade a qual pertence e de que forma isso ocor-
forma modificam a sociedade se transformando posteri-re, analisada sob a visão da Ciência da informação, devido a 
ormente em conhecimento.formação em da pesquisadores em Biblioteconomia, e comple-
3- Analisar a relevância desse material sob o ponto de mentando com o parecer da História, devido a formação comple-
vista histórico e de que forma contribui para o desenvol-mentar da pesquisadora em sua Especialização em História da 
vimento de pesquisas na área. América Latina Contemporânea: Novas perspectivas em ensino e 

pesquisa. 
Estes são os questionamentos que abordaremos ao longo 

da pesquisa que pensamos ser de grande valor para uma discus-
são em torno da memória social e colecionismo, e de como estes A cada dia que se passa a sociedade evolui rapidamente, 

2.2 OBJETIVOS

2.2.1 GERAL 

2.2.2 ESPECÍFICOS

2.3 JUSTIFICATIVA
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2010, p. 08).deixando vestígios do seu passado em diversos suportes.  Dodebei 
(1997, p.44) afirma que “[...] como o homem habita o espaço cul-

Cada colecionador faz de sua coleção um universo particu-tural que ele próprio cria e transforma continuamente, ele necessi-
lar, os objetos concretos representam contextos vivenciados tornan-ta utilizar o passado como marco referencial e auto-identificador.” 
do a representação de algo abstrato,  dessa forma, quando institu-A partir da fala da autora, podemos pensar que o homem necessi-
cionalizados, os objetos podem apresentar significados diversos ta ter sua “maquina do tempo”, isto é, algo que o transporte para o 
para diferentes pessoas, agindo de forma diferente em cada uma passado, de uma forma que possa utilizar esses resquícios para 
delas, assim modificam e contribuem para o desenvolvimento cultu-“reviver” o seu passado.  Muitas pessoas encontram, através de 
ral de cada. Murguia (2010) apresenta as diferenças de como age a coleções, um caminho para rememorar fatos passados.
memória no individual e no grupo.

[...] o homem sente necessidade de coletar o 
passado, pois isso permite a criação de sua Para o individuo, a lembrança é determinada 
memória, construindo sua identidade, indivi- pela maneira como ele codifica a informação 
dual ou coletiva, permitindo que se estabele- no momento em que se relaciona com um obje-
ça a crença do conhecimento, fundamenta- to, um acontecimento um lugar. Enquanto que 
da nas necessidades presentes. (JEUDY, 1990 para um grupo, a relevância da lembrança 
apud PEDROCHI; MURGUIA, 2010, p. 3) reside na forma pela qual a lembrança chega 

ao coletivo. Os estudos sobre a memória indivi-
dual focalizam sua atenção nas representações A partir da definição exposta acima, entendemos que o 
que o sujeito faz do passado, e os estudos de ato de reunir coleções tem muitas vertentes, no entanto, entre elas 
memória coletiva, na negociação para a cons-ressaltamos a ação que intenta a preservação dos fatos vivencia-
trução de uma memória que usará o passado 

dos, nomeada pelo autor de memória, assunto do qual é possível 
para a criação de uma identidade coletiva. 

encontrar diversos estudos direcionados para essa vertente. Pode- (WERTSCH, 2002 apud MURGUIA, 2010, p. 21)
mos comentar outro motivo citado por Jeudy, 1990, que leva um 
individuo a colecionar, sendo ela a construção de sua identidade, Entendemos, a partir da citação acima, que é de extrema 
pois, o colecionador recolhe tudo a sua volta a fim de se encontrar importância o momento do contato entre o objeto e o indivíduo, 
nesses objetos, passando para as gerações futuras tudo o que lhe pois a forma como ele codifica a informação existente nesse objeto 
foi útil e que transmite e representa um pouco de si mesmo. determinará a configuração da lembrança. Se esses objetos estão 

contidos em lugares públicos, “representando um passado comum” 
O espaço de coleta, como de tantos outros (MURGUIA, 2010, p. 29), então, percebemos a relevância do estudo 
colecionadores, nos remete a um mundo 

desse tipo de eventualidade, pois ao estudarmos os objetos gerados 
possível coroado de objetos visíveis e invisíveis 

pelo colecionismo, quando institucionalizados, analisaremos como que ao serem re-significados e expostos aos 
se constrói os fragmentos históricos, a forma como estes agem nos olhares públicos passam a fazer parte de um 
indivíduos e de que forma modificam a sociedade a qual perten-circuito em que estes olhares e seus significa-

dos adquirem outro caráter e mesmo outra cem.  
temporalidade. (RIBEIRO; MACIEL; COSTA, Demonstraremos também, a importância desses objetos 
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como fontes de informação que, quando bem analisados, podem período da qual pertenceu e recontar toda história vivida pelo 
ser recuperadas e servirem para a construção do conhecimento. homem ou sociedade que a colecionou. Assim entendemos por 

coleção sendo: um “conjunto de objectos naturais ou artificiais afas-
tados do circuito de utilização, colocados sob uma protecção espe-
cial e expostos.” (POMIAN, 2000, p. 509).

Os objetos inseridos em coleções perdem seu valor usual e Desde tempos primórdios o homem trilha sua construção 
de mercado, e passam a ser contemplado como um item memorá-social através de ações, rumo ao progresso e desenvolvimento. 
vel, onde carregam todo um significado, alem de suas funcionalida-Esse caminho percorrido deixa vestígios que podem servir como 
des.  reconstrução dessa trajetória. Podem-se utilizar objetos que auxili-

Entendemos, pois, que essa vontade de reunir objetos deno-am na “reconstrução” desses fatos passados “Para o homem [...] 
mina-se colecionismo, sendo este “um tipo especial de relação os vestígios do passado podem ser transmitidos sob a forma de 
entre uma pessoa e certos objetos [...] o colecionismo poderá ser criações exteriores ao próprio organismo, capazes de alguma 
visto como atividade humana”, atividade essa que relaciona o existência autônoma em relação a este último.” (POMIAN, 2000, 
sujeito com o mundo (ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 24.)p.507).

A autora coloca o colecionismo como uma relação diferen-Nesse contexto, muitas pessoas passam a reunir documen-
ciada entre o homem e determinados objetos, descrevendo esse tos e objetos particulares como uma forma de relembrar fatos 
fato como uma forma do ser humano interagir diretamente com o pessoais, tendo assim uma forma de preservar suas predileções, 
mundo. Comparando o argumento de Suano (1986) apud Pedrochi; momentos vivenciados, enfim, sua história.
Murguia (2004) e Espírito Santo (2009), podemos perceber que 
ambas as colocações abordam o tema: Relação do sujeito (indivi-[...] recolher aqui e ali objetos e “coisas” seja 
duo ou sociedade) no mundo, a partir de uma coleção. Passamos a como recolher pedaços de um mundo que se 

quer compreender e do qual se quer fazer compreender, então, que um simples objeto pode servir como veí-
parte ou então dominar. Por isso é que a cole- culo para a interação do homem com o mundo, exibindo todas as 
ção retrata, ao mesmo tempo, a realidade e a excentricidades de seus respectivos donos através de sua existên-
história de uma parte do mundo, onde foi cia.
formada, e, também a daquele homem ou 
sociedade que a coletou e transformou em 

As coleções inscrevem-se no espaço de inter-
“coleção”. (SUANO, 1986 apud PEDROCHI; 

mediação permitindo a perpetuação identitá-
MURGUIA, 2010, p. 4)

ria e simbólica de um grupo através do visível 
concebido nas coleções por ele acumulada. 

A trecho acima, podemos entender que o ato de reunir Representando mais do que objetos significan-
objetos, consiste, na necessidade de possuir algo da qual não tes, estes objetos, por sua vez quando olhados e 
temos, cuja finalidade pode ser: compreender o meio a qual o experênciados magicamente alçam alguns 
individuo colecionador pertence, inserir-se no contexto social ou indivíduos ou grupos ao espaço do divino, no 

caso, do invisível.  (RIBEIRO, 2010, p. 08)então a posse e domínio do poder existente na sociedade. De tal 
modo, uma coleção pode retratar todo um momento histórico do 

3. QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 
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É quando uma coleção remete seus contempladores ao A partir da definição dos autores acima, percebemos a 
passado através de sua existência, o interesse em contemplá-la importância da valorização dos objetos memoráveis, pois estes 
não se restringe somente ao colecionador, mas também à popula- “carregam significados ligados diretamente aos contextos sociais, 
ção, pois essa mera coleção individual poderá se transformar em políticos, econômicos e culturais de uma sociedade.” id. (2010, p.4) 
fragmentos que transportam ao passado de toda uma sociedade, Compreendemos então, que esses objetos estão ligados diretamen-
onde poderá 'falar' a história do período em que as mesmas per- te com a evolução da sociedade a qual pertence. 
tenceram e preservar assim, a memória da sociedade. Esses objetos, por transportarem o indivíduo ao passado, 

Sendo assim, por termos a capacidade de utilizar ferramen- podem ser nomeados então de “objetos potenciais de memória” 
tas que auxiliam na reconstrução de nossa memória, nada como Dodebei (1997, p.36). E compreendemos que memória, de acordo 
utilizar objetos para colaborar com essa reconstrução. Le Goff com (POMIAN, 2000, p. 508), é: 
(1990, p. 535) argumenta que as “matérias de memória podem ser 

[...] o que permite a um ser vivo remontar no apresentadas sob duas formas principais, sendo elas o monumen-
tempo, relacionar-se, sempre mantendo-se no to, que para o autor é a herança do passado, e os documentos.”  
presente, com o passado, conforme os casos, Ainda de acordo com Le Goff (1990, p.535) constituem, 
exclusivamente com o seu passado, com o da então, os monumentos “[...] tudo aquilo que pode evocar o passa-
espécie, com o dos outros indivíduos. 

do, perpetuar a recordação [...]”, tem como uma de suas caracte-
rísticas “o ligar com o poder de perpetuação, voluntária ou invo-

Referente à definição apresentada acima compreendeu 
luntária, das sociedades históricas [...]”, isto é não precisa, neces-

que a memória tem a capacidade de transportar o indivíduo ao 
sariamente, a interferência do homem para ser tido como um 

passado sem retirá-lo do presente e isso permite que ele tenha um 
“objeto de memória” e o documento “[...] não é qualquer coisa 

conhecimento não só de seu passado, mas também do passado e 
que fica por conta do passado, é um produto da sociedade que o 

existência de outros indivíduos.  Para Le Goff (1990, p. 423) “o conce-
fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder.” 

ito de memória é crucial”, no entanto, o autor argumenta que “Me-
 Compreendemos, a partir de então, que seria impossível o 

mória, como propriedade de conservar certas informações, reme-
homem ter conhecimento de sua história sem a existência de res-

te-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas [e 
quícios do passado³, sendo assim, observe a seguinte afirmação. dessa forma] o homem pode atualizar informações passadas”. 

Nora  apresenta sua definição detalhada de memória, [...] o objeto representa um indicador de 
observemos.  memória e agente de informação, pois detêm 

'informações aos sistemas sócio-econômico-
A memória é a vida, sempre carregada por culturais nos quais estavam inseridos'. As cole-
grupos vivos e, nesse sentido, ela está em per-ções representam o conjunto desse indicador 
manente evolução, aberta á dialética da lem-de memória, pois, os objetos carregam signifi-
brança e do esquecimento, inconsciente de cados ligados diretamente aos contextos 
suas deformações sucessivas, vulnerável a todos sócio-político-economico-cultural, vividos 
os usos e manipulações, susceptível de longas pelo colecionador. (KASINSKY, 2000 apud 
latências e de repentinas revitalizações. [...]. A PEDROCHI; MURGUIA, 2010, p. 4)

4
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memória é um fenômeno sempre atual, um elo bemos a importância de se estudar os itens resguardados nesses 
vivido no eterno presente; [...]. Porque é afeti- locais.
va e mágica, a memória não se acomoda a 
detalhes que a confortam; ela se alimenta de 
lembranças vagas, telescópicas, globais ou 
flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível 

A presente pesquisa se insere no campo da ciência da infor-a todas as transferências, cenas, censuras ou 
projeções. [...]. A memória instala a lembrança mação e memória social, tratando de uma pesquisa exploratória da 
no sagrado [...]. A memória emerge de um bibliografia a respeito do tema.  
grupo que ela une, o que quer dizer, como Para alcançar os objetivos propostos, iniciaremos com pes-
Halbwachs o fez, que há tantas memórias quisa bibliográfica e a sistematização da mesma, a analise dos resul-
quantos grupos existem; que ela é, por nature- tados alcançados, a partir do levantamento bibliográfico, será feita 
za, múltipla e desacelerada, coletiva, plural e 

através de discussão teórica dos conceitos existentes referente ao 
individualizada.[...]. A memória se enraíza no 

colecionismo, memória, patrimônio documental, memória social, concreto, no espaço, no gesto, na imagem, 
memória material e institucionalização de acervos particulares, no objeto. [...] A memória é um absoluto [...].  
apoiando-nos em autores que estudam os temas. (NORA, 1981, p. 9, grifo do autor).

Após a formulação das discussões teóricas, será feita uma 
busca a fim de encontrar instituições mato-grossenses que apresen-Analisando a definição de Nora, entendemos a memória 
tam as características do projeto, isto é, que agregam em seu acer-possui vida, no entanto, não é responsável por suas conseqüênci-
vo coleções institucionalizadas que foram formadas através do as, pois é algo se só existe na existência de outro ser, sendo vivo, 
colecionismo individual. Utilizaremos também, a entrevista como um abstrato ou material. Tem o poder tanto do esquecimento, quanto 
recurso de coleta de dados, utilizando aparatos tecnológicos para da perpetuação da lembrança, gerando uma ponte entre o 
a gravação da mesma. Essa entrevista será aplicada aos curadores ontem e o hoje. A memória tem vida e que pode ser manipulada 
responsáveis pelas coleções  das instituições  que serão analisadas.conforme sua necessidade de interpretação, variando entre 

Os resultados serão  sistematizados e analisados, e a partir memória coletiva e individual, sendo enraizada em diversos supor-
deles, será construída,  sob a forma de uma discussão e reflexão, o tes. 
fato de como se configura a informação a partir de coleções institu-O objeto de estudo da presente pesquisa, são os materiais 
cionalizadas e de como essa informação modifica a sociedade a concretos, formados em coleções particulares, que passaram a 
qual pertence. Levando em consideração os conceitos de memória compor acervos públicos e que atualmente, encontram-se institu-
social e sua formação. Nesse contexto, pretende-se apresentar a cionalizados em bibliotecas, arquivos e museus. 
resolução para o problema exposto anteriormente.  A partir do momento que entendemos bibliotecas, arqui-

Para conclusão do trabalho, serão levando em considera-vos e museus como lugares de memória é possível observar que 
ção, as análises feitas no levantamento bibliográfico, às visitas das eles “existem para que as coisas possam ser esquecidas e depois 
instituições e as entrevistas, apresentando assim, o resultado final da rememoradas, recuperadas; para que ganhem novos significa-
pesquisa.dos” (REGISTRO DA MEMÓRIA, 2011, p. 07).  Devido a importância 

dessas instituições e o valor cultural agregado a eles é que perce-

4. PROCEDIMENTOS METODOLOGICO 
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 ¹No presente projeto, caso haja a necessidade de estudar alguma 
instituição, de acordo com a proporção da pesquisa, a mesma 
será pública. 

 ²Barros; Tognoli, (2011). 

 ³Le Goff (1990, p. 552) argumenta que se não seria possível um 
conhecimento da história se o passado não deixasse resquícios de 
sua existência, sendo através de monumento, suportes da 
memória coletiva.

  4
No texto original Nora faz uma análise diferenciando memória de 

história, no entanto como o foco do nosso texto não é contribuir 
para com questão, atentemo-nos apenas à sua definição de 
memória.
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A IDENTIDADE ÉTNICA E MEMÓRIA: ALGUMAS REFLEXÕES E O 
CASO DOS GAÚCHOS EM COXIM – MATO GROSSO DO SUL.

RESUMO

ABSTRACT

Cacildo Alves Nascimento
cacanascimento@hotmail.com

Ely Bergo de Carvalho
carvalho2010@yahoo.com.br

O presente artigo tem como propósito analisar a o processo de construção da identidade gaúcha no muni-
cípio de Coxim, através das conceituações da identidade étnica e memória. Analisamos como a identidade foi 
sendo construída na referida região, e para isso usamos de expedientes como revisão bibliográfica a cerca das 
temáticas etnicidade na perspectiva barthiana e da memória na perspectiva de Pollak, além de analisarmos estu-
dos realizados que tratam da mesma problemática. As temáticas, memória e etnicidade são fundamentais para o 
entendimento do processo de construção ou manutenção da identidade, sabendo que a identidade não é algo 
definido, pois ela é um processo de constante mutação.

Palavras-chave: identidade étnica – memória – gaúcho – Coxim.

This article aims to analyze the process of identity construction in the municipality of Rio Grande do Sul cush-
ion, through the concepts of ethnic identity and memory. We analyze how the identity was being constructed in that 
region, and for this we use the expedients as literature review about the themes Barthian perspective on ethnicity and 
memory in perspective Pollak, and analyze studies that address the same issue. The thematic memory and ethnicity 
are crucial to understanding the process of construction or maintenance of identity, knowing that the identity is not 
defined because it is a process of constant change.

Keywords: ethnic identity - memory - Gaucho - Cushion.
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O
 presente texto é fruto de algumas reflexões a cerca do ção com o meio natural mais com a relação entre grupos co-
tema identidade e memória, tema este que é bastante residentes no mesmo espaço que poderão ser eventuais competi-
pertinente na pesquisa que estamos realizando sobre a dores (VILLAR, 2004:167). E para isso ele desenvolveu quatro pontos 

fundamentais sendo eles, os grupos étnicos não controlados por constituição da identidade gaúcha no município de Coxim¹, esta-
“áreas naturais”, mas por nichos específicos e de acordo com a sua do de Mato Grosso do Sul. Inicialmente buscaremos contextualizar 
organização política e econômica; o segundo ponto é a existência o processo de construção de identidade gaúcha na perspectiva 
de grupos distintos co-habitando uma mesma área, mas que de Barth e em seguida a edificação da identidade a partir da 
devem explorar nichos diferentes a não ser que tenha uma relação memória na perspectiva de Pollak.
simbiótica; caso esses grupos explorarem o mesmo nicho o espera-Trabalhando com identidade na perspectiva barthiana, ou 
do é que o mais fraco militarmente acabe extinto pelo mais forte; melhor, com a identidade a partir da crítica, é preciso se ater as 
porém se for estabelecido uma hierarquia entre os grupos na explo-seguintes idéias dominam a obra de Barth, o que são as fronteiras 
ração do nicho, eles coexistirão na mesma área sem maiores com-étnicas na construção da etnicidade: “a teoria formal ou relativista 
plicações. da identificação étnica” e a “influencia de fatores condicionantes 

A construção da identidade na perspectiva ecológica, se da etnicidade, entre eles o ecológico e o demográfico.” essas 
não somente na relação dos indivíduos com o meio, mas na sua duas idéias dão base para o surgimento de uma terceira que é “o 
interação com o todo, isso podemos perceber mais adiante quan-problema do ator racional”. (BARTH, 1976 apud VILLAR, 2004:166).
do tratamos dos gaúchos em Coxim, pois o referido grupo não se Observando essas idéias a cerca da identidade, podemos 
relaciona somente com o meio encontrado, mas com o todo, esse tenta associá-las ao nosso objeto de estudo, sobretudo a idéia dos 
todo envolve o espaço geográfico e as suas relações humanas.fatores condicionantes da etnicidade. O que podemos observar é 

Algumas dessas relações entre grupos podemos aplicar na quanto a perspectiva demográfica e ecológica que reforçou o 
relação do migrante gaúcho com os autóctones de Coxim, ou surgimento da identidade gaúcha em Mato Grosso e Mato Grosso 
migrante de outras regiões do Brasil já que se tem uma presença do Sul, porém segundo CARVALHO há outro fator importante para 
marcante de nordestinos no referido local, como podemos observar determinar ou diferencia a identidade gaúcha na referida região 
neste depoimento: “os gaúchos que vieram para cá vieram com ou que pelo menos parte acredita; que é ascese do trabalho.
capital, são especializados na agricultura, [...] já os nordestinos são Inicialmente vamo-nos a ter as idéias de identidade étnica 
retirantes, não tinham capital, são a maioria analfabetos ou semi-na perspectiva barthiana, pois os fatores ecológicos e demográfi-
analfabetos, vivem da exploração da terra, pois enquanto a terra cos são fundamentais no êxito ou fracasso quando se faz opção a 
dá dando alguma coisa está lá, como à retirada da madeira, são uma determinada identidade étnica (VILLAR, 2004:167). E para 
extrativistas”³ . Pois nesse trecho percebe-se que há mais de um exemplificar bem essa situação Barth desenvolveu um estudo 
grupo co-habitando a mesma área e explorando nichos diferentes, sobre o caso dos Basseri², pois a adaptação ao meio, mais especi-
e também em partes é estabelecida uma hierarquia, sendo que os ficamente a atividade pastoril e a situação de nômade é o que 
agricultores gaúchos exploram a terra de modo intensivo com tec-define a identidade étnica do grupo. 
nologia enquanto que os outros ainda usam o modelo extensivo No processo de compreensão da natureza étnica, Barth 
técnicas menos  avançadas, nesses termos são perceptível a rela-utiliza conceitos da “ecologia animal”, pois para ele o local é o 
ção de poder estabelecida entre eles, mas não uma disputa acirra-“nicho” de determinado grupo e isso se dá não somente pela rela-
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da já que esses grupos coexistem há pelo menos três décadas na que o grupo está inserido, enquanto Turner trata da relação entre o 
mesma e apresenta de certa forma um bom relacionamento. homem e meio.

A perspectiva ecológica não é exclusividade de Barth, pois A idéia de que cada grupo explora os seus nichos de acordo 
quando observamos os estudos a cerca de fronteira em Turner e com a sua organização política econômica podemos usar a seguin-
Buarque de Holanda, notamos que o fator ambiental foi funda- te idéia do Turner:
mental para forjar uma nova identidade, no caso a identidade 

[...] essa nova raça não resulta apenas da adap-americana e a brasileira, pois 
tação, mas também do fato de que o homem 
da fronteira “pouco a pouco [...] transforma a [...] na fronteira o ambiente é, a princípio, 
selva e deserto num processo de retomada do muito mais forte para o homem. A fronteira 
legado europeu, “mas o resultado não é a velha constitui uma experiência radical para o 
Europa”, pois não se pode esquecer que, após a adventício, elevando a variável ambiental 
adaptação, quem retoma o legado já é um numa explicação de corte lamarckiano a uma 
novo homem. (TURNER apud WEGNER, potência extremamente elevada, conse-
2000:103).qüentemente, nela, o frontier man “deve 

aceitar as condições que ela [fronteira] ofere-
ce ou perece – nos termos lamarckianos, ele é Acredito que essas duas ideias, tanto a do Turner quanto a 
obrigado a uma radical adaptação ao meio. de Barth são bastante pertinentes no processo de consolidação da 
daí resulta, com rapidez, uma nova raça histó- identidade gaúcha nas regiões de fronteira, pois quando os migran-
rica – para usar o termo de Thomas –, ou seja, tes gaúchos chegaram essas áreas se encontravam muitas vezes no 
“a formação de uma nacionalidade compósi- seu estado quase natural com poucas alterações sócio-político-
ta para tornar-se o povo americano”. (TURNER 

ambiental, isso não quer dizer que não havia antes transformações 
apud WEGNER, 2000: 103)

feitas pelas populações autóctones, mas que o processo de ocupa-
ção e consolidação do grupo étnico aconteceu de outra maneira. Nota-se na citação acima o quanto o fator ambiental foi 
Cabe-nos ressaltar que as ideias de relação como o meio quanto determinante para o surgimento de uma “nova raça” termo utiliza-
com o todo é fundamental nesse processo.do por Turner, enquanto Barth usa o termo “identidade étnica” 

Na construção da identidade gaúcha na região estudada é para esse grupo que está passando por esse processo, percebe-
preciso observar processo de expansão da fronteira agrícola e o mos que o grupo que ocupa essa condição segundo Turner é o 
elemento sulista que foi escolhido como o tipo “ideal de coloniza-homem da fronteira que é transformado aos poucos pela natureza 
dor”, pois ao e também é transformador da natureza; essa idéia pode buscar a 

aproximar com o primeiro postulado da perspectiva ecológica de 
Identificar-se com esse perfil, sulista, descenden-

Barth onde “a distribuição dos grupos étnicos não é controlada por 
te de europeus, e como veremos “gaúcho”, 

“áreas naturais” fixa e objetiva, mas pela distribuição em nichos possibilitava o acesso a um “capital relacional” 
específicos, que cada grupo explora mediante sua organização o qual facilitava a compra de terras financia-
política e econômica” (BARTH, apud VILLAR, 2004:167), apesar de mento, assistência técnica, dentre outras vanta-
que a idéia de Barth está voltada para o conjunto de relações em gens. Esse contexto favorecia especialmente os 
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agricultores tecnificados e capitalizados do Sul 1986 apud VILLA 2004:170). 
e Sudeste, e também favorecia a concentra- A definição de grupo étnico que é usado na perspectiva 
ção fundiária.  (CARVALHO. p. 04). barthiana é de que “um grupo étnico é uma das formas de organi-

zação social em populações cujo membro se identifica e são identi-
Partindo dessa ideia de colono ideal, podemos notar que a ficados como tais pelos outros” (BARTH, 1976 apud VILLA, 2004:172), 

escolha dos mesmos só foi possível devido a sua organização políti- pensado grupo étnico a partir dessa ideia, os mesmos só podem ser 
ca e econômica conforme podemos observar na citação acima, caracterizados pela diferença que eles percebem entre si e com os 
também outro fator que favoreceu a sua escolha pode ser o que outros grupos no qual interagem, sendo assim a identidade étnica 
Turner chama de “legado transatlântico”, no caso dos migrantes passa ser definida em termos de adstrição; para exemplificar a situa-
sulistas a experiência com a agricultura, pois a imigração europeia ção: é gaúcho aquele que se considera gaúcho e é considerado 
para o Sul tinha outra função da imigração da imigração europeia pelos outros do grupo e acrescento o reconhecimento por outros 
que chegavam no Sudeste, enquanto os imigrantes do Sudeste grupos também. Portanto compartilhar uma cultura é uma conse-
eram usados para substituir a mão de obra escrava, os imigrantes quência da etnicidade e não a sua explicação. (BARTH apud VILLA, 
do Sul eram utilizados para formar colônias agrícolas que fossem 2004:171)
capazes de produzir gêneros alimentícios para o consumo interno, Para Barth o mais importante não é conteúdo em que estão 
pois “a grande diferença entre as políticas do processo de imigra- caracterizados os grupos étnicos, mas os limites estabelecidos entre 
ção e de colonização era que no primeiro alterava o regime de eles, pois esses limites podem modificar, porém eles continuaram a 
trabalho e no segundo alterava o regime de propriedade. Portan- existir e partir de então temos a ideia de que os elementos diacríticos 
to, a imigração no Brasil assumiu aspectos diferentes”.(FERREIRA e de um grupo geram uma situação de contraste em relação a outro 
CORSO, 2008:7). grupo, pois mesmo em contato os grupos não se fundem ou se per-

Ainda tratando de questões a cerca da construção de dem, mas ganha conotação, e isso leva a ideia de fronteira na pers-
identidades na perspectiva barthiana é preciso também fazer pectiva barthiana, pois “é na situação de fronteira que a identidade 
referencia a questões da “etnicidade na teoria dos grupos étnicos é mais operante e os distintivos são reafirmados e, portanto marca-
e suas fronteiras”, que talvez seja uma discussão se encaixa melhor dos” isso não perceptível somente na perspectiva barthiana, mas 
ao nosso objeto de estudo, já que estudamos a formação da iden- também na tese de Turner conforme já discutimos anteriormente.
tidade gaúcha a partir da migração do sulista no processo de Para finalizarmos essa discussão a cerca das questões da 
ocupação da fronteira agrícola. Mas o que é para a teoria barthia- etnicidade é preciso nos ater um dos pontos principais que permei-
na grupos étnicos? Na discussão em que Villa (2004) faz a cerca am toda a teoria de Barth, é quanto à escolha da identidade, e para 
dos conceitos de etnicidade em Barth, o mesmo aponta mais coi- isso é colocado três pontos importantes: 1) o individuo assume uma 
sas que não constitui um grupo étnico do que as constituintes. identidade mesmo lhe causando problemas; 2) a autodefinição 

Nessa discussão do que são os elementos constituintes dos que expressariam a “identidade geral” na qual o ator calcula custos 
grupos étnicos é apontado o seguinte, em determinados grupos e benefícios em assumir tal identidade; e 3) a negociação, mesmo 
como o estudado por Barth, os Basseri, o elemento definidor de podendo se voltar contra o ator. (BARTH, apud VILLA, 2004:184-185). 
uma identidade étnica “são alinhamentos em unidades políticas Para Barth não há nenhuma inconveniência que a etnicidade seja a 
abrangentes e não a língua ou narrativas de suas origens”. (BARTH, capacidade do individuo livrar-se da mesma quando lhe for conve-
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niente. constituem a memória são as “pessoas e personagens” que podem 
Portanto ao discutirmos o processo de construção da iden- muitas vezes ser parecidos com o segundo aspecto.

tidade étnica na perspectiva de Barth onde os elementos como Aspectos como esses são indispensáveis no processo de 
fatores demográficos e ecológicos sobressaem na sua tese e a análise do discurso do gaúcho que ocupa a região de fronteira, pois 
tentativa de dialogar com a perspectiva de fronteira na tese de a memória nesse caso torna-se um fator aglutinador de uma identi-
Turner, acredito que chegamos a elementos bastante contunden- dade, sobretudo como era a região quando eles chegaram, e as 
tes a cerca da identidade étnica, pois em todo esse processo a suas regiões de origem, pois sabemos que nem todos chegaram no 
fronteira seja a geográfica ou a relacional tem um papel funda- mesmo período, mas muitos vivenciam esses fatos por tabela, ou 
mental para que se defina a identidade de um dado grupo, no através da memória dos outros.
nosso caso os gaúchos que migraram para Coxim.  Outro aspecto que Pollak, cita são os lugares, pois está liga-

da a memória, porém muitas vezes não estão situados dentro da 
mesma cronologia do grupo, pois são lugares fora do “espaço-
tempo da vida de uma pessoa, mas podem constituir lugar impor-
tante para a memória do grupo, e, por conseguinte da própria pes-Após a discussão a cerca da identidade étnica tomaremos 
soa, seja por tabela, seja por pertencimento a esse grupo”. Para outro caminho a cerca da identidade, que é a identidade a partir 
ilustrar essa situação Pollak utiliza o exemplo dos Pieds noir na França, da memória, pois buscaremos contextualizar como esse processo 
pois muitos nem chegaram a nascer na Argélia, mas as lembranças ocorre em algumas perspectivas.
perpetuaram entre eles, então a lembrança argelina tornou-se um Inicialmente tratando dessa questão na perspectiva de 
lugar formador da memória desse grupo. (POLLAK, 1992:03). Pollak, o autor coloca o problema da ligação da memória e a 

Acredito que no caso em estudo o lugar formador do gaú-identidade social e o seu relacionamento com a história oral. Para 
cho está ligado ao movimento tradicionalista, mais especificamen-Pollak a memória é um fenômeno que está ligado ao íntimo indivi-
te a sua representação no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) que dual, mas o mesmo ressalta a de ideia de Maurice Halbwachs de 
está centrado no tripé: fronteira, conflito e imigração.que a memória deve ser entendida como um fenômeno social e 

Cabe-nos nesse momento, mesmo que de maneira superfici-coletivo e que sofre mudanças constantemente. (POLLAK, 
al esclarecer o processo de constituição da identidade gaúcha. De 1992:02). Mesmo a memória sendo inconstante, no entanto ela 
acordo Rocha (2006) quando se fala de “gaúcho típico” ou “primiti-tem pontos que convergem seja ela coletiva ou individual.
vo” temos duas categorias analíticas: o gaúcho peão e o gaúcho Nessa discussão a cerca de como a memória é constituída, 
estancieiro, ambos estão ligados ao universo rural, mas (especifica-Pollak aponta alguns aspectos que são relevantes como os “acon-
mente ligado a região do pampa) com papeis diferentes, respecti-tecimentos vividos pessoalmente”; “acontecimentos vividos por 
vamente são peões e patrões.tabela” são aqueles vivenciados pelo grupo ao qual a pessoa 

Existem outros elementos que fazem parte da constituição julga pertencer, pois esses acontecimentos podem levar a uma 
da identidade gaúcha como os conflitos; entre eles a Revolução “memória herdada”, que é aquela em, que o individuo ou grupo 
Farroupilha (1835-1845), Guerra do Paraguai (1865-1870) e Revolu-não participou, mas devido a socialização seja ela histórica ou 
ção Federalista (1893-1895), a participação dos gaúchos nesses política leva a uma determinada identificação como se fosse 
conflitos auxiliou na transformação do termo gaúcho que era visto presenciado por todos ou pelo individuo.Outro elemento que 

IDENTIDADE E MEMÓRIA
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no sentido pejorativo para uma conotação heroica, no qual valori- estado do Paraná, não nasceram no Rio Grande do Sul, mas busca 
zava a sua bravura, força e virilidade. (OLIVEN, 1999a: 52-53 apud constituir uma identidade através das memórias dos “gaúchos típi-
ROCHA (2006:69). cos”, tendo como referência de lugar o Estado do Rio Grande do Sul. 

Ainda discutindo sobre a constituição da identidade gaú- Ao discutirmos a memória como um fenômeno de projeção 
cha temos imigração para o Rio Grande do Sul, pois inicialmente a e transferência no processo de organização, seja ela individual ou 
colonização da região se deu através do fluxo migratório de açori- coletiva; observamos que a memória se organiza de acordo com a 
anos e posteriormente por alemães e italianos, esses fluxos migrató- importância dos acontecimentos, pois a mesma “é seletiva”; outro 
rios tinham a função de modificar as relações de produção substi- elemento da memória é a sua organização a partir das organiza-
tuindo a mão de obra escrava, bem como atender a política de ções políticas e pessoais, pois é processo construído e essa constru-
Estado, branqueamento da raça. (NADALIN, 2001 apud FERREIRA ção se da tanto consciente quanto inconsciente. (POLLAK, 1992:04).
e CORSO, 2008:5). Na perspectiva de Pollak, a memória é em parte, herdada, 

Segundo Rocha (2006) pode considerar que a construção bem como pode ser construída, a memória construída é aquela que 
da identidade gaúcha se dá através da o estado organiza dando ênfase a determinados fatos, criando as 

datas oficiais, essa organização se dá através das preocupações 
[...] dialética entre o moderno e o tradicional, políticas e pessoais, pois nesse processo de construção da memória, 
entre o velho e o novo, entre o passado e o há uma ligação fenomenológica com o processo de construção ou 
presente. Esta fabricação é latente quando reconhecimento de uma identidade. O sentido de identidade que 
observamos que esta construção identitária Pollak apresenta nos diz muitas coisas, pois é  
está envolvida numa produção simbólica que 
(re) constrói o presente evocando uma história 

[...] é o sentido da imagem de si, para si e para os 
e uma tradição passada. A materialidade do 

outros. Isto é, a imagem que uma pessoa adqui-
gaúcho moderno se dá através de “invenção 

re ao longo da vida referente a ela própria, a 
da tradição”, expressão cunhada por Hobs-

imagem que ela constrói e apresenta aos outros 
bawn e Ranger (1984), que baseia-se num 

e a si própria, para acreditar na sua própria 
“conjunto de praticas, de natureza ritual ou 

representação, mas também para ser percebi-
simbólica, visam a inculcar certos valores e 

da da maneira como quer ser percebida pelos 
normas através da repetição, o que implica, 

outros. (POLLAK, 1992: 05)
automaticamente, uma continuidade em 
relação ao passado” (HOBSBAWN e RANGER, 

Observando a citação acima podemos buscar associar essa 1984:9 apud ROCHA, 2006:72)
ideia de identidade ao gaúcho, pois no processo de construção da 
sua identidade os mesmos buscam essa “imagem de si para si e Portanto, essa dialética que dá suporte para entender a 
para os outros”, acredito que os CTG (Centro de Tradições Gaú-identidade gaúcha e então esses pontos apresentados nos reme-
chas) desempenham bem essa função.te a ideia inicial do assunto sobre memória e identidade, pois pode-

Nesse processo de construção da identidade através da mos perceber que esses elementos são formadores e aglutinado-
memória temos três elementos fundamentais elaborado por Pollak res de uma memória e identidade, pois muitos dos gaúchos que 
que é 1) unidade física que limita os espaços, 2) permanência em temos em Coxim ou em outras regiões como é caso de Irati no 
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um dada temporalidade, seja ela física ou moral e 3) a coerência, go dos pronomes pessoais nas entrevistas, pois eles servem para 
onde diversos elementos são unificados. Portanto, “a memória é aproximar ou distanciar dos fatos ou pessoas, segundo o autor essa 
um elemento constituinte da identidade tanto individual como possibilidade é “um indicador muito fidedigno do grau de domínio 
coletiva, na medida em que ela é também um fator extremamen- da realidade” e aponta pontos sólidos ou não da construção da 
te importante do sentimento de continuidade e de coerência de memória.
uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si.” (POLLAK, Ainda discutindo memória e identidade, buscamos mostrar 
1992:05). que a memória é estruturada na identidade do grupo, o individuo é 

Ainda nessa discussão de que a identidade é a imagem de produto do meio social. Halbwachs e Durkheim pensam primeira-
si, para si e para os outros, há um elemento que está fora da reali- mente no coletivo em detrimento do individual. FENTRESS e 
dade do individuo que é o outro, pois quando se trata de terceiros WICKHAM (1992).
é necessária certa negociação, pois sem essa negociação é Segundo Fentress e Wickham parte da memória é fato social, 
impossível construir uma imagem de si, já que outro é a referência. pois parte dela são recordações privadas e pessoais e isso leva-nos a 
Podemos inferir que “a identidade e a memória são fenômenos pensar a divisão da memória em social e pessoal. A memória em si e 
negociáveis, porém não deve ser entendido como essências do por si tem o caráter subjetivo, mas quando estruturada pela lingua-
individuo ou do grupo”. (POLLAK, 1992:05) A memória e identidade gem e são compartilhadas por uma coletividade ela torna-se uma 
são valores disputados socialmente ou intergrupais, sobretudo no memória social. A memória é parte integrante do ser, pois somos 
campo político. aquilo que recordamos é o que nos identifica seja individualmente 

A discussão memória e identidade na visão de Pollak são ou coletivamente, pois segundo os autores estamos estruturados nas 
fundamentais para esclarecer alguns pontos do nosso objeto de nossas memórias.
pesquisa, já que parte das nossas fontes no para compreensão do Portanto, a memória desempenha um papel primordial no 
processo de constituição da identidade gaúcha em Coxim se dá processo de estudo a cerca das identidades, pois sendo ela e indivi-
através da memória dos migrantes gaúchas. E pensando nessa dual ou coletiva (social) nos leva a pensar todo processo de consti-
perspectiva Pollak nos faz alguns apontamentos a cerca da crítica tuição das identidades. 
a história oral (memória) usada como fonte, pois para o mesmo Acredito que na discussão que buscamos fazer neste a 
assim como a memória os documentos são construídos, e que é cerca de temas como identidade e memória, podemos conhecer 
preciso ter rigor metodológico, assim como se deve ter em outros um pouco a perspectivas de Barth e Pollak sobre respectivamente 
campos da história. (POLLAK, 1992:08) identidade e memória, pois podemos observar como fatores ecoló-

Pollak (1992) levanta a questão a cerca das distorções e gicos e demográficos são fundamentais para a compreensão do 
gestão da memória, pois numa história de vida pode apresentar processo de construção ou constituição das identidades, assim 
pontos sólidos como pontos não sólidos e a partir daí que identifi- como podemos entender que a memória é parte da identidade do 
camos o verdadeiro, bem como levantamos problemas de inter- individuo ou do grupo social.
pretação, acredito que esse cuidado e observação devem-se ter 
ao analisar o processo de constituição das identidades, isso é senti-
do quanto ao uso da entrevista como fonte, pois segundo Pollak 
(1992:15) é preciso da a devida importância de observar o empre- BERGER, Mirela. Etnicidade... uma questão propositadamente em 
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ESCOLAS REUNIDAS: UMA PROPOSTA PARA O 
APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO PRIMÁRIA EM MATO 

GROSSO (1930-1945)

RESUMO

RESUMEN

Elton Castro Rodrigues Santos
eltoncastr@gmail.com

Objetiva-se com este artigo pautado em análises documentais, como Legislações do Estado de Mato Gros-
so, Relatórios de Presidentes, de Diretores e Inspetores da Instrução Pública e Mensagens, refletir sobre as Leis que 
normatizaram as Escolas Reunidas em Mato Grosso, expressas no Regulamento da Instrução Primária de 1927 e sua 
expansão no período compreendido entre 1930 e 1945. O Regulamento 1927 delineia que, se instituiria Escolas Reu-
nidas, quando num raio de dois quilômetros, funcionarem três ou mais escolas isoladas, com frequência de 80 alu-
nos, o governo poderá reuni-las num só estabelecimento. A implementação de Escolas Reunidas, tinha como obje-
tivo principal o melhoramento das condições pedagógicas, higiene dos ambientes escolares, classificação dos 
alunos por nível de desenvolvimento e facilitar a inspeção escolar. A implantação das Escolas Reunidas em Mato 
Grosso vinha ao encontro das necessidades orçamentárias do Estado que este modelo escolar era de baixo custo e 
produzia resultados educacionais em outros estados brasileiros.

Palavras-chave: História da Educação. Escolas Reunidas. Ensino primário. 

El objetivo con este artículo gobernado por documental que analiza, como las leyes del Estado de Mato 
Grosso, Presidentes, Directores y los informes de los Inspectores de Instrucción Pública y puestos a reflexionar sobre la 
normatizaram Leyes escuelas Reunión en Mato Grosso, expresa en el Reglamento de Educación Primaria en 1927 y 
su expansión en el período comprendido entre 1930 y 1945. Reglamento 1927 plantea que si las escuelas Instituto se 
reunieron en un radio de dos kilómetros, tres o más escuelas operan de forma aislada, a menudo 80 estudiantes, el 
gobierno puede reunir en un mismo establecimiento. Implementación de las Escuelas Juntos, tiene como objetivo la 
mejora de las condiciones de enseñanza, la higiene de los ambientes escolares, la clasificación de los estudiantes 
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por nivel de desarrollo y facilitar la inspección de la escuela. El des- mente, de professores e alunos no interior das instituições escolares, 
pliegue de la Reunión de Escuelas en el Mato Grosso llegó a satisfa- como disseminou valores e normas sociais (e educacionais)” (VIDAL, 
cer las necesidades presupuestarias de la escuela pública que 2006, p.9). Eram consideradas instituições escolares que mais davam 
este modelo era de bajo costo y los resultados educativos produci- resultados, em termos educacionais, entretanto não havia como 
dos en otros estados. Mato Grosso expandir esse modelo de instituição, pois representa-

vam um alto custo aos cofres públicos e não atendia todas as cama-
Palabras clave: Historia de la Educación. Las Escuelas se Reunieron. das da população escolar mato-grossense.
Educación Primario. Segundo Dom Francisco de Aquino Corrêa, Presidente do 

Estado em 1921, “a solução do problema da Instrucção primaria em 
Matto-Grosso, não depende tão somente do aumento do numero 
das escolas, mas principalmente da efficiencia vistas dos administra-
dores. Agir de outro modo será onerar indevidamente os cofres 
públicos (CORRÊA, 1921, p.22). A preocupação expressa em 1921 
pelo Presidente do Estado pode ser entendida, quando se observa o  educação primária em Mato Grosso recebeu grandes 
número de Grupos Escolares e Escolas Isoladas em Mato Grosso, no investimentos do governo durante o período republicano, 
período de 1920 a 1923.porém, mesmo com as novas iniciativas, a educação pas-

sava por dificuldades de expansão, pois o Estado não tinha como 
Tabela 1: Número de Grupos Escolares e Escolas Isoladas em Mato prover um número maior de instituições escolares. O ensino primá-

Grosso.rio do estado ficava a cargo de Grupos Escolares e das escolas 
isoladas, sendo que o segundo modelo escolar, predominante no 
Estado, eram as instituições consideradas ineficientes e sofriam 
duras críticas por parte dos governantes mato-grossenses.

As escolas isoladas tinham o objetivo de ministrar a instru-
ção primária rudimentar, se localizavam a mais de 3 quilômetros 
da sede municipal. Sá e Sá (2011, p.50) explicam que esse modelo 
escolar predominava em Mato Grosso, porque o Estado raramen-
te gastava com construção de prédios e contratação de um 
número maior de professores. Essas instituições funcionavam na 
“casa do professor ou outra residência alugada, entendidas como 

Os dados numéricos mostram que enquanto a implantação modalidade escolar na qual o professor ensinava sozinho a uma 
de Grupo Escolar se estagnou, talvez por requererem mais investi-turma de até 60 alunos distribuídos em graus diferenciados de 
mentos e se localizarem em áreas urbanas, o número de escolas desenvolvimento [...]”.  
isoladas, durante quatro anos, aumentou significativamente.Com relação aos Grupos Escolares, esses faziam parte da 

As escolas isoladas tinham o objetivo de ministrar a instrução realidade urbana e “fundaram uma representação de ensino que 
primária rudimentar, se localizavam a mais de 3 quilômetros da sede não apenas regulou o comportamento, reencenando cotidiana-

INTRODUÇÃO

A
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“A importancia orçamentária despendida com municipal. Sá e Sá (2011, p.50) explicam que para implantação de 
as escolas isoladas esparsas pelas localidades escolas isoladas, o Estado raramente gastava com construção de 
dos municípios não correspondem aos resulta-prédios e contratação de um número maior de professores. Essas 
dos alcançados. Mal providas em geral, taes instituições funcionavam na “casa do professor ou outra residência 
escolas funccionam à revelia da fiscalização 

alugada, entendidas como modalidade escolar na qual o profes-
dos respectivos inspectores e sem proveito 

sor ensinava sozinho a uma turma de até 60 alunos distribuídos em algum de ensino. Tendo por isso, supprimido 
graus diferenciados de desenvolvimento [...]”. algumas delas e deixado de prover outras cuja 

Em 1923 quem Presidia o Estado de Mato Grosso era Pedro inutilidade tem sido constatada pela inspecção.
Celestino da Costa e a Instrução Pública também se constituía 
uma das suas maiores preocupações. Em mensagem a Assem- O Presidente explica que o Estado deveria seguir o modelo 
bléia Legislativa do Estado, ele expressa suas inquietações com de São Paulo que para solucionar os problemas de ensino, instituiu 
esse setor dizendo: “A instrucção que deve ser ministrada pelas um novo modelo de escola que apresentavam melhores resultados, 
escolas abrange noções de conhecimentos necessários à forma- as Escolas Reunidas. Esse modelo de escola nasce da junção de 
ção de cidadãos aptos à vida pratica e à colaboração para o duas ou mais escolas isoladas e “cria uma nova escola com porte de 
progresso da sociedade em que vive” (1923, p.34). escola média” (SOUZA, 2003, p. 160).

Costa (1923, p.34), ressalta ainda que os governantes não As Escolas Reunidas, depois desse pronunciamento do Presi-
podem cometer falhas quando o assunto envolve a instrução de dente Costa a Assembléia Legislativa de Mato Grosso, tiveram suas 
seu povo e se os problemas educacionais não forem resolvidos normas estabelecidas, cinco anos depois, no Regulamento da 
pelos Estados brasileiros, “[...] permanecerá apparente a prosperi- Instrução Primária do Estado, por meio do Decreto nº 759, de 22 de 
dade do Brasil, limitada como se acha às grandes cidades, ao abril de 1927.
passo que nas populações ruraes a ignorancia e o analphabetis- As escolas Reunidas são instituições que possuem a mesma 
mo conservam a grande maioria dos nossos patrícios no descon- organização dos grupos escolares. “Ainda que concebidas para 
forto e na miseria orgânica”. funcionarem como escolas graduadas, as escolas reunidas consoli-

Nessa fala, o Presidente do Estado parece deixar transpa- daram-se como um modelo simplificado, uma adaptação dos gru-
recer que existem problemas com as instituições escolares localiza- pos escolares a um padrão de escola de baixo custo” (SOUZA, 2010, 
das nas áreas isoladas e/ou rurais dos Estados do país, e que em p. 162). Dessa forma, as “escolas reunidas” pode ser classificadas 
Mato Grosso, essa situação não se apresenta de maneira diferen- como uma fase intermediária de evolução das escolas isoladas 
te. Explica que no Estado, os problemas com as escolas isoladas para grupos escolares.
podem ser maiores do que em outras localidades do país, porque Para Fiori (NASCIMENTO, 2010, p.03),
“[...] as difficuldades a superar são maiores, devido à dissemina-

as escolas reunidas surgiram [...], com estrutura ção da população infantil por enormes superfícies de modo que se 
de seriação e um professor por classe, como multipliquem as escolas, não poderão ellas servir a todos quantos 
uma espécie de espaço de conversão das careçam de instrucção (COSTA, 1923, p.45). 
escolas isoladas em grupos escolares. É provável Segundo Costa (1923, p.45):
que a diferença entre estes dois estabelecimen-
tos estivesse na própria forma como se consoli-
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daram, uma vez que os grupos escolares 
foram construídos para o fim a que se destina- De acordo com Sá e Sá, (2011, p. 36), a implementação de 
vam ao passo que as escolas reunidas, presu- Escolas Reunidas em Mato Grosso, prevista pelo Decreto nº 759, de 
mivelmente aos moldes das isoladas, se esta- 22 de abril de 1927, “vinham ao encontro à dificuldade econômica 
beleciam em estruturas alugadas.

do estado, já que atendiam até sete classes em um único prédio, 
não tendo, no entanto, que contratar uma pessoa específico para 

Nas definições de Souza (2008), a escola graduada
assumir a função de diretor, sendo este um professor da própria esco-
la que, pela função, recebia uma gratificação”.[...] pressupunha um edifício com várias salas 

Por esse motivo, em 1927, o presidente Mário Corrêa da de aula e vários professores, uma classificação 
Costa instituiu uma comissão para a elaboração do novo Regula-mais homogênea dos grupos de alunos por 

níveis de adiantamento, a divisão do trabalho mento da Instrução Pública de Mato Grosso. A comissão foi formada 
docente, atribuindo a cada professor uma pelo “Dr. Cesário Alves Corrêa, Diretor Geral da Instrução Pública, 
classe de alunos e adotando a correspondên- Jayme Joaquim de Carvalho, Isác Povoas, Júlio Muller, Franklin Cas-
cia entre classe, série e sala de aula (SOUZA, siano da Silva, Rubens de Carvalho, Philogonio Corrêa, Fernando 
2008, p. 41). Leite Campos, Nilo Póvoas e Alcindo de Camargo” (SÁ e SÁ, 2011, p. 

36). 
O Regulamento aponta que, se instituiria Escolas Reunidas, De acordo com o Regulamento, implementado pelo Decre-

“quando num raio de dois quilômetros, funcionarem três ou mais to nº 759, de 22 de abril de 1927, se instituiria Escolas Reunidas, “quan-
escolas isoladas, com freqüência total mínima de 80 alunos, o do num raio de dois quilômetros, funcionarem três ou mais escolas 
governo poderá reuni-las num só estabelecimento”. A implemen- isoladas, com freqüência total mínima de 80 alunos, o governo pode-
tação de Escolas Reunidas, tinha como objetivo principal o melho- rá reuni-las num só estabelecimento”. (Art.19, p. 166). 
ramento das condições pedagógicas e a higiene dos ambientes Com relação à formação das classes, o documento pontua 
escolares; “classificar os alunos pelo nível de desenvolvimento que, as Escolas Reunidas deveriam funcionar com o máximo de 07 
intelectual; facilitar e intensificar a inspeção”, sendo a duração de classes e o mínimo de 03 classes. (Art.20, p. 166).  Essas classes seriam 
seus cursos de três anos. (REGULAMENTO, 1927, p. 166). organizadas, com o mínimo de 15 e no máximo de 45 alunos, “fun-

Diante do explicitado, pretende-se com esse trabalho, dindo-se numa só classe dois ou mais anos do curso, ou formando-se 
pautado análises documentais, como Legislações do Estado de classes mistas quando o número de alunos matriculados for insufici-
Mato Grosso, Relatórios de Presidentes, de Diretores e Inspetores ente para a separação de sexo e anos do curso em classes distintas” 
da Instrução Pública e Mensagens, refletir sobre as Leis que norma- (Art. 27, p. 167). 
tizaram as Escolas Reunidas em Mato Grosso, expressas no Regula- As classes que obtivessem a matrícula e freqüência inferior a 
mento da Instrução Primária de 1927 e sua expansão no período 15 alunos, num período de três meses consecutivos, seriam extintas. 
compreendido entre 1930 e 1945. Importante salientar que, as escolas reunidas onde tivessem funcio-

nando no período de um ano, uma média freqüente de oito classes, 
essas escolas seriam transformadas em grupos escolares.

A implementação de Escolas Reunidas, tinha como objetivo 

1. O REGULAMENTO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA MATO-GROSSENSE EM 
1927.
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principal o melhoramento das condições pedagógicas e a higie-
ne dos ambientes escolares; “classificar os alunos pelo nível de 
desenvolvimento intelectual; facilitar e intensificar a inspeção”. 
(Art. 21, p. 166) e a duração de seus cursos deveria ser de três anos.

A direção das Escolas Reunidas ficaria a cargo de um pro-
fessor nomeado pelo governo, com regência indispensável de 
classe (Art. 25, p. 166). Este mesmo diretor teria vencimentos iguais 
aos demais professores das Escolas Reunidas, mas seria acrescido 
em seu salário, uma “gratificação mensal de 30$000 (trinta mil réis) 
por classe, não computada a sua”. (Art. 26, p. 167). “As Escolas 
Reunidas serão suprimidas quando se verificar a efetiva insuficiên-
cia de matrícula para a manutenção de 3 classes, tendo por base 
o mínimo estabelecido para o funcionamento das Escolas Isola- O cargo de porteiro-servente das Escolas Reunidas foi criado 
das” ( Art. 33, p.167). no Regulamento da Instrução Pública de 1927 em uma junção de 

O regimento interno das Escolas Reunidas seguiria as mes- dois cargos. Diferentemente, o do Grupo escolar que continuariam 
mas diretrizes dos grupos escolares, ficando sua organização sob a sendo 2 cargos, desempenhado por funcionários distintos.
responsabilidade da Diretoria Geral da Instrução, desde que essa Quando o prédio das escolas reunidas se apresentasse insufi-
estivesse em consonância com as aspirações do Governo. (Art. 29, ciente para atender a demanda de alunos, o diretor poderia instituir 
p. 167). que essas funcionassem em dois turnos. O diretor ministraria aulas 

Para o funcionamento das escolas reunidas seriam provi- somente em um período e perceberia “além dos seus vencimentos, 
dos “um porteiro servente, com o ordenado arbitrado pelo gover- uma gratificação de 50$000 (cinquenta mil réis), correspondente à 
no”, sendo contratado e/ou dispensado pelo Secretário do Interi- direção do segundo turno” (Art. 57, p.171).
or. Ao porteiro-servente das Escolas Reunidas caberiam os mesmos Os professores efetivos que tiverem suas classes se extintas, 
deveres e obrigações dispensadas aos porteiros e aos serventes por motivos do fechamento de escolas reunidas, poderiam esco-
nos grupos escolares (Art. 104, p. 183). Como pode se observar na lher, “dentro de 30 dias e entre as escolas vagas, de igual categoria, 
tabela 2. a que lhes convier”, caso não fizesse essa escolha, seriam “aprovei-

tados, dentro de 60 dias, a contar da supressão, para a escola mais 
Tabela 2: Atribuições de porteiros e serventes próxima e de igual categoria, de preferência dentro do município” 

(Art. 47, p.169).
No caso dos professores interinos, esses seriam “dispensados 

no mesmo ato da supressão”, ficando a disposição do município 
convocá-los, “dentro de 60 dias, a contar da supressão, para a esco-
la mais próxima e de igual categoria”. Tanto os professores efetivos 
quantos interinos, receberiam, “até o termo do prazo que lhe for 
designado para assumir o exercício na nova escola”, seus venci-
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mentos integrais.
As escolas reunidas, que fossem transformadas em grupos 

escolares, ofertariam ainda a opção para que seus docentes se 
integrassem o quadro de professores, como adjuntos, no mesmo 
grupo (Art. 60, 172).

As escolas reunidas teriam o provimento de vagas para 
efetivação do quadro de professores por meio de concurso públi-
co. Para tanto, o docente teria que ter dois anos de exercício do 
magistério em escolas rurais ou um ano como professor em escolas Nas escolas reunidas e nos grupos escolares, com exceção 
urbanas, poderiam também se inscrever no concurso, “professores dos livros de chamada diária dos alunos e de diários de lições que 
normalistas que contarem quatro anos de magistério público ou serão escriturados pelos professores, os demais livros serão de res-
particular” (Art. 62, 172). O concurso era composto por dois ponsabilidade dos diretores (Art. 93).
momentos: uma prova escrita e outra prática. O Diretor Geral da 
Instrução Pública instituiria uma comissão, sendo o mesmo presi-
dente, com quatro membros indicados pelo governo para analisar 
o desempenho dos candidatos. As escolas reunidas se expandiram por todo o Brasil. Em 13 de 

Com relação à escrituração e registro nas escolas reunidas, abril de 1912, São Paulo, consolidou segundo Souza (2010), por meio 
seriam fornecidos anualmente pela Diretoria Geral da Instrução, os do Decreto nº. 2.225, as normas que regulava este tipo de escola. O 
seguintes itens discriminados na tabela 3: decreto preconizava que nos lugares, com maior densidade popu-

lacional, houvesse mais de uma escola, com dificuldades de provi-
Tabela 3. Discriminação do material entregue ás Escolas Reuni- mentos, o governo poderia reunir as escolas em um só prédio. O 

das modelo paulista se expandiu para todo o país. 
A criação de Escolas Reunidas tinha alguns condicionantes 

que, as vezes dificultavam o provimento deste tipo de estabeleci-
mento, como ocorreu no estado de Goiás.  No estado goiano, a 
implantação de Escolas Reunidas estava prevista na reforma da 
Instrução Pública Primária de 1918. Entretendo não houve sua efeti-
vação, pois o Estado enfrentava dificuldades para prover prédios 
que comportassem o funcionando deste tipo de instituição. Confor-
me Alves (2008), a reforma de 1918 se apresentou de maneira ambí-
gua, pois se criou a possibilidade de reunir em um mesmo prédio,

[...] sobre a direção de um de seus professores 
desde que o espaço se mostrasse apropriado, 
formando uma Escola Reunidas. Contudo a 

2. EXPANSÃO DAS ESCOLAS REUNIDAS EM MATO GROSSO
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exigência de espaços adequados significou melhor programada. Quando na localidade 
de fato um impedimento à instalação de tivesse só duas escolas uma delas abrigaria 
escolas deste tipo uma vez que a inexistência alunos de primeiro e segundo ano do mesmo 
de espaço escolares específicos se constituía curso e a outra, alunos do terceiro e quarto ano. 
em um dos principais problemas para a expan- Existindo três escolas, uma seria destinada aos 
são e melhoria da escola (ALVES, 2008, p.19). alunos de terceiro e quarto anos.

Foram criadas, de acordo com Nascimento (2010), em 1926 No entanto, não havia provimento, por parte dos gover-
14 Escolas Reunidas baianas, posteriormente, em 1927 esse número nantes estaduais, para a construção ou locação de estabeleci-
quase triplicou, chegando a criação de 33 instituições da citada mento que abrigasse as Escolas Reunidas. Por tanto, entende-se 
modalidade em todo o estado da Bahia.que as determinações da reforma de 1918, não saíram dos trâmi-

Sobre as Escolas Reunidas em São Paulo, Souza (2010, p.162), tes legais e não se efetivaram no estado goiano.
explica que essas seriam implantadas “nas sedes dos municípios Na Bahia, anos mais tarde, as Escolas Reunidas começam 
cuja população escolar fosse insuficiente para a criação de um a ganhar visibilidade e passam a fazer parte do contexto educati-
Grupo Escolar e em outra localidade. Poderiam funcionar como vo a partir da reforma da instrução pública primária, sancionada 
reunidas, escolas do sexo feminino e masculino, no mesmo prédio, pela Lei n. 1846 de 14 de agosto de 1925. Segundo Nascimento 
[...]”. A autora acrescenta que ainda que “concebidas para funcio-(2010 p. 6), quando “[...] nas cidades e vilas, o número de escolas 
narem como escolas graduadas, as escolas reunidas consolidaram-fossem de uma ou até quatro elas poderiam funcionar num 
se como um modelo simplificado, uma adaptação dos grupos esco-mesmo prédio sob a direção de um professor que também minis-
lares a um padrão de escola de baixo custo” (SOUZA, 2010, p. 144) e trava aula em uma das classes; eram as chamadas escolas reuni-
deveriam seguir o mesmo modelo de organização dos grupos esco-das ou combinadas”. O autor acrescenta que “diversas escolas 
lares. Inicialmente, as escolas reunidas paulistas foram: isoladas foram transferidas para prédios adaptados para as institui-

ções escolares, reunidas em prédios mais amplos com aumento de 
Tolerada pelo governo como um tipo de escola matricula e frequência”. (NASCIMENTO, 2010 p. 6). 
provisória que deveria desaparecer em breve, Em 1925, períodos de implantação de escolas reunidas na 
as escolas reunidas foram se incorporando ao Bahia foram criados quatro escolas reunidas. A justificativa dos 
sistema público de ensino como resultado das 

governantes baianos em investir neste tipo de escola possui como 
demandas populares pela escola pública em 

argumento as vantagens que essa instituição proporcionava ao bairros e vilas onde se verifica a aglomeração 
estado. Nascimento (2010 p. 7) explica esse fato dizendo que: de crianças e havia impossibilidade de implan-

tação do grupo escolar devido para a criação 
Essas escolas traziam vantagens para o ensino do mesmo (SOUZA, 2010, p. 144).
primário tanto do ponto de vista econômico 
quanto pedagógico, na medida em que o Com os ganhos que este tipo de estabelecimento de ensino 
ensino primário procurava se tornar mais com- vinha assegurando ao estado, “[...] pela primeira vez, a administra-
pleto e homogêneo e completo, uma vez, a 

ção de ensino público paulista dava importância a um tipo de esco-
graduação e seriação escolar estava sendo 

la primária que havia sido, desde o seu aparecimento na década 
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de 1890, continuamente preterido no estado de São Paulo” mento teriam suas instalações efetivadas naquele mesmo ano, 
(SOUZA, 2010, p. 145). 1931. (SILVA, 1931, p. 6).

As Escolas Reunidas, mesmo tendo sido idealizada desde Mato Grosso, em 1939, contava com um interventor Federal 
1923 pelo Presidente do Estado de Mato Grosso era Pedro Celesti- no Estado, Bel. Julio Strubing, Muller que tinha, entre outras atribui-
no da Costa e ter tido sua normatização descrita no Regulamento ções, a obrigação de descrever via relatório, informações ao Presi-
de 1927, aparece descritas nas fontes documentais criados no dente Getúlio Vargas, sobre o andamento dos negócios públicos e 
Estado, somente em 1930, na gestão do Dr. Annibal Toledo. No administrativos do Estado, entre eles a instrução pública em Mato 
citado período, Mato Grosso conta com 4 Escolas Reunidas, cria- Grosso. Nesse Relatório, Muller, mostra um crescimento expressivo 
das nos municípios de: Livramento, Santo Antonio do Rio Abaixo, das Escolas Reunidas em Mato Grosso. No corrente ano, o número 
Sant' Anna do Paranahyba e Bella Vista, mas que ainda não efeti- dessa instituição era de 21 distribuídas entre vários municípios do 
varam seus trabalhos educacionais (TOLEDO, 1930, p.42). Estado, como se pode ressaltar na tabela 4:

Toledo (1930, p.42) se diz totalmente convencido de que a 
solução para os problemas educacionais de Mato grosso é a cria- Tabela 4: Número de Escolas Reunidas em Mato Grosso no ano de 
ção de mais Grupos Escolares e Escolas Reunidas, pois o ensino 1939
nessas instituições vem se mostrando eficiente, com bons resulta-
dos. Resolve deixar de prover as escolas rurais e ambulantes, uma 
vez que o ensino nessas escolas “[...] é quase todo inefficiente, e a 
despesa respectiva inútil”. Toledo acrescenta que esses são os 
principais motivos que sua administração tratou de criar Grupos 
Escolares e Escolas Reunidas onde quer que fosse necessário. 

Em 1931, Mato Grosso contava com uma Escola Reunida a 
mais que no ano anterior, 5 escolas. Além das implantadas nos 
municípios de Livramento, Santo Antonio do Rio Abaixo, Sant' Anna 
do Paranahyba e Bella Vista, acrescentou-se o município de Vár-
gea Grande, com 1 Escola Reunida em funcionamento (SILVA, 
1931, p. 6). 

No Relatório do Diretor Geral da Instrução Pública, Prof. 
Franklin Cassiano da Silva, consta explicitado que foram criadas as 
Escolas Reunidas de Livramento, Sant' Anna do Paranahyba, Bella 
Vista e Várgea Grande, entretanto a que se encontrava em funci-
onamento era a Escola Reunida de Santo Antonio do Rio Abaixo. 

Criada em 4 de março de 1930,  estava regularmente fun-
cionando com 248 alunos matriculados. O Diretor Geral da Instru-
ção Pública de Mato Grosso ressalta que essa era a única escola 
Reunida instalada no Estado e que as de Várzea Grande e Livra-
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apresentam com um número maior de instituição do que em 1939. 
Neste relatório, As Escolas Reunidas somam um total de 23 institui-
ções em funcionamento no Estado. 

Em 1930 foram criadas quatro escolas reunidas, mas somen-
te uma encontrava-se funcionando: a de Santo Antonio do Rio Abai-
xo (SILVA, 1931, p. 6). Criada em 4 de março de 1930,  estava regular-
mente funcionando com 248 alunos matriculados. O Diretor Geral 
da Instrução Pública de Mato Grosso ressalta que essa era a única 
Escola Reunida instalada no estado e que as de Várzea Grande e 
Livramento teriam suas instalações efetivadas em 1931. (SILVA, 1931, 
p. 6).

A Escola Reunida de Santo Antônio do Rio Abaixo, no seu 
primeiro ano de funcionamento, contou com matrículas de três 
escolas isoladas daquela localidade incorporadas em seu contin-
gente de alunos, contabilizando o seguinte número de estudantes: 

Tabela 2: Total de alunos das Escolas Reunidas de Santo Antônio 
do Rio Abaixo

Esses alunos, foram organizados do seguinte modo:

As Escolas Reunidas em 1942, descritas no relatório do Prof. 
Francisco A. Ferreira Mendes, Diretor Geral da Instrução Publica, se 

3. ESCOLAS REUNIDAS DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO
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Tabela 3: Total de alunos das Escolas Reunidas de Santo Antônio professoras normalistas  “[...] diplomadas não querem absolutamen-
te aceitar cadeiras fora do perímetro de Cuiabá, como se a Institui-do Rio Abaixo
ção Pública só ali se circunscrevesse. E quando as aceitam é bem  a 
contragosto”. (1930, p. 17).

Na implantação das Escolas Reunidas de Santo Antonio de 
Rio Abaixo foram “[...] incorporadas apenas os três professores das 
escolas isoladas que existiam na sede desta cidade” (BRASIL, 1930, 
p. 19). As 06 classes que compunham esta instituição de ensino con-
tava, além das 03 professoras interinas, com 01 professora normalis-
ta. Isso significa que essa instituição funcionava majoritariamente 
com professores leigos.

A regência da classe mista ficava a cargo do diretor desta 
instituição, que para assumir a função deveria assumir também, no 
contra turno, a regência de uma classe. Este mesmo diretor teria 
vencimentos iguais aos demais professores da Escola Reunida, mas 
seria acrescida, em seu salário, uma “gratificação mensal de 30$000 
(trinta mil réis) por classe, não computada a sua”. (REGULAMENTO 
1927, p. 167).O número de classes desdobradas nessa Escola Reunida 

O diretor das Escolas Reunidas de Santo Antonio de Rio Abai-cumpria as determinações do Regulamento de 1927, que deveri-
xo demonstra em seu relatório o descontentamento com o quadro am funcionar com o máximo de 07 classes e o mínimo de 03 clas-
de professores, pois, segundo ele, se todas as classes da escola fos-ses. Essas classes seriam organizadas, com o mínimo de 15 e no 
sem compostas “[...] por professoras normalistas, o aproveitamento máximo de 45 alunos, “fundindo-se numa só classe dois ou mais 
se verificará de modo lisonjeio, dado ao conhecimento profissional anos do curso, ou formando-se classes mistas quando o número de 
que possui e a devida compreensão dos deveres do cargo” (BRASIL, alunos matriculados for insuficiente para a separação de sexo e 
1930, p. 19).anos do curso em classes distintas” (REGULAMENTO, 1927, p. 167).

Essa situação, que na opinião de Brasil, se fazia presente em As escolas reunidas, segundo Souza (2010, p.162), seriam 
outras escolas isoladas e rurais da capital, poderia ser evitada se o instaladas na sede de municípios cuja população escolar fosse 
estado cumprisse com a determinação da lei. Não negar a exigên-insuficiente para a criação de um grupo escolar e em outras locali-
cia, hoje tolerada do estágio por dois anos nas escolas rurais, que dades. Poderiam funcionar como reunidas, escolas do sexo femini-
dava o direito de transferência para as cidades e vilas aos professo-no e do feminino, no mesmo prédio, com separação dos alunos de 
res primários era uma medida que importava não só a assegurar o uma e outra seção [...].
aproveitamento daquelas em tais escolas, como facultar o desen-Brasil ressalta que teve dificuldades no desdobramento das 
volvimento da Instrução nas povoações do Estado (BRASIL, 1930, classes, pois a primeira classe feminina teve que ficar com 59 alu-
p.1). nas devido à falta de professoras normalistas que se dispusessem a 

assumir uma cadeira na escola.  O diretor explica ainda que as 
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A APRENDIZAGEM DA HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UM 
LONGO CAMINHO DESDE OS MÉTODOS VERBALISTAS ATÉ A 

INVESTIGAÇÃO HISTÓRICA

RESUMO

ABSTRACT
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r

O texto tematiza alguns elementos presentes nos processos de ensinar-aprender História na educação bási-
ca, focalizando inicialmente os limites das propostas ditas tradicionais, marcadas pelo excessivo verbalismo, pela 
extensão dos programas curriculares, pela dificuldade em significar os conhecimentos históricos e aproximá-los das 
experiências dos estudantes. Em seguida, apresenta alguns pressupostos sobre a aprendizagem humana, desta-
cando o pensamento de autores que apontam a relevância da aprendizagem ativa, construtiva, metacognitiva, 
nos processos educativos escolares. Por fim, elenca princípios e proposições que caracterizam propostas de ensino 
e aprendizagem histórica pautadas na intenção de superar práticas memorísticas, de considerar as necessidades 
cognitivas, experiências e conhecimentos prévios dos estudantes, de mobilizar estratégias para a investigação de 
problemas de natureza histórica e para o desenvolvimento do pensamento histórico.

Palavras-chave: História; Aprendizagem; Investigação histórica.

This article discuss a few elements that are present in the basic education learning/teaching history process, 
initially focusing the limits of the supposed traditional purposes, marked by an excessive verbalism, by the hugeness of 
the curricular programs, by the difficulty in set a definition to the historical knowledge and approach them to the 
students experiences. After, the text presents some assumptions about the human learning, highlighting the thoughts 
of authors that indicate the relevance of an active, constructive and metacognitive learning in the scholar teaching 
process. At last, this work list some principles and propositions that characterize teaching purposes and historical 
learning that aim to beat memory, to consider the students cognitive needs, experiences and previous knowledge, 
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O ensino da história pátria, além de escassissima-to create strategies to investigate historical problems and develop 
mente feito, é pessimamente dado. Os compên-the historical thought.
dios, insisto, são em geral despidos de qualquer 
merecimento didático. São pesados, indigestos Keywords: history, teaching, learning, historical investigation.
e mal escritos. Para o ensino primário, os poucos 
que há são inspirados na velha pedagogia 
jesuíta das perguntas e respostas, e limitam-se a 

o examinar as discussões sobre o ensino de História do último uma enfadonha e estúpida nomenclatura de 
século, encontramos inúmeros depoimentos de professores, governadores, de reis, de capitães-mor ou de 
pesquisadores, reformadores e críticos da História escolar fatos áridos de nenhum modo úteis ao ensino 

primário da história pátria. Na escola primária, sobre a precariedade dos métodos verbalistas e memorísticos que 
afora a decoração e bruta repetição desses tradicionalmente têm orientado o estudo da História na educação 
péssimos compêndios, nada mais auxilia e com-básica, os quais resultaram, invariavelmente, num ensino aponta-
pleta o estudo da história nacional. O mestre, do como tedioso, ineficaz, sem sentido, acrítico. No percurso da 
que as mais das vezes a ignora, e que, em geral, 

literatura educacional, especialmente da história da educação e 
é pouco zeloso, limita-se a tomar a lição, isto é, a 

da história do ensino da História, podemos localizar muitos auto- fazer ao menino as perguntas indicadas no 
res/obras que se dedicaram não só à tarefa de criticar a precarie- compêndio e a exigir dele a resposta. Não há 
dade dos métodos existentes, quanto à de propor outros cami- uma explicação, não há uma lição oral, um 
nhos, que pudessem contribuir para superar determinadas insufi- trabalho de composição sobre a história pátria. 

Tomada a lição, está satisfeita a obrigação ciências desta disciplina escolar. Este é o caso, por exemplo, de 
oficial, quando a não descuram de todo, que é José Veríssimo e de Murilo Mendes, que teceram críticas severas 
o que mais vezes acontece (VERÍSSIMO, 1985, p. aos limites das propostas em ação nas suas respectivas épocas, o 
112).primeiro ao final do século XIX e o segundo em meados do século 

XX. 
Como se pode notar, Veríssimo faz uma contundente avalia- José Veríssimo (1985) oferece aos brasileiros, logo após a 

ção da História escolar, criticando os métodos, os materiais de ensi-proclamação da República, mais especificamente no ano de 
no, a atuação do professor. Muitos dos elementos apontados pelo 1890, uma importante obra denominada A educação nacional, 
autor poderiam ter sido datados em escritos do final do século XX, com a qual pretendeu não só inventariar o estado da instrução 
que ainda assim teriam alguma força de realidade. pública no país, como também apresentar uma proposta de refor-

Murilo Mendes, tal como Veríssimo, dedicou alguns de seus ma educacional coetânea com as necessidades e perspectivas 
estudos à reflexão sobre o ensino de História, visando à identificação da jovem República.
de suas insuficiências e ao delineamento de algumas proposições. Tecendo considerações e apontando caminhos para o 
Alinhado com o escolanovismo norte-americano, juntamente com tratamento de diversos temas e disciplinas escolares, o intelectual 
Lourenço Filho e outros pioneiros da Educação Nova (FREITAS, 2004, paraense assim se refere ao ensino de História vigente ao final do 
p. 163), Mendes assim se pronuncia em sua monografia para o con-século XIX:
curso de professor de Metodologia do Ensino Secundário do Instituto 
de Educação da Universidade de São Paulo, em 1935:

A
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comprometedores de qualquer avanço no 
campo curricular formal. (...) Nas décadas de 80 (...) a preleção, que é uma modalidade de 
e 90, alguns professores começaram a denunci-exposição, é o velho e batido método que o 
ar a impossibilidade de transmitir o conhecimen-ensino de história sugere ao professor neófito, 
to de toda a história da humanidade em todos seduzido pela tentação de expor, explanar, 
os tempos. Outros questionaram se deveriam argumentar e deduzir toda a matéria, numa 
iniciar o ensino pela História do Brasil ou pela ordenação clara e lógica, que lhe parece 
Geral, optando alguns por uma ordenação perfeita, como forma de ensino. Não conta, a 
sequencial e processual, que intercalasse os princípio, com a passividade da classe de cuja 
conteúdos num processo contínuo da Antigui-receptividade abusa, na certeza de que está 
dade até nossos dias. Partindo da crítica à abor-interessando e produzindo. E vai expondo. 
dagem eurocêntrica, alguns iniciaram estudos Ponto atrás de ponto. Marcada a sabatina ou 
pela ótica dos povos da América. Outros intro-a primeira chamada, irá ver, e só então, se 
duziram conteúdos relacionados à história local suas bonitas preleções deram o resultado que 
e regional. Uma outra parcela optou por traba-esperava. Se, como verificação da aprendiza-
lhar com temas e, nessa perspectiva, desenvol-gem, ele se dá por satisfeito em constatar que 
veram-se as primeiras propostas curriculares por os alunos mostraram-se capazes de reter e 
eixos temáticos. repetir o que fora explicado, o ensino de histó-

ria vai bem e as suas preleções prosseguem. 
(MENDES, 1935, apud FREITAS, 2004, p. 167). Em seu conjunto, as diversas reformas têm apresentado ao 

professorado, inúmeras possibilidades pedagógicas que acabam 
Percebe-se que os métodos verbalistas no ensino de Histó- por colocá-los, muitas vezes, entre opções que se revelam verdadei-

ria perpassam gerações e gerações de estudantes, mostrando ras encruzilhadas: ensino centrado no professor ou no aluno; foco 
extrema vitalidade. Sucessivas reformas educativas no Brasil e em nos fatos ou nos processos históricos; ênfase nos conteúdos ou nos 
outros países continuam denunciando os limites de tais propostas conceitos; métodos de instrução direta ou de descoberta; aulas 
educativas como ilustra esse breve trecho extraído dos Parâmetros magistrais ou comunidades participativas; narrativas históricas linea-
Curriculares Nacionais para os anos finais do ensino fundamental – res ou investigação em fontes primárias; quantidade ou qualidade; 
Área de História (BRASIL, 1998, p. 28): aprofundamento ou extensão. Enfim, são muitos caminhos, e sua 

disponibilidade depende do contexto, da época, da orientação 
Os métodos tradicionais de ensino – memoriza- política no momento de cada reforma educativa, dando a falsa 
ção e reprodução – passaram a ser questiona- impressão de que ensinar História é uma tarefa pouco complexa, 
dos com maior ênfase. Os livros didáticos difun- que pode ser reduzida a opções tão dicotômicas.
didos amplamente e enraizados nas práticas 
escolares foram criticados nos conteúdos e 
nos exercícios propostos. A simplificação dos 
textos, os conteúdos carregados de ideologi-
as, os testes ou exercícios sem exigência de 
nenhum raciocínio foram apontados como 

Em estudos recentes acerca da cognição humana, tais 

ALGUNS PRESSUPOSTOS SOBRE APRENDIZAGEM QUE INCIDEM SOBRE O 
ENSINO DE HISTÓRIA 
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como os apresentados por Pozo (2002), Delval (2002), Becker 3) A apropriação de noções e conceitos está no cerne da nova 
(2003), Donovan e Bransford (2005), Bransford et al. (2007), pode- ciência da aprendizagem, indicando que aprender é entender, 
mos localizar alguns consensos sobre a maneira como os jovens não bastando a memorização de fatos. A construção de noções e 
constroem o conhecimento escolar e produzem aprendizagens conceitos requer um papel ativo do sujeito aprendente, que busca 
nas diferentes áreas do conhecimento e, em especial, na área da dominar linguagens, estabelecer relações, compreender 
História. Nos limites de espaço desse trabalho, sumarizamos os fenômenos e significados, extrair regularidades, produzir sentidos, 
seguintes aspectos: transferir o conhecimento para outros contextos, criar novas 

soluções etc. De outra parte, requer da escola (em especial do 
1) Está presente nas sociedades contemporâneas uma “nova ensino da História) a superação dos currículos extensos, que 
cultura da aprendizagem” (POZO, 2002) que transformou o possuem “um quilômetro de extensão e poucos centímetros de 
significado do saber. Outrora restrito à capacidade de lembrar e profundidade”, segundo expressão de Bransford e outros (2007, p. 
repetir informações, a construção do saber requer atualmente a 44).
capacidade de encontrá-las e utilizá-las em certo grau de 
complexidade. Conforme salientam Bransford e outros (2007, p. 4) Os estudantes não chegam à escola como uma tabula rasa; 
21), a tarefa mais importante da educação escolar é “ajudar os trazem consigo conhecimentos prévios¹, habilidades, crenças, 
estudantes a desenvolver as ferramentas intelectuais e as opiniões, conceitos espontâneos, enfim, uma infinidade de saberes 
estratégias necessárias para a aquisição do conhecimento, que interferem nos processos de aprendizagem escolar, 
permitindo que possam pensar produtivamente sobre a História, a especialmente na sua disposição e condições de interagir com 
ciência e a tecnologia”. novos conhecimentos. Bransford e outros (2007, p. 29) demonstram 

como são significativos os avanços da aprendizagem obtidos nas 
2) As aprendizagens não ocorrem pela recepção passiva das situações em que os professores “dão atenção ao conhecimento e 
informações disponibilizadas pelos professores nas diferentes às crenças trazidas pelos alunos para a sala de aula, quando utilizam 
disciplinas escolares. Aprender implica mudar os conhecimentos e esse conhecimento como ponto de partida para a nova instrução e 
os comportamentos anteriores, ainda que nem todas as quando monitoram as mudanças de concepção dos alunos à 
aprendizagens produzam mudanças da mesma natureza, medida que a instrução evolui”.
intensidade, duração ou qualidade. Desse modo, a fonte da 
aprendizagem não é o ensino, entendido como transmissão, e sim 5) Cada área do conhecimento ou disciplina escolar possui uma 
a ação do sujeito, pois “o indivíduo aprende por força das ações especif ic idade a que se pode denominar “estatuto 
que ele mesmo pratica: ações que buscam êxito e ações que, a epistemológico”, que diz respeito à natureza do conhecimento, à 
partir do êxito obtido, buscam a verdade ao apropriar-se das forma de conceituar a realidade, aos procedimentos 
ações que obtiveram êxito” (BECKER, 2003, p. 14). Não menos metodológicos próprios de produção científica, dentre outros. 
importante, nessa concepção de aprendizagem, é desenvolver a Advoga-se, nesse sentido, que a aprendizagem escolar propicie 
capacidade dos alunos de compreender e assumir o controle dos condições de os estudantes compreenderem como é produzido o 
seus progressos cognitivos, mobilizando estratégias de conhecimento histórico e qual é o papel do historiador nessa 
metacognição. produção, e também que deixem de ser espectadores do passado 

145

REVISTA ELETRÔNICA 6    DOCUMENTO MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



para participar ativamente das formas de pensamento que recuperação e aplicação; 3) a instrução para a metacognição 
identificam a cognição histórica. Para Delval (2002, p. 208), um dos pode ajudar os alunos a aprender a assumir o controle de sua 
aspectos mais importantes e também mais difíceis do ensino da própria aprendizagem, por meio da definição de metas de 
História na escola é ensinar “o problema da objetividade e da aprendizagem e acompanhamento do seu progresso na 
construção da História, de qual é o trabalho que o historiador consecução das mesmas.
precisa realizar selecionando as suas fontes e dando-lhes um
valor ou outro”. Assim, tão importante quanto a explicação de 
uma situação concreta do passado, seria os alunos 
compreenderem como se chegou a tal conhecimento, 
identificando as hipóteses, raciocínios e métodos que orientaram 

Robert Bain (2005), professor assistente da Escola de Educação da 
os historiadores na sua produção.

Universidade de Michigan, dedica-se a investigar os processos de 
 Uma grande parte do que cada ser humano conhece 

aprendizagem da História escolar e aponta algumas possibilidades 
sobre o mundo é  apropriado informalmente, nas vivências 

de caminhos aos professores de História interessados na superação 
cotidianas, nas transmissões familiares, nas trocas sociais, nas 

dos chamados “métodos tradicionais” de ensinar História². Dentre as informações oferecidas pelas mídia. No entanto, o trabalho de 
possibilidades, Bain considera que algumas tarefas são prioritárias, apropriar-se  do conhecimento acumulado por sucessivas 
como, por exemplo, organizar os temas clássicos da História na gerações requer intencional aprendizagem, realizada em 
forma de problemas repletos de significação, de modo que os alu-ambientes formais de ensino.
nos se sintam instigados a estudá-los; converter os objetivos curricu-Na mesma perspectiva dos autores anteriormente 
lares que são familiares aos professores, em problemas historiográfi-referidos, Donovan e Bransford (2005, p. 18-19) apresentam três 
cos que requeiram o uso de métodos de investigação histórica; princípios fundamentais que devem ser levados em conta pelos 
conciliar o domínio de conteúdos historiográficos essenciais com o professores, nos processos formais de aprendizagem: 1) os alunos 
desenvolvimento de pensamento histórico complexo e sofisticado; chegam à sala de aula com diversos pré-conceitos sobre a 
transformar os tradicionais repositórios de informação em suportes maneira como o mundo funciona. Se o seu entendimento inicial 
de construção de ferramentas cognitivas para a resolução de pro-não for envolvido nos novos conteúdos, os estudantes podem 
blemas de natureza histórica.deixar de compreender os conceitos e informações, ou ater-se 

Para esse autor, os professores de História precisam subverter superficialmente a eles para fins de eventuais avaliações, 
os programas curriculares instituídos pela tradição, não necessaria-retornando para os seus pré-conceitos assim que se virem fora da 
mente no sentido de abolir conteúdos, mas, principalmente, de sala de aula. Assim, é preciso reconhecer que novos 
assumir o risco (em inglês, jeopardy) de criar problemas históricos entendimentos são construídos sobre uma base pré-existente de 
para dialogar com as propostas curriculares. Enquanto os historiado-conhecimentos e experiências; 2)  para desenvolver a 
res trabalham de modo retrospectivo, partindo dos acontecimentos competência em determinada área de estudo, os alunos 
já produzidos para a investigação das suas condições de produção, precisam ter uma sólida base de conhecimento factual, 
os professores de História operam a partir dos objetivos fixados para compreender fatos e idéias numa estrutura conceitual ou rede 
as grandes questões históricas.  Ao contrário dos historiadores, que semântica e organizar o conhecimento de modo favorecer a 
seguem apenas as linhas do pensamento histórico, os professores 

AS ESPECIFICIDADES DA APRENDIZAGEM HISTÓRICA: PRINCÍPIOS E 
PROPOSIÇÕES QUE VISAM À SUPERARAÇÃO DO VERBALISMO
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precisam ser ambivalentes, tratando tanto das linhas do pensa- preendendo a estrutura da cognição e os recursos cognitivos mobili-
mento histórico quanto dos aspectos pedagógicos. De tal modo, zados nas diversas situações de aprendizagem e nas diferentes 
esclarece Bain (2005, p. 199), os professores de História devem ir áreas do conhecimento, muito especialmente na especificidade 
além de produzir conhecimento histórico para as sociedades ou da construção do conhecimento histórico.
desenvolver pensamento histórico para si, como fazem os historia- Estudos e investigações realizados por uma equipe de pes-
dores. Professores de História precisam ser capazes de ajudar quisadores espanhóis que integram o Grupo de Didactica de la 
outros a aprender História e a pensar historicamente, tarefa que Historia, la Geografia y otras Ciencias Sociales (DHIGECS), coorde-
exige a mobilização de estratégias que dizem respeito ao conhe- nado por Joaquin Prats, seguem pressupostos muito próximos 
cimento histórico, propriamente dito, mas também à elaboração daqueles defendidos por Bain, no que diz respeito aos processos de 
de problemas historiográficos, aos conhecimentos prévios dos ensinar e aprender História.
alunos, aos contextos de aprendizagem, dentre outros. Em entrevista à Revista Escuela, Prats (2007, p. 23-24) é inda-

O ensino dito “tradicional” não refuta, antes tende a refor- gado sobre a importância da História escolar e sobre quais são suas 
çar a percepção da História escolar como uma coleção de fatos e melhores possibilidades formativas na educação das futuras gera-
datas. Em decorrência, os estudantes desconhecem o papel críti- ções, ao que responde: 
co do raciocínio histórico e pouco compreendem em que consiste 

A História reflete sobre o conjunto da sociedade uma explicação. Nesse sentido, é importante que eles exercitem a 
em tempos passados e pretende ensinar a com-resolução de problemas qualitativos e a explicitação de seu racio-
preender quais são as chaves que estão por trás cínio, numa perspectiva metacognitiva. Todavia, é improvável 
dos fatos, dos fenômenos históricos e dos proces-que conquistem a facilidade para raciocinar historicamente a 
sos. Tem um alto poder formativo para os futuros 

menos que a estrutura da proposta de ensino acentue a relevân-
cidadãos, pois, ainda que não lhes ensine quais 

cia de tal habilidade. são as causas dos problemas atuais, mostra-lhes 
Como formadora de professores na licenciatura em Histó- as chaves do funcionamento social no passado. 

ria, tenho repetido em diversos espaços, que para ensinar História a Assim, é um excelente laboratório de análise 
João, é preciso entender de ensinar, de História e de João (CAIMI, social. A História, como exercício de análise dos 

problemas das sociedades de outros tempos, 2010). Nessa afirmação está contida a ideia de que o professor de 
ajuda a entender a complexidade de qualquer História precisa contemplar na sua formação: a) um sólido conhe-
acontecimento, de qualquer fenômeno social e cimento da matéria a ser ensinada, o que implica conhecer a 
político, e de qualquer processo histórico, anali-natureza e a estrutura do conhecimento histórico, sua matriz disci-
sando causas e consequências.³plinar e métodos de investigação; b) apropriar-se de conhecimen-

tos pedagógicos que lhe permitam mobilizar estratégias e recursos 
Na continuidade da entrevista, Prats se posiciona sobre outra que transformem os conhecimentos científicos em “saberes esco-

importante questão, que tem gerado equívocos e controvérsias nos lares ensináveis”, o que não é tarefa de mera transposição didáti-
debates acerca da História escolar. Questionado se a História serve ca, pois requer atenção quanto às características e finalidades da 
para compreender o presente, o autor é taxativo em afirmar que a escola nas sociedades contemporâneas; c) reconhecer em que 
História não explica o presente, mas sim o passado, e não entender consiste a tarefa de aprender, do ponto de vista do aluno, com-
isso provoca erros como os cometidos nas propostas curriculares 
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que sazonam temas e problemas atuais com conteúdos ou autor distingue três modos de o passado “estar presente” no tempo 
informações históricas. Quem assim procede, diz Prats, ou presente:
demonstra ignorância sobre o que é a História, ou recai no 

a) O passado está presente como tradição (...). desfigurado historicismo dos românticos. Alerta, ainda, que o 
Nesse caso ele é ativo como orientação do agir estudo da História não permite concluir que os eventos se repetem 
na perspectiva do futuro, sem que se tenha e muito menos que se possa inferir por onde irão transcorrer os 
consciência do passado como tal e que este acontecimentos, numa espécie de exercício de “futurologia”.  
seja cultivado como tradição; b) O passado 

Tomando o devido cuidado para não recair numa 
está presente em todos os resultados das ações 

interpretação também equivocada dessa contundente humanas passadas, que constituem condições 
afirmação de Prats, é preciso reafirmar a importância do estudo de possibilidade do agir contemporâneo, condi-
da História na medida em que constitui uma primeira análise para ções, pois que têm de ser levadas em conta 
abordar os problemas sociais, políticos ou econômicos do tempo pelos atores do presente, se estes querem alcan-

çar alguma coisa com seu agir. Diferentemente presente e saber situá-los em um contexto determinado. Ainda, a 
da tradição, trata-se aqui de uma eficácia do História oferece relevante contribuição para que as novas 
passado no presente que não se refere à orien-gerações entendam como se têm forjado as identidades 
tação (intencional) da vida prática atual (...); c) nacionais, aprendendo a decodificá-las nos contextos atuais. 
O passado está presente na forma de simples 

Para aprofundar essa polêmica questão do papel que o 
vestígios, que já não têm mais função alguma 

tempo presente cumpre nos processos de ensinar-aprender a para a vida prática atual [por exemplo, na 
história escolar, recorreremos aos estudos de Rüsen (2001, p. 57), forma de uma estátua ainda enterrada na areia 
especialmente quando define a consciência histórica como “a do deserto] (RÜSEN, 2001, p. 82-83).
suma das operações mentais com as quais os homens interpretam 
sua experiência da evolução temporal de seu mundo e de si mes- Considerando que a vida presente demanda continuamente a 
mos, de forma tal que possam orientar, intencionalmente, sua vida experiência do passado e que no passado existe sempre a 
prática no tempo”. Este mover-se na vida prática requer um esfor- condição de possibilidade de orientação para o agir no tempo 
ço de reconhecimento do sentido das experiências do tempo, presente, pensar historicamente consiste no esforço de compreen-
para colocar suas intenções e ações do presente em conformida- der os fenômenos sociais na sua dinâmica temporal, de situar os 
de com tais experiências. O conhecimento histórico, dessa forma, acontecimentos e situar-se em muitos tempos, como os identifica-
permite que fundamentemos melhor e com maior consistência dos por Pierre Vilar (2004), por exemplo: 
nossas opções e decisão do presente, seja como indivíduos, seja 
como grupo social. Tiempo de las galaxias y tiempo de lãs glaciacio-

nes, tiempo de los mundos humanos cerrados y Fazendo uso de uma instigante metáfora, Rüsen (2001, p. 
tiempo de las relaciones generalizadas, tiempo 62) compara o passado com uma floresta, na qual os homens 
del arado y tiempo del tractor, tiempo de la adentram por meio da narrativa histórica, com o intuito de com-
diligencia y tiempo del supersónico, tiempo de preenderem o que lhes é presente sob a forma de experiência do 
la esclavitud y tiempo del trabajo asalariado, 

tempo para, assim, projetarem um futuro com sentido. Ainda, este 
tiempo de lós clanes y tiempo de los imperios, 
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tiempo de la punta de lanza y tiempo del sub- por exemplo, é necessária uma intervenção intencional e 
marino atômico. sistemática dos processos formais de ensino-aprendizagem, na 

medida em que a aproximação à noção de tempo é complexa, 
Diz ainda o autor que qualquer análise que se encerre na carregada de subjetividades e abstrações.   

lógica de um destes tempos ou que suponha haver neles uma Terceira ideia chave - Qualquer dinâmica de ensino-aprendizagem 
lógica comum, corre grande risco não só de confundir-se, como da História exige um trabalho baseado em fontes, como, por 
também de confundir-nos. exemplo, artefatos, ruínas, escritos, testemunhos, dentre outras, uma 

Para finalizar, reportamo-nos ao trabalho recentemente vez que é por meio delas que se conhece o passado. Essas fontes, ou 
publicado de dois pesquisadores do Departamento de Didactica evidências, podem ser classificadas segundo critérios diversos: pela 
de las Ciencias Sociales da Universidade de Barcelona e membros contemporaneidade com os acontecimentos, pela sua natureza, 
do Grupo de Investigación Didpatri. Maria Torruella e Hernàndez pelo tipo de informação que oferecem. Ainda, podem ser 
Cardona  (2011) são autores de uma interessante obra  na qual consideradas como bens patrimoniais, dependendo da sua 
elencam uma dúzia de ideias chave consideradas como singularidade, excepcionalidade, riqueza e valor simbólico.
fundamentais para constituir uma proposta de ensino de História Quarta ideia chave: As fontes primárias, por serem coetâneas aos 
pautada no desenvolvimento do pensamento histórico dos eventos que explicam, são idôneas para fundamentar o ensino-
estudantes. Essas doze ideias chave estão ancoradas no aprendizagem da História numa perspectiva científica. Dentre elas 
pressuposto de que a História ciência nos libera dos destacam-se os bens arquitetônicos, artefatos, fontes 
condicionamentos e da tirania do passado e que a História escolar arqueológicas, textuais, iconográficas, cartográficas, artísticas, os 
pode ensinar os futuros cidadãos a “domesticar” o poder da arquivos e narrativas familiares e a própria memória oral. Do ponto 
História-passado, em favor da formação pessoal, da liberdade e de vista metodológico, são as mais interessantes para o estudante 
da cultura. Vejamos, sucintamente, em que consistem os princípios adentrar na lógica científica da História e as mais potentes para 
de ensinar-aprender História defendidos pelos autores. resolver determinado problema ou questão. A despeito de sua 

importância, em geral as instituições escolares não propiciam 
Primeira ideia chave - O domínio das convenções temporais é instalações e condições adequadas para efetuar experiências e 
essencial para conceber a noção de tempo. Uma adequada manipulação de objetos, o que exige dos professores muita 
localização do estudante nas variáveis temporais exige o criatividade e capacidade adaptativa.
conhecimento e a prática de categorias, noções e convenções Quinta ideia chave - As fontes secundárias, geradas posteriormente 
temporais de uso comum numa dada sociedade, tais como aos acontecimentos, são úteis no ensino-aprendizagem da História 
sucessão, revers ibi l idade, s imultaneidade, mudança, na medida em que oferecem informação sintética e reflexão já 
permanência. elaborada sobre o passado. Dentre elas encontram-se os livros, 
Segunda ideia chave - A apropriação das diferentes unidades e artigos, atlas, cronologias, relatos de ficção, reconstruções 
medidas do tempo é indispensável para que se tenha êxito no hipotéticas com recursos virtuais etc. Em geral elaboradas pelos 
enfrentamento da vida cotidiana e para que se avance na historiadores, as fontes secundárias podem oferecer excelentes 
compreensão do tempo histórico. No intuito de que o aluno possa sínteses para explicar determinado acontecimento, conjuntura, 
operar com as medidas temporais, utilizando marcos cronológico, período. Por mais qualificadas que sejam tais fontes, é importante 
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cotejar versões historiográficas, reconhecendo que o uso de atividades em condições similares às do passado e ao aproximar 
diferentes fontes pode gerar interpretações distintas do passado. atitudes empáticas na tentativa de compreender pontos de vista de 
Sexta ideia chave - A investigação e a vivência da História exigem pessoas de outros tempos. Ainda, essa perspectiva pode fomentar 
contato direto com as evidências do passado que faz parte do uma cultura de respeito às pessoas, aos animais e à preservação 
nosso presente e para as quais atribuímos valor. No exercício de patrimonial.
acesso ao conhecimento histórico está implicado um processo Décima ideia chave - A simulação e os jogos de simulação são úteis 
intelectual, sistemático, racional e científico. O trabalho sobre o para viver e compreender diversos aspectos do passado. A 
patrimônio, como fonte privilegiada, nos conecta com o passado simulação permite refletir acerca de como incidem as decisões 
e permite a observação objetiva e o desenvolvimento de métodos pessoais e o desenvolvimento dos fatos históricos, constituindo uma 
de análise histórica, sendo o trabalho de campo indispensável estratégia metodológica para a investigação histórica. O jogo de 
para a construção do conhecimento histórico escolar. simulação constitui uma espécie de laboratório social, cujo 
Sétima ideia chave - Qualquer informação elaborada pelos seres propósito seria reproduzir as condições e situações que incidem 
humanos deve ser submetida à crítica, não poderia ser diferente sobre o objeto de estudo. Os autores apontam como possibilidades 
com as informações sobre o passado. Portanto, o conhecimento os jogos de mesa (cartas, quebra-cabeças, xadrez, batalha naval 
científico do passado deve basear-se na utilização de fontes etc), os jogos informáticos (por exemplo, Age of Empires III, Making 
sujeitas a um juízo crítico, que possam ser colocadas sob History, World in Conflict), dentre outros.
suspeição, verificando-se sua confiabilidade. Faz parte da Décima primeira ideia chave: O trabalho investigativo dos alunos do 
formação em metodologia da história a identificação de erros, ensino fundamental e médio acerca da História requer o uso de 
pontos de vista, falsificações, incongruências, incompletudes, técnicas de coleta de dados e organização das informações. Se as 
inconsistências. informações levantadas não forem tratadas, ordenadas, 
Oitava ideia chave - A causalidade histórica é um dos conceitos depuradas e adequadamente arquivadas, dificultarão a leitura e 
estruturantes da História. Uma situação ou acontecimento interpretação. Além disso, os saberes gerados devem ser 
histórico tem suas causas, que geram os mais diversos efeitos, socializados mediante técnicas de comunicação, didática e 
numa espécie de devir humano. Portanto, para o entendimento difusão, que podem recorrer a formatos impressos (informes, 
da História é necessário conhecer os antecedentes de tal situação fichários, gráficos, textos), a formatos audiovisuais (vídeo, peça 
e as razões pelas quais, sob determinadas variáveis, ela teatral, paródia), ou mesmo a formatos virtuais (blog, facebook e 
desencadeia determinados efeitos. Para os autores, quanto mais similares).
preciso for o conhecimento sobre os precedentes de uma Décima segunda ideia chave: A História é o conhecimento 
sociedade, mais possibilidades haveria de se apontar tendências científico do passado e, consequentemente, os processos formais 
a respeito do que está por vir. de ensino-aprendizagem devem fundamentar o estudo desta 
Nona ideia chave - A empatia histórica, entendida como a disciplina em seus aspectos metodológicos. Nesse sentido, há que se 
capacidade de olhar e entender a partir de outros olhos é trabalhar os passos do método científico na aula de História, dentre 
conduta necessária para entender os limites e condicionamentos os quais, detectar e formular um problema; estabelecer objetivos e 
das pessoas que viveram em outros tempos, mas principalmente  hipóteses iniciais; recolher fontes de informação e sistematizá-las; 
para fortalecer a democracia. Pode-se viver a História ao recriar autenticar e contrastar fontes de informação; verificar as hipóteses e 
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estabelecer conclusões; comunicar os resultados da investigação. estudantes. Superar métodos verbalistas implica, enfim, assumir uma 
Pelo exposto até aqui vimos que, em regra, os estudantes perspectiva de História que indague sobre as razões de ser da 

tendem a enxergar a História numa perspectiva estática, como um humanidade e suas possibilidades de seguir progredindo, em 
conjunto de dados (fatos, nomes, datas) que os historiadores, ou condições de responder às novas demandas que se apresentem 
mesmo os autores de livros didáticos, incorporam nos textos em cada momento histórico. O desafio, portanto, ainda não está 
escolares. Aprender História, por conseguinte, é por eles encarado superado.
como uma tarefa retilínea, mecânica, pouco complexa, limitada 
a uma aquisição superficial dos conteúdos que ocorre, 
invariavelmente, no âmbito restrito da memorização. 

As mais recentes propostas, a exemplo das que BAIN, Robert B. They Thought the World Was Flat?” Applying the Prin-
apresentamos anteriormente, no entanto, têm mostrado que ciples of How People Learn in Teaching High School History. In: DONO-
tanto ensinar quanto aprender História exige pensamento VAN, S.; BRANSFORD, J.D. How Students Learn: History, Mathematics, 
complexo; avaliação crítica das evidências e relatos do passado; and Science in the Classroom. Washington: The National Academies 
suspeição dos nossos pontos de vista e pré-conceitos para Press, 2005. 
reconhecer e compreender outras experiências históricas 
(empatia); formulação de juízos baseados em diferentes versões BECKER, Fernando. A origem do conhecimento e a aprendizagem 
historiográficas; aprofundamento da compreensão sobre o escolar. Porto Alegre: Artmed, 2003.
passado e desenvolvimento do pensamento histórico. Enfim, trata-
se de conduzir os estudantes num processo de alfabetização BRANSFORD, J.D.; BROWN, A.L.; COCKING, R.R. (Orgs.). Como as 
histórica (historical literacy), de acordo com Robert Bain (2005, p. pessoas aprendem: cérebro, mente, experiência e escola. São 
209). Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2007.

Esta é uma tarefa complexa que se coloca aos professores, 
mas também aos formadores de professores e aos cursos de BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental, Parâmetros 
formação.  Para orientar os alunos no trabalho investigativo, os Curriculares Nacionais: História. Brasília, MEC/SEF, 1998.
professores precisam estar munidos de consistentes 
conhecimentos históricos e contextuais sobre o tema, o que CAIMI, Flávia Eloisa. Ensinar e aprender História nos anos finais do 
aponta para a necessidade de uma aproximação cada vez maior ensino fundamental: desafios do nosso tempo. Anais do XV Endipe – 
entre a História ensinada e a História investigada, entre a História Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino. Convergências 
escolar e a História ciência, entre os cursos de formação e os e tensões no campo da formação e do trabalho docente: políticas 
contextos escolares. O manejo de fontes à semelhança do ofício e práticas educacionais, Belo Horizonte, 2010.
do historiador coloca importantes exigências aos professores, 
dentre as quais, uma sólida e contínua formação historiográfica; DELVAL, Juan. Crescer e pensar: a construção do conhecimento na 
maior conexão entre ensino e investigação; reconhecimento das escola. 2. ed. Porto
especificidades da cognição humana; mobilização de Alegre: Artmed, 2002.
estratégias coetâneas com as possibilidades cognitivas dos 
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dos conteúdos requer que se leve em consideração aquilo que os 
FREITAS, Itamar. A pedagogia de Murilo Mendes (São Paulo, 1935). 
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