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A Revista Eletrônica Documento/Monumento, do Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional (NDIHR) da Universidade 
Federal de Mato Grosso, brinda os seus leitores no Vol. 8 - N.1 - Jun/2013, com a imagem de uma instalação fictícia do trem chegando na 
“Estação de Cuiabá”, que foi exposta no Saguão da Entrada Principal da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no período de 03 
a 17 de outubro de 2005. A espera do trem foi despertada e alimentada na capital mato-grossense a partir da segunda metade do século 
XIX, atravessou todo o século XX, e adentrou ao XXI. Durante todos esses mais de cento e sessenta anos de espera pelo trem (1852-2013) foram 
muitas as promessas realizadas e os projetos propostos. No carnaval do Rio de Janeiro deste ano, a Estação Primeira de Mangueira, com o 
enredo “Cuiabá – um paraíso no Centro da América” inspirou-se na maravilhosa história do trem que nunca chegou, e resolveu trazê-lo numa 
“inusitada viagem” da Mangueira até Cuiabá, no Sambódromo da Avenida Marquês de Sapucaí. Essa criação da Escola de Samba Estação  
Primeira de Mangueira traduz a força do sonho, e numa das estrofes do samba enredo composto por Lequinho, Junior Fionda, Igor Leal e 
Paulinho Carvalho, a seguinte exaltação, “Na bênção de São Benedito eu vou/Dançar com o meu amor, o sonho/Enfim chegou/Ao paraíso, 
emoldurado/Em cintilante céu azul/Bendita sejas terra amada!/No coração da América do Sul.” Moral da História: o trem não chegou, e 
apesar de todos esses anos de espera, ainda continua sendo aguardado por Cuiabá, que não perdeu a esperança de poder contar com 
mais saúde, educação, emprego, infraestrutura, logística de transporte, parques, praças, museus, teatros, bibliotecas e centros culturais. 
Logo, Cuiabá está mais repleta de crença na vida do que nunca, pois como diz o ditado popular: “a esperança é a última que morre”.  

Fernando Tadeu de Miranda Borges é Doutor em História Social pela FFLCH-USP, Mestre em Economia pela FEA-USP, e Docente do Mestrado e 

Doutorado em História e do Mestrado em Agronegócios e Desenvolvimento Regional da UFMT.

O Porquê da Imagem



O
s monumentos aplicam-se enquanto herança do passado. A origem da palavra monumento vem do verbo 
latino monere, que significa tanto 'fazer recordar' como 'instruir'. Assim, entre outros sentidos, o monumento 
tem como característica vincular-se ao poder de perpetuação, voluntária ou involuntária, no imaginário 

das sociedades históricas, possibilitando o reenvio de testemunhos individuais à memória coletiva das sociedades, 
numa constante reelaboração. 
 Já o documento é uma escolha do historiador em seu trabalho. O termo latino documentum, deriva de 
docere 'ensinar' evoluiu para o significado de 'prova', sendo amplamente usado no vocabulário legislativo [...] e 
como sentido moderno de testemunho histórico data apenas do início do século XIX [...] o documento é uma coisa 
que fica, que dura, é o testemunho. Só a análise do documento enquanto monumento permite à memória coletiva 
recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa. (LE GOFF, 1992, 
p.536-547). 
 A Revista Eletrônica Documento / Monumento é uma publicação do Núcleo de Documentação e Informa-
ção Histórica Regional (NDIHR), do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) - periódico idealizado como uma revista científica on-line destinada à divulgação de textos e 
resultados de pesquisas produzidas por professores, alunos da pós-graduação e técnicos da área das humanida-
des, prestando-se também como veiculador de trabalhos similares desenvolvidos por outras instituições. 
 Com a revista, objetiva-se disseminar a produção científica acadêmica, especialmente artigos embasados 
em fontes dos acervos do NDIHR/UFMT e também de outras Instituições e Centros de Pesquisa nacionais e internaci-
onais. Nessa medida, é um periódico aberto às contribuições de pesquisadores que atuam no âmbito da preserva-
ção da memória. 
 De periodicidade semestral, a Revista Eletrônica Documento / Monumento constitui-se em um espaço aberto 
a discussões e intercâmbios, onde leitor e produtor de textos devem estabelecer constante diálogo, essencial para 
o crescimento científico, podendo ser compartilhado por outros web-leitores/autores. 
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EDITORIAL
O Vol.8 - N.1 - Jun/2013 é comemorativo aos 5 anos da Revista Eletrônica Documento/Monumento promovida pelo Núcleo de 
Documentação e Informação Histórica Regional - NDIHR, organismo vinculado ao Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS 
da Universidade Federal de Mato Grosso. A revista está dividida em duas partes, sendo a primeira composta de diversos artigos e 
uma segunda integrada por uma resenha. Na parte primeira estão reunidos artigos dispostos ao longo das seguintes temáticas: 
Ferrovia, Fronteira, Poder, Capitalismo, Educação, Gênero e Documentação. No interior da primeira temática, O “longo 
amanhecer” da ferrovia no desenvolvimento socioeconômico de Mato Grosso, de Luciano Duarte de Assis Macedo é 
recuperada a história dos transportes em Mato Grosso, apontando para os desafios dos projetos idealizados, com detalhamento 
especial àqueles que vingaram e aos que ficaram apenas no sonho, não deixando de destacar também seus proponentes e oponentes. 
Numa abordagem econômica, o texto discute a relevância da integração viária para Mato Grosso, especialmente no que toca às 
ferrovias, com forte inspiração na obra de Celso Furtado, O longo amanhecer - ensaios sobre a formação do Brasil (1999). Nos 
trilhos do progresso: A Mogyana e a Noroeste do Brasil entre o crescimento e a criação das urbes, de Márcia Pereira da Silva e 
Carlos Alexandre Barros Trubiliano, tem como foco o desenvolvimento urbano e sua estreita relação com a construção de ferrovias 
no Brasil, em fins do período imperial e início do republicano, analisando comparativamente as ferrovias Mogyana e a Noroeste do 
Brasil, tanto no que diz respeito à definição dos trajetos, como seus reflexos para o desenvolvimento regional. A segunda temática, 
Fronteira, contou com o texto, de autoria de Vitale Joanoni Neto e Fábio Paride Pallotta, intitulado Do Sertão à Fronteira. 
Diferentes possibilidades metodológicas do uso de periódicos aplicadas ao estudo de casos pelo interior do Brasil, que teve como 
centralidade a análise do processo de colonização no interior dos projetos desenvolvidos na Amazônia meridional mato-grossense e 
no interior paulista e as possibilidades teórico-metodológicas de análise. A outra contribuição no interior dessa temática foi oferecida 
por Silvânio Paulo de Barcelos, com Diáspora Negra, um olhar... “Para além da visão idealizada do africano na bibliografia 
tradicional”, que versa sobre a construção da imagem pejorativa do africano, produzida no âmbito da expansão colonial europeia no 
Novo Mundo, especialmente através dos processos de racialização iniciados na Era Vitoriana, cujos efeitos nefastos ainda se fazem 
presentes na contemporaneidade. Já a temática Poder é emoldurada por dois artigos: Os Juízes e o Judiciário em Mato Grosso – 
1830 a 1889, de autoria de Marinete Aparecida Zacharias Rodrigues, que discute as mudanças na estrutura organizacional do 
judiciário brasileiro durante o processo de consolidação do estado nacional moderno (entre 1830 e 1889), tendo como espacialidade 
analítica o cenário de Mato Grosso e as adaptações da justiça frente às transformações econômicas e políticas produzidas no interior 
do sistema capitalista em expansão. De Paulo Sérgio Dutra, A mão do poder do Estado de Mato Grosso nas instituições locais nos 
Municípios de Santo Antônio do Madeira e de Guajará-Mirim (1930-1943) aborda, nas povoações localizadas no então extremo 
oeste mato-grossense, hoje Estado de Rondônia e que naquele período pertencia a Mato Grosso, as relações estabelecidas entre o 
Governo Interventor e seus representantes, principalmente no que se refere às nomeações e exonerações dos ocupantes dos cargos 
representativos. O artigo aborda também os ideais de nacionalismo, eugenia e higienismo presentes, naquele momento e que foram 
objeto de discussão por ocasião da construção da nação brasileira. Na terceira temática, Capitalismo, o texto A singularidade do 
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capitalismo norte-americano, de Marcelo de Oliveira Júlio, analisa a forma singular de capitalismo gestada no desenvolvimento 
dos Estados Unidos da América – EUA, procurando estabelecer uma comparação entre o processo de desenvolvimento do Estado e do 
capitalismo estadunidense com relação ao capitalismo europeu. No interior da temática Educação, dois textos são apresentados. O 
primeiro, Os Espaços Escolares como forma de ensino: o caso do Liceu de Humanidades de Campos dos Goytacazes, de autoria 
de Pedro Ernesto Fagundes, recupera a trajetória histórica do Liceu de Humanidades de Campos (LHC), instituição pública de ensino 
secundário da cidade de Campos dos Goytacazes (RJ), e sua relevância para moradores da região norte do estado do Rio de Janeiro, 
destacando também a compreensão do processo histórico da Educação naquele Estado. Práticas de leitura dos estudantes 
brasileiros no século XIX, de autoria de Eduardo Arriada, Luís Artur Borges e Gigliane Ferreira Segovia têm como centralidade de 
análise os textos escolares adotados no Imperial Colégio Pedro II, da Corte (RJ), e no Liceu D. Afonso, depois denominado Ateneu 
Rio-Grandense, localizado em São Pedro do Rio Grande do Sul, buscando reconstituir suas práticas de leitura, os editores e o mercado 
editorial dos oitocentos. Nem anjos do lar, nem escravas: feministas mato-grossenses reivindicam o direito à cidadania, no 
início do século XX, de Laís Dias Souza da Costa, emoldura a temática Gênero. Tendo por suporte empírico a revista A Violeta, que 
circulou em Mato Grosso de 1960 a 1950 e que foi patrocinada pelo Grêmio Literário “Júlia Lopes”, o artigo privilegiou a temática do 
voto feminino no cenário mato-grossense, especialmente no que tange às discussões e polêmicas em torno desse avanço da cidadania 
feminina, ocorrido no ano de 1932. Na temática Literatura e História, O romance moderno enquanto monumento: À la recherche 
du temps perdu, de Proust e a problemática da monumentalização de uma Belle Époque parisiense, de Paulo Rodrigo Andrade 
Haiduke tem como foco central a compreensão do romance escrito por Marcel Proust (1871-1922), intitulado A la Recherche du 
Temps Perdu (publicado originalmente em Paris entre 1913 e 1927), enquanto testemunho, memória e representação da Belle Époque 
parisiense. A temática Historiografia, integrada por três artigos, inicia com A Invenção Discursiva de Mato Grosso nas páginas da 
História Geral do Brazil, de Francisco Adolfo de Varnhagen (1854/1857): Territórios e Fronteiras, de autoria de Renilson Rosa 
Ribeiro, que tem como foco a obra História Geral do Brazil (1854/1857), de autoria do historiador e diplomata sorocabano Francisco 
Adolfo de Varnhagen – o visconde de Porto Seguro (1816-1878), analisando especificamente a construção de Mato Grosso colonial 
enquanto lugar geoestratégico para o Império brasileiro. O texto discute os conceitos de território e fronteiras construídos sobre Mato 
Grosso e elaborados na narrativa desse autor. O segundo artigo, de autoria de Juarez José Tuchinski dos Anjos, intitulado “A História, 
os Homens e o Tempo”. Uma leitura da História e da historiografia a partir de um capítulo de Marc Bloch analisa alguns textos 
de historiadores, especialmente franceses, que receberam influência direta de Bloch e cuja produção foi emblemática para toda uma 
época, visto o modo de se fazer história vigente a partir desse autor. Maria do Carmo Brazil, em Entre os canteiros da história: 
Historiografia e fontes sobre o passado escravista em Mato Grosso, terceiro texto da temática, traz uma reflexão sobre a expansão 
ou o recuo dos domínios da pesquisa histórica acerca da escravidão no Brasil, com destaque para os estudos e indagações sobre o 
passado escravista em âmbito regional (MT) e produzidos no final da década de 1970, procedendo a um balanço historiográfico. 
Documentação, como última temática, oferece o texto Contribuições para a elaboração de guias de acervos documentais, de 
Oseias de Oliveira, que traz à discussão a relevância, nas instituições arquivísticas, dos instrumentos de pesquisa enquanto auxiliares 
do trabalho do investigador, com especial destaque para os guias, através dos quais os consulentes podem identificar os fundos, 
grupos, séries e peças documentais depositadas nos diferentes acervos. E, Irenilda R. B. R. M. Cavalcanti reportando às origens do , 
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processo de registro e arquivamento da memória colonial ultramarina, utilizados por Portugal e Espanha, apresenta o texto Para 
utilidade desse reino: escrita, informação, arquivos e administração que recupera a ancestralidade dos procedimentos arquivísticos 
a partir da documentação gerada e produzida pelo e sobre o mundo ultramarino. A segunda parte, Resenha, elaborada por Rhaissa  
Marques Botelho Lobo, consubstancia a análise do livro Leituras Críticas sobre Leonardo Boff, obra que integra a coleção, 
Intelectuais do Brasil, a quarta da série, coordenada por Juarez Guimarães, cientista político e professor Universidade Federal de 
Minas Gerais - UFMG. O livro, publicado pela editora da mesma Universidade, em parceria com a fundação Perseu Abramo, busca 
dialogar com a produção e trajetória de intelectuais que possuam uma obra consistente de reflexão sobre o Brasil, e que ainda 
continuam produzindo. Esta edição agregou a valiosa colaboração da Editora da UFMT – EdUFMT, responsável pela revisão dos 
textos. Ao longo da caminhada, o periódico contou não só com o apoio institucional, mas, sobretudo, com a colaboração dos valorosos 
Editores, Conselheiros Editoriais e Consultivos, a quem saudamos e agradecemos. Estendemos os cumprimentos aos articulistas e 
pareceristas que, garantindo a periodicidade da revista, apostaram em sua evolução e sedimentação.

Editores 
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O “LONGO AMANHECER” DA FERROVIA NO DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO DE MATO GROSSO

Luciano Duarte de Assis Macedo
Mestre em Agronegócios e Desenvolvimento

 Regional pela Faculdade de Economia
Universidade Federal de Mato Grosso. 

ldamacedo@bol.com.br

RESUMO

 Um dos maiores entraves para o crescimento da economia mato-grossense foi e, ainda é, a questão viária, 
que se caracteriza pelo distanciamento dos polos industriais e econômicos. Entender a precariedade das comuni-
cações viárias de Mato Grosso e os reflexos em seu desenvolvimento socioeconômico são os principais interesses 
deste artigo. Este texto busca refletir sobre esses questionamentos através de uma abordagem ancorada na história 
econômica. O objetivo maior é descrever a história dos transportes em Mato Grosso. E os objetivos específicos 
constituem-se em detalhar os planos e projetos das vias de transportes para Mato Grosso, tanto os executados, 
como os não executados, e destacar os principais personagens que lutaram, ou impediram, a construção das vias, 
em especial as ferrovias, para a região. A metodologia empregada foi a da pesquisa documental, bibliográfica e 
eletrônica. Existem duas fortes correntes na historiografia mato-grossense, o mito do “isolamento” e o mito do “não 
isolamento”. Remetendo à obra de Celso Furtado (1999) sobre o “longo amanhecer” da economia brasileira, em 
Mato Grosso há também o longo amanhecer da ferrovia. O Brasil por ser um país continental e Mato Grosso por ser 
um estado distante dos grandes centros e de enormes riquezas não pode ficar sem uma forte integração viária com 
o restante do país.

Palavras-chave: Mato Grosso. Desenvolvimento socioeconômico. Ferrovia.

ABSTRACT 

 One of the greatest obstacles to economic growth in Mato Grosso was, and still is, the highway issue, which is 
characterized by the distance of the industrial and economic centers. Understanding the precarious road communi-
cations of Mato Grosso and the reflections in its socioeconomic development are the main interests of this article. This 
text seeks to reflect on these questions through an approach grounded in economic history. The main objective is to 
describe the history of transportation in Mato Grosso. And the specific objectives constitute in detailing the plans and 
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projects of transport routes to Mato Grosso, both executed, as the 
not executed, and highlight the major players who fought or pre-
vented the construction of roads, especially the railroads, for the 
region. The methodology used was the documentary research, 
literature and electronics. There are two strong currents in the 
historiography of Mato Grosso, the myth of "isolation" and the myth 
of "non-isolation". Referring to the work of Celso Furtado (1999) 
about the "long sunrise" of the Brazilian economy, in Mato Grosso 
there is also the long sunrise of the railroad. The Brazil for being a 
continental country and Mato Grosso for being a state far from the 
great centers and of the enormous wealth, can not do without a 
strong integration highway with the rest of the country.

Keywords: Mato Grosso. Socioeconomic development. Railroad.

Snr.
eCom esta remetto a V. Mag.  as copias de 

algumas juntas q. se fizeráo nestas Minas ao 
depois da minha chegada a ellas, por serem 
todas dirigidas ao bem comum do povo, a 
conservaçáo e extensáo dos dominios de V. 

eMag , e utilidade de sua real fazenda [...] A 
amsexta foi o ajuste q. se fes com o Cap.  Antonio 

Pinho de Azevedo e mais camaradas pª irem 
abrir o ditto caminho destas Minas pª as dos 
Goyazes, que conseguindose serâ o unico 
meyo da redempçáo desta Terra, e sem elle 
n u n c a  h a  d e  t e r  a u g m e n t o  n e m  
permanencia, e sendo povoada a perto de 
vinte annos estâ cada ves peyor pella falta de 
comonicaçáo, e sendo as Minas dos Goyazes 
povoadas a menos de Seis annos, estáo com 
augmento que hê notorio, há vinte e tres de 

amJunho do prezente anno partio o dº Cap.  
Antonio de Pinho Azevedo pello sertáo a 
buscar as povoaçóes dos Goyazes,  
obrigandose os moradores destas Minas a 
concorrer com o que cada hum pudesse pª se 

completarem tres mil oitavas de Ouro pª a 
despeza do dº camº, o que náo fariáo se a 
necessidade os náo obrigasse por estarem 
todos, sem excepçáo de pessoas, refundidos 

oscom os emp. , e virem que o gentio Payagoâ, q. 
tem sido o verdugo e perdiçáo desta terra, náo 
cessa de acometer as tropas que vem pello rio, 
como consta do auto summario q. mandei fazer 
sobre as mortes, e roubos, q. o dº gentio fes na 
ultima tropa, que de povoado chegou a estas 
Minas em Abril proxº passado, cuja copia remeto 
com as ditas Juntas, pª a vista de tudo mandar V. 

eMag.  o que for mais do seu real agrado e serviço 
[...] Villa Real do Snrº Bom Jesus do Cuyabâ de 

sOutubro 7 de 1736 an. // Ouvidor do Cuyabâ 
Joáo Gonçalves Pereyra (MORGADO et al., 
2007, p. 78-91).

1.  INTRODUÇÃO

U
m dos maiores entraves para o crescimento da economia 
mato-grossense foi e, ainda é, a questão viária, devido a 
sua posição geográfica na parte central do Brasil, que se 

caracteriza pelo distanciamento dos polos industriais e econômicos 
que seencontram na região Sudeste, em especial São Paulo.
 A estrada de ferro em Cuiabá, tema que tem levado a deba-
tes intermináveis e despertado muitos interesse, se entrelaça com a 
discussão sobre a situação do desenvolvimento no território mato-
grossense. Dentro do imaginário da população residente em Mato 
Grosso, estrada de ferro e desenvolvimento são tidos quase como 
sinônimos, e inúmeros foram os projetos ferroviários apresentados a 
partir da segunda metade do século XIX e durante todo o século XX. 
Para Borges (2001, p. 107-109):

A questão da distância e da falta de transporte 
na economia mato-grossense, sempre foram 
temas utilizados para tentar justificar a falta de 
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progresso econômico em Mato Grosso. De 
acordo com o Presidente da Província de Mato 
Grosso em 1874, quando ainda não havia sido 
assegurada a navegação f luvial ,  as 
necessidades de aberturas de vias de 
comunicações terrestres foram questionadas 
pelos governos mato-grossenses objetivando 
uma efetiva ligação da Província com a corte e 
o litoral. Porém, o começo da navegação pelo 
rio Paraguai, colocou esse assunto de lado [...] 
A abertura do primeiro caminho terrestre em 
Mato Grosso, deu-se durante a década de 
1730 com a ligação de Cuiabá-Goiás, a fim de 
satisfazer uma necessidade sentida de 
expansão da mineração [...] Com a eclosão da 
Guerra do Paraguai, a Província de Mato 
Grosso, enfrentou grandes dificuldades para 
sustentar-se comercialmente. Por isso, após o 
término da guerra, foi sugerido um estudo que 
verificasse a viabilidade da implantação de 
uma estrada de ferro, que pudesse atender as 
necessidades da Província. [...]

 Entender a precariedade das comunicações viárias de 
Mato Grosso e os reflexos em seu desenvolvimento 
socioeconômico são os principais interesses deste artigo. Por que 
Mato Grosso tem uma malha ferroviária tão tímida (em torno de 
100 km) e uma capital do porte de Cuiabá ainda não é provida de 
terminal ferroviário? Este texto busca refletir sobre esses 
questionamentos através de uma abordagem ancorada na 
história econômica.
 O objetivo maior é descrever a história dos transportes em 
Mato Grosso. E os objetivos específicos constituem-se em detalhar 
os planos e projetos das vias de transportes para Mato Grosso, 
tanto os executados, como os não executados, e destacar os 
principais personagens que lutaram, ou impediram, a construção 
das vias, em especial as ferrovias, para a região. A metodologia 

empregada foi a da pesquisa documental, bibliográfica e 
eletrônica.

2.   ISOLAMENTO  OU  INTEGRAÇÃO?

 Existem duas fortes correntes na historiografia mato-
grossense, dois “mitos” na visão de Garcia (2003) o mito do 
“isolamento” e o mito do “não isolamento”. Na primeira corrente 
existe a defesa de que Mato Grosso permaneceu a maior parte dos 
séculos XVIII, XIX e XX isolado do restante do país, sem comunicação 
ou comércio com os polos econômicos, tendo de sobreviver da 
agricultura de subsistência, e com uma precária e fraca economia 
interna para se manter. Já a segunda corrente alega que sempre 
existiu uma intensa comunicação e transporte entre Mato Grosso e o 
restante do país com grande circulação de pessoas e mercadorias, 
estando, dessa forma, o mesmo, em intensa ligação econômica e 
cultural com o restante do país. Porém as duas interpretações são 
extremas e não abrem espaço para o meio-termo. Conforme 
Garcia (2003, p. 30): “Em suma, estava formado um quadro de 
extremos: de um lado, a 'tese do isolamento', que significava o 
atraso social e cultural e a decadência econômica; do outro, a 'tese 
do não isolamento' que representava o progresso e a inserção do 
estado no todo nacional. [...]”.
 Nesse aspecto, pode-se considerar o termo “isolamento” 
muito forte, pois no sentido estrito da palavra significa dizer que 
Mato Grosso não tinha contato nenhum com o mundo exterior aos 
seus limites. Era um lugar longínquo e de difícil acesso, mas não 
totalmente isolado. Dessa forma, analisando a historiografia das 
duas correntes chega-se a conclusão de que a posição mais 
acertada parece ser a do meio termo, ou seja, Mato Grosso nunca 
foi totalmente “isolado” nem plenamente “integrado” à economia 
nacional. É patente que sempre houve dificuldades de 
comunicação e transporte, mas apesar dos entraves, eles existiram, 
ainda que de forma precária. 
 Visando diminuir essas grandes dificuldades, de 



comunicação e transporte, que havia em Mato Grosso é que as 
primeiras proposições teóricas para a construção de uma estrada 
que o ligasse ao litoral começaram a ser pensadas, mesmo antes 
da eclosão da Guerra do Paraguai. Schmidt (1958 apud GALVÃO, 
1995, p. 50) traz a seguinte passagem: 

Diante da disputa da região platina, que tinha 
seu panorama descortinado, tornava-se 
necessár io o contro le português da 
administração no interior do continente, 
implantando um centro político integrador; 
conseqüentemente, a mudança da capital 
para o interior era objeto de lentos, exaustivos e 
freqüentes debates e decisões desde 1750, 
quando o geógrafo Francisco Tossi Columbina, 
nascido em Goiás, conseguiu, para si e para 
sua companhia, uma concessão para abrir 
uma estrada de São Paulo a Cuiabá, cruzando 
Goiás. Baseando-se numa ordem de 06 de 
dezembro de 1750, ele queria, como 
compensação, o privilégio de explorar 
comercialmente essa estrada por um período 
de dez anos, além da outorga de uma sesmaria 
a cada três léguas ao longo da estrada. Em 30 
de setembro de 1812, o padre Luiz Antônio da 
Silva e Souza escreveu um relatório, contando 
que essa concessão nunca chegara a ser 
exercida, devido à falência da Companhia 
Columbina. [...]. 

 Outro aspecto importante para a construção de vias de 
comunicação, ligando Mato Grosso ao litoral do país, era o anseio 
da população local, em especial de Cuiabá, em estar par e passo 
com o estilo de vida da capital federal, pois segundo Volpato 
(1993, p. 39; 50):

Apesar de todas as dificuldades, a pequena 
Cuiabá acompanhava com interesse os 

avanços do progresso do centro-sul do país e 
sonhava com o momento em que seus 
tentáculos chegariam até a região mais central 
do continente. O progresso e a civilização para 
os cuiabanos em meados do século XIX 
significavam principalmente uma forma de 
comunicação mais rápida e mais eficiente com 
a Corte. Sonhavam com a abertura da 
navegação do Prata e com a construção de 
uma imensa estrada de ferro que, ligando 
inúmeros pontos do Império entre si, ligasse, 
finalmente, Cuiabá ao Rio de Janeiro [...] A livre 
navegação do Prata veio, sem dívida, amenizar 
essa questão, pois tanto possibilitou a Mato 
Grosso uma comunicação mais rápida e menos 
onerosa com a Corte, como colocou em contato 
com outros portos e possíveis consumidores. [...].

3. OS PLANOS

Diversos planos de viação foram elaborados a partir do 
século XIX, pelos governos, e a maioria poderia ter atendido aos 
anseios da população mato-grossense. Como nos setores da 
economia, e do próprio governo brasileiro, houve muitos planos, e 
quase nenhuma execução, essa parece ser a “sina brasileira”.

A seguir apresenta-se um resumo dos planos de viação 
criados no Brasil, tendo como fonte a obra de Galvão (1995). Esses 
planos não serão objeto de maior análise neste texto uma vez que 
nenhum deles chegou a ser executado, portanto sem resultados 
que pudessem ser mensurados mais detidamente. São 
exemplificados aqui apenas com o intuito de registrar os muitos 
debates realizados e os poucos resultados.

3.1  PLANO REBELO (1838)

 Foi a primeira contribuição teórica para a criação de um 
plano nacional de viação ferroviária, proposta pelo conselheiro do 
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império José Silvestre Rebelo e consistia de três estradas reais que 
sairiam da capital do império e atingiriam o sudoeste, noroeste e o 
norte do país. A estrada para noroeste atingiria Cuiabá e a cidade 
de Mato Grosso (atual Vila Bela da Santíssima Trindade).

3.2  PLANO MORAES (1869)

 O engenhoso plano do engenheiro militar Eduardo José de 
Moraes previa a interligação através de canais das bacias do 
Prata e Amazônica, criando assim uma eficiente rede fluvial 
nacional que atingiria a longínqua província de Mato Grosso e 
ainda três ferrovias que sairiam do Rio de Janeiro, Salvador e Recife 
e se ligariam aos Rios São Francisco e Parnaíba que, por sua vez 
também se ligariam por canais ao sistema Amazônico/Prata.

Figura 1 – Plano Moraes 1869 
F o n t e :  P á g i n a  e l e t r ô n i c a :  C e n t r o  O e s t e .  D i s p o n í v e l  e m :  
<http://doc.brazilia.jor.br/Trilhos-Planos-Ferroviarios/1869-Plano-Hidroviario-
Morais.shtml?q=TrilhosPlan/1869morais.htm>. Acesso em: 4 jan. 2011.

3.3  PLANO RAMOS DE QUEIROZ (1874 E 1882)

 O primeiro de 1874 não passava de um esboço, o segundo 
era um ousado e interessante plano de construção de ferrovias, pois 
ligava doze capitais de província, inclusive Cuiabá, e, num segundo 
momento, interligava-as com hidrovias que abrangeriam grande 
parte do território nacional. Foi elaborado pelo engenheiro Ramos 
de Queiroz.

3.4  PLANO REBOUÇAS (1874)

 O engenheiro André Rebouças apresentou este plano que foi 
considerado “[...] fora da realidade geoeconômica [...]” por Galvão 
(1995, p. 62). O desenho do plano trazia um triângulo invertido sobre 
o Brasil, com a base sobre o rio Amazonas, e na sua configuração 
dez estradas paralelas partindo do litoral para o interior e seis vias-
tronco convergentes, três no Amazonas, uma no rio Paraná, uma no 
São Francisco-Gurguéia e uma no São Francisco-Tocantins.

Figura 2 – Plano Rebouças 1874
F o n t e :  P á g i n a  e l e t r ô n i c a :  C e n t r o  O e s t e  B r a s i l .  D i s p o n í v e l  e m :  
< h t t p : / / d o c . b r a z i l i a . j o r . b r / T r i l h o s - P l a n o s - F e r r o v i a r i o s / 1 8 7 4 - P l a n o -
Reboucas.shtml?q=TrilhosPlan/1874reboucas.htm>. Acesso realizado em 04/01/2011.
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3.5 PLANO BICALHO (1881)

 Projetavam quatro troncos de comunicação, mistos de 
ferrovias e hidrovias, que tinham os seguintes sentidos: leste-oeste, 
grande noroeste, central-norte e central-sul. Porém a grande falha 
foi não considerar que a maior parte da população e da 
economia do Brasil estava concentrada no litoral e eram 
necessárias mais comunicações do interior aos portos. Fora 
apresentado pelo chefe da Diretoria de Obras Públicas da 
Secretaria de Estado, engenheiro Honório Bicalho.

3.6 PLANO BULHÕES (1882)

 Bulhões seguia o mesmo esquema do Plano Bicalho com 
quatro troncos leste-oeste, norte-sul, noroeste e centro-oeste, mas 
com maior ênfase nas ferrovias. O tronco principal saia do Rio de 
Janeiro e passava por Minas Gerais, Goiás, Cuiabá até chegar a 
Vila Bela, tendo caráter internacional, pois podia ser prolongado 
até os Andes bolivianos. Foi elaborada por uma comissão 
constituída pelos engenheiros: A. de Oliveira Bulhões, Ferino José 
de Melo e Jorge Rademaker Grünewald.

3.7  PLANO RODRIGO A. DA SILVA (1886)

 O então ministro da agricultura, comércio e obras públicas, 
Rodrigo A. da Silva propôs o prolongamento de algumas estradas 
de ferro que já existiam e a construção de alguns pequenos 
trechos para remediar a precária situação dos transportes no 
Brasil.

3.8 PLANO DA COMISSÃO DE 1890

Segundo Galvão (1995, p. 69), o governo provisório do 
regime republicano através do Decreto n.º 159 determinava:

[...] a elaboração de um plano geral de viação 
federal, nomeando uma comissão de cinco 
membros, presidida pelo engenheiro e General 
Jerônimo de Moraes Jardim (Presidente); Álvaro 
Rodovalho Marcondes dos Reis (Relator); 
Edmund Busch Varela, Julio Horta Barbosa e José 
Gonçalves de Oliveira [...] Esse plano serviu de 
alicerce à atual rede brasileira, em razão das 
preocupações estratégicas, polít icas e 
econômicas. Os traços gerais estabelecidos 
foram para o escoamento dos produtos e melhor 
aproveitamento dos portos litorâneos, a fim de 
facilitar a comunicação entre os diferentes 
centros. [...].

 O tronco principal também era a ligação leste-oeste saindo 
do Rio de Janeiro chegando até Cáceres, passando por Cuiabá. O 
trabalho dessa comissão resultou no Decreto 862 de 16 de outubro 
de 1890.
 Esses planos caíram no ostracismo e acabaram não sendo 
implementados, causando dificuldades ao desenvolvimento 
socioeconômico do interior do Brasil, em especial de Mato Grosso.

4.  A INTERIORIZAÇÃO DO BRASIL E OS CAMINHOS ATÉ MATO GROSSO

 Galvão traz a informação que o Marquês de Pombal sugeriu 
em 1761 a mudança da capital para o interior do Brasil, pois havia a 
necessidade de que a coroa portuguesa “tomasse posse” dessas 
terras desabitadas e ainda inexploradas. Portugal sabia que, assim 
como o litoral, o interior do Brasil poderia ser fonte de extração 
mineral e vegetal. Dessa forma, em 1821, José Bonifácio formulou 
instruções para os deputados de São Paulo junto às cortes de Lisboa, 
sugerindo um governo geral e executivo no Reino do Brasil, a “[...] 
fundação de uma cidade central no interior do Brasil [...]” (GALVÃO, 
1995, p. 51), na latitude aproximada de 15º Sul.

Nesse período o interior do território brasileiro era 
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praticamente desabitado, logo essa interiorização não visava 
escoar produção de bens agrícolas e vegetais, num primeiro 
instante, nem tampouco atender alguma população, mas sim 
garantir a posse das promissoras terras brasileiras à coroa 
portuguesa, demarcando territórios e diminuindo a possibilidade 
de uma invasão espanhola.
 Era mais um “investimento” de Portugal, criando uma 
capital no interior do território, “forçando” a interiorização para, 
num segundo momento, fomentar a produção mineral e agrícola, 
o comércio, a urbanização e a criação de novas cidades 
adjacentes para uma efetiva ocupação. Só assim: “Da capital 
especialmente erigida abrir-se-iam, logo, estradas para diversas 
províncias e portos do mar, de maneira a colocar o governo em 
comunicação com todo o país, a fomentar o comércio interno e a 
levar por diante a obra de autoconquista e autocolonização do 
vasto território brasileiro [...]” (MATTOS apud GALVÃO, 1995, p. 51).
 Os debates sucederam-se até 1946, conforme planos de 
viação relacionados, e a interiorização mais consistente só 
ocorreu na década de 1950, quando realmente começou a 
incorporação das regiões Centro-Oeste e Norte à economia 
nacional, em parte como resultado do programa “Marcha para o 

1Oeste”  (SANTIAGO, [20--?]) do Governo Vargas. Nessa linha os 
projetos brasileiros de viação apresentavam uma preocupação 
básica: a interligação entre as regiões.
 No final do século XVIII os eixos viários mato-grossenses 
eram basicamente fluviais baseando-se nos rios Tietê, Paraguai e 
Madeira-Guaporé, e complementados pela via terrestre por 
denominados caminhos de Goiás, porém de maneira precária. 
Durante todo esse período até o início do século XX a economia 
mato-grossense experimentou pouco crescimento, mantendo sua 
natureza primário-exportadora, considerando a produção do sul 
de Mato Grosso (pecuária e mate) e do norte de Mato Grosso 
(borracha e poaia).
 Queiroz relata que após o término da Guerra do Paraguai 
houve um surto de projetos ferroviários ligando Mato Grosso e o 
litoral:

Esses projetos visavam explicitamente a remediar 
a precariedade das vias então existentes e 
reportavam-se tanto às vias interiores (cuja 
imprestabil idade ficara eloqüentemente 
expressa pelo fracasso da expedição enviada 
para expulsar os paraguaios que ocuparam o sul 
da província durante a guerra) quanto à própria 
via platina, vista como suscetível de ser 
interrompida ao arbítrio dos países vizinhos [...] 
(QUEIROZ, 1997, p. 19).

 Em 1870 houve uma tentativa de construção de uma ferrovia 
para Cuiabá, porém o setor privado não teve condições financeiras 
de levar à frente o projeto, conforme relato de Moraes (1887 apud 
BORGES, 2005, p. 370):

[...] ficou posto em evidência que o capital 
preciso para o prolongamento da ferro-via das 
margens do Rio Grande à cidade de Cuyabá, 
capital da província de Matto-Grosso era inferior 
ao que foi garantido para a construção da 
denominada estrada de ferro do Pedro I [...] O 
futuro pois se encarregará de demonstrar que a 
concessão de garantia de juros feita ao enorme 
capital preciso para a construcção daquella 
estrada de ferro foi o maior e o mais grave erro 
econômico dos que até hoje têm sido 
commenttidos neste paiz, em matéria de 
estradas de ferro [...].

 A iniciativa privada não oferecia suporte necessário para a 
construção de uma estrada de ferro para Mato Grosso, e o meio 
político tentava manter acesa a chama da proposta, conforme 
relato de Borges (2005, p. 375): “Na década de 1860, parece que a 
questão política foi determinante na tomada de decisão para a 
construção de estrada de ferro no Brasil, pois, quando se discutiu o 
prolongamento da Estrada de Ferro D. Pedro II, com a finalidade de 
unir o Norte ao Sul do país [...]”. 
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 O Jornal O Liberal de Cuiabá de 22 de janeiro de 1875 
complementa: “[...] não apareceu a idéia do marechal Barão de 
Caçapava, isto é, que o tronco principal das estradas de ferro do 
Brasil devia ser a estrada para Mato Grosso. Nem se lançou um 
mero olhar para esta parte da terra de Cabral, longínqua e por 
enquanto pobre de mais, pelo menos de votos eleitoraes para que 
se julgasse tão digna de ser objectivo da maior linha férrea do Brasil 
[...]” (BORGES, 2005, p. 375).
 Ressalta-se que essa iniciativa, apresentada pelo Barão de 
Caçapava, tratava-se primeiramente de um projeto, e não 
chegou a ser colocado em ação. A falta de visão de longo prazo 
dos setores privado e político brasileiros, no final do século XIX, não 
pode no todo ser considerada a responsável pela inviabilização 
da construção da ferrovia para Cuiabá, mas, sim a ausência de 
perspectivas de um capital de retorno. Na época buscava-se a 
vantagem rápida, o benefício imediato, não parecendo plausível 
investir em uma região “pobre” e desabitada.
 Somente a partir de 1911, a Estrada de Ferro Noroeste do 
Brasil, realizou o investimento em infraestrutura de transportes 
necessários que pudessem transformar e acelerar o 
desenvolvimento socioeconômico na região central do Brasil, 
especialmente na região sul de Mato Grosso, posteriormente 
Estado de Mato Grosso do Sul.

Pois segundo Guimarães e Leme (1997 apud PEREIRA, 2007, 
p. 15): “A implantação da ferrovia ligando Bauru-SP – Corumbá-MS 
exerceu um impacto transformador. Fruto de negociações 
políticas, a ligação do interior de São Paulo com o MT cortou um 
imenso ́ vazio`, até atingir o núcleo de Corumbá, cumprindo papel 
decisivo na integração do Sul do Estado com a economia paulista 
e aprofundando as diferenças com o Norte [...]”.
 O resultado dessa diferenciação de desenvolvimento 
socioeconômico originada pela implantação da Estrada de Ferro 
Noroeste do Brasil entre o então sul de Mato Grosso e o norte, entre 
outros fatores, culminou na divisão do Estado em 1977, com a 
criação de mais uma unidade da federação, o estado de Mato 

Grosso do Sul, permanecendo, a região norte como Mato Grosso.
 A consequência disso é que Mato Grosso sempre 
apresentou limites ao seu desenvolvimento econômico em função, 
também, do seu solo, carente de estudos especializados e que 
pudessem torná-lo produtivo.
 Galvão (1995) apresenta sua versão sobre a mudança de 
traçado da Ferrovia Noroeste do Brasil que retirou Cuiabá de seu 
destino final. Segundo ele a situação nacional do final do século XIX, 
em relação à Guerra do Paraguai, à fragilidade de sua fronteira 
oeste e à instável relação com seus vizinhos, propiciaram o 

2.surgimento da proposta do engenheiro Emílio Schnoor  Seu projeto 
demonstrava ser o mais viável pelo percurso mais curto, e com isso 
menos oneroso, e pelas vantagens de integração com os países 
vizinhos.
 No mesmo período o engenheiro V. Marcos Ayrosa propõe o 
início da ferrovia em Bauru, seguindo até o Rio Paraná, à Camapuã, 
à barra do Rio Taquari com o rio Paraguai, e possibilitando ainda 
dentro dessa configuração a comunicação com Corumbá.
 Ao tomar conhecimento desse projeto, Emílio Schnoor 
discorda sobre a extensão da linha, que teria 1.300 km e não 960 km, 
e mostra a dificuldade de alcançar Corumbá, devido à laguna de 
Xarayes, obstáculo quase intransponível, pelas cheias de seis meses, 
que acumulavam de 5 a 6 metros de água por 200 quilômetros de 
largura. Argumenta ainda que Cuiabá não poderia vir a ser o ponto 
de alcance, pela pouca importância econômica, e devido ao alto 
dispêndio para servir a uma população de apenas 17.815 
habitantes à época, e, além disso, a ferrovia deveria ser parte da 
futura transcontinental do Rio de Janeiro ao Pacífico.
 Schnoor, que era contra a extensão da ferrovia até Cuiabá, 
procurou demonstrar o desenvolvimento provável da região do sul 
de Mato Grosso atravessada pela ferrovia e cortada pelos rios 
Paraguai e Paraná como justificativa para esse traçado, e cita o 
crescimento ocorrido nas cidades ao longo do rio Mississipi nos 
Estados Unidos, como exemplo. A indagação que fica é que essa 
mesma justificativa poderia ser usada para levar o traçado da 
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ferrovia a Cuiabá.
 Outra versão apresentada para a mudança do ponto final 
da Noroeste do Brasil é apresentada por Queiroz (1997). Em 
relação a esse ponto, entre 1902 e 1904, o então Presidente de 
Mato Grosso coronel Totó Paes e o Presidente Rodrigues Alves 
fizeram um acordo, com a intermediação do então ministro de 
relações exteriores Barão de Rio Branco, culminando com a 
assinatura do tratado de Petrópolis para receber o Acre. Pelo 
acordo, segundo Queiroz, Mato Grosso cederia algumas porções 
de terra (pertencentes à região de Cáceres) à Bolívia, e a União se 
comprometeria em construir uma estrada de ferro até Cuiabá, 
assim o governo de Mato Grosso:

[...] entrou nas boas graças de Rio Branco e 
Rodrigues Alves, que lhe prometeram em 
compensação ao apoio valioso, uma ferrovia 
'que ligasse a Capital [Cuiabá], no centro da 
América do Sul, ao litoral distante' (CORRÊA 
FILHO, 1930, p. 50; destaque meu). O mesmo 
autor cita em seguida as discussões sobre o 
tema no Clube de Engenharia, para concluir: 
'Divergindo dos referidos pareceres, inclusive o 
de Schnoor, [...] o governo federal preferiu a 
solução que agradasse ao Presidente de Mato 
Grosso', ou seja, a ligação entre o litoral e a 
cidade de Cuiabá, capital do Estado [...] 
(QUEIROZ, 1997, p. 105, grifo do autor). 

 Queiroz traz ainda o relato amargo do historiador mato-
grossense Virgílio Corrêa Filho sobre o descumprimento do acordo 
pelo governo federal:

O governo brasileiro apressou-se em cumprir o 
que prometeu no Tratado de Petrópolis, pela 
entrega à Bolívia das terras de Abunã, da Bahia 
Negra e das lagoas de Cáceres, Mandioré, 
Gaíba e Uberaba, e dos dois milhões de 

esterlinos, e providenciar a construção da 
Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Mas da via 
férrea, que deveria partir de Cuiabá nunca mais 
se falou: o compromisso não constara do 
documento diplomático, dignificado pelas 
assinaturas de eminentes negociadores. Era 
promessa verbal do governo da União, que o 
tempo levou, deixando por solver a dívida 
contraída pelo seu grande ministro Rio Branco [...] 
(CORRÊA FILHO, 1926 apud QUEIROZ, 1997, p. 
105).

 Queiroz informa também que com a saída de Rodrigues 
Alves da Presidência, a posse de Afonso Pena, e a morte de Totó 
Paes em Mato Grosso por revoltosos, o acordo verbal entre a União e 
o Estado de Mato Grosso para a construção da ferrovia até Cuiabá 
perdeu força.
 Afonso Pena não ofereceu resistência para que as 
mudanças de traçado sugeridas por Schnoor, empreiteiros e 
autoridades progredissem. Havia, entretanto algumas vozes a favor 
da manutenção do traçado até Cuiabá, dentre elas destaca-se a 
do Chefe da Rede de Viação de São Paulo, Goiás e Mato Grosso, 
Clodomiro Pereira da Silva, que responde de forma contrária à 
decisão do governo:

A primeira ferrovia [...] no estado de Mato Grosso 
deverá ser em primeiro lugar nacional e em 
seguida internacional. [...] deverá ela reunir os 
requisitos para satisfazer às três categorias 
fundamentais de necessidade, que atualmente 
são palpitantes no caso em questão: 
necessidades civis e políticas, necessidades 
econômicas e comerciais, e necessidades 
estratégicas ou militares. [...] não se deve e não se 
pode pôr de lado nenhuma destas categorias de 
necessidades, do contrário não se faria bom 
aproveitamento de tempo e de dinheiro [...] A 
nossa atrofia social, política e comercial vem de 
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não cuidarmos do problema econômico, onde 
está o fundamento de toda a prosperidade. 
[...]. Devemos em primeiro lugar criar e manter 
fontes de produção [...]. Por essas razões julgo 
que o plano de nossas grandes linhas de 
penetração, cuja construção é urgente de sul a 
norte, e constitui o verdadeiro problema 
nacional, sem desprezar nada do que convém 
à estratégia, deve sobretudo destinar-se a 
satisfazer às necessidades, em duas palavras – 
econômicas e comerciais (SILVA, 1907 apud 
QUEIROZ, 1997, p. 126).

 Como resultado o norte de Mato Grosso e sua capital, 
Cuiabá, continuavam desprovidas de um meio de comunicação 
para transporte de cargas e passageiros eficiente com o litoral 
populoso e economicamente mais desenvolvido. Mas não sem 
luta por parte dos cuiabanos, e nesse sentido Borges (2005, p. 171 
destaca: “No século XX, destaco três personagens que 
alimentaram todas as esperanças na estrada de ferro para 
Cuiabá como fator de progresso e desenvolvimento: Maria 
Dimpina, a quem denomino mãe cultural do trem; Vicente Emílio 
Vuolo considerado pela população residente da cidade como o 
pai político do trem, e Domingos Iglesias Valerio, a quem escolhi 
como o padrinho técnico do trem [...]”.
 Outra ferrovia que merece destaque do ponto de vista 
histórico e econômico, pelas vidas e recursos que consumiu, é a 
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, construída entre Porto Velho e 
Guajará-Mirim (fronteira com a Bolívia), atual estado de Rondônia. 
Essa ferrovia foi construída para atender ao Tratado de Petrópolis 
de 1903, que pôs fim a litígios de terra entre o Brasil e a Bolívia, e 
nessas trocas de terra o Brasil ficou com o território do Acre, mas 
com o compromisso de abrir uma via de comunicação com o 
Atlântico, para que a isolada Bolívia pudesse exportar seus 
produtos.
 A construção começou em 1906, mas em 1910 apenas 90 

km tinham sido construídos. Em 1912 as obras foram concluídas, 
tendo consumido milhares de vidas de trabalhadores de diversas 
nacionalidades. Uma vez que a empresa responsável pela estrada 
americana e conseguiu recrutar trabalhadores oriundos de quase 
todo planeta. Os recursos empregados em sua construção foram 
demasiadamente elevados, pois a companhia construtora 
importava dormentes de madeira da Austrália. Com a crise de 1929 
os investidores americanos não suportaram os custos de sua 
manutenção devolvendo seu controle ao governo federal. Em 1966 
a ferrovia foi incluída entre os ramais deficitários para erradicação, 
tendo a Bolívia aceitou substituí-la por uma rodovia no mesmo 
trecho. Após a construção da rodovia, a Madeira-Mamoré entrou 
em colapso total, encerrando suas operações em 1971 (REBELO, 
1973).
 Visando atenuar a questão dos transportes para Mato 

3Grosso o Plano de Metas  elaborou e construiu a BR-364 entre os anos 
de 1950 e 1960, ainda hoje essa construção se constitui na principal 
via de integração do Sudeste para com o Centro-Oeste e o Norte do 
país (PEREIRA, 2007), tendo posteriormente sofrido algumas 
alterações no período da ditadura militar.

5.  A  ATUAL INFRAESTRUTURA  DE  TRANSPORTES  EM  MATO GROSSO

 Um relatório resumido dos atuais eixos viários de Mato Grosso 
é apresentado a seguir e:

[...] destacam-se como principais corredores do 
transporte de produção agropecuária de MT os 
seguintes eixos viários: as rodovias federais: BR's: 
364, 163, 174, 158 e 070, a Ferrovia Ferronorte, e a 
Hidrovia Madeira-Amazonas [...] A BR-364 – 
rodovia diagonal ligando São Paulo ao Acre 
(fronteira com o Peru) – adentra MT em Alto 
Araguaia, prosseguindo na direção de Alto 
Garças, Pedra Preta e Rondonópolis. Em 
duplicidade com a BR-163, a partir daí, segue até 
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São Vicente e, em triplicidade com a BR-163 e 
com a BR-070, alcança Várzea Grande. Desse 
município em diante, em duplicidade com a 
BR-163, passando antes, pelo entroncamento 
p a r a  D i a m a n t i n o  ( P o s t o  G i l ) ,  s e m  
pavimentação, avança na direção de Nova 
Lacerda, Sapezal e Comodoro, ainda em MT. 
Em seguida, com traçado coincidente com a 
BR-174, acessa Vilhena e, posteriormente, 
Rondônia, atravessando o estado do Acre [...] 
Por essa rodovia se escoa a produção de soja 
da região do Chapadão dos Parecis-MT até 
Porto Velho-RO [...] (PESSOA; PEREIRA apud 
FARIA; PEREIRA, 2009, p. 109-127).

 Pessoa e Pereira (apud FARIA; PEREIRA, 2009) também 
relatam que a BR-163 ingressa em MT pela divisa do município sul 
mato-grossense de Sonora, passa por Rondonópolis e Cuiabá até 
alcançar Guarantã do Norte na divisa com o Pará, onde continua 
seu traçado sem pavimentação. Já a BR-174 começa em 
Cáceres, vai até Pontes e Lacerda, e Comodoro, avançando até 
Vilhena – RO, em duplicidade com a BR-364. A BR-158 se origina no 
Pará passa por Vila Rica, Confresa, Água Boa até atingir Barra do 
Garças. No caso da BR-070 que começa no Distrito Federal entra 
em Mato Grosso por Barra do Garças, passa por Primavera do 
Leste, Campo Verde, alcançando São Vicente, onde em 
triplicidade com as BR's 364 e 163 alcança o trevo do Lagarto em 
Várzea Grande, e daí até Cáceres. A Hidrovia Madeira-Amazonas 
que se comunica com as BR's 364 e 174 escoa a produção mato-
grossense até o porto de Itacoatiara (AM), e inverte o sentido 
tradicional de escoamento até o porto de Santos. Além, é claro, 
da ferrovia Senador Vuolo, antiga Ferronorte, que possui terminais 
em Alto Taquari, Alto Garças e, mais recentemente, Itiquira, 
ligando-os à malha ferroviária paulista até o Porto de Santos.
 Dentro desse quadro de luta pela integração, a economia 
de Mato Grosso cresceu, principalmente a partir da década de 
1970, mas a principal via de escoamento da produção mato-

grossense ainda continuou baseando-se em planejamento da 
década de 1950.
 Os trilhos voltaram a tocar o solo mato-grossense em 1999, 
essa história Borges (2005, p. 127-128) relata:

Toda esta história mais recente da estrada de 
ferro São Paulo–Cuiabá (contemplando o 
seguinte trajeto Rubinéia–Aparecida do 
Taboado–Rondonópolis–Cuiabá) atingiu seu 
ponto máximo, com o Projeto de Lei da Câmara 
n. 100, de 1975 e n. 312-A/1975, do deputado à 
época, Vicente Emílio Vuolo, que incluiu a 
ligação ferroviária de Mato Grosso na relação 
das ferrovias do Plano Nacional de Viação; com 
a aprovação do parecer de Mendes Canale, 
junto à Comissão de Transportes do Senado 
Federal em 10 de junho de 1976; com a sanção 
pelo presidente da República do Brasil – Ernesto 
Geisel, que o transformou na Lei n. 6.346, de 06 de 
julho de 1976; com o convênio assinado em 1978 
entre a União Federal e o governo de São Paulo 

4para a construção da ponte rodoferroviária ; e 
com a assinatura do contrato de concessão que 
entre si estabeleceram a União Federal, através 
do Ministério dos Transportes, e a Empresa 
Ferronorte S. A. (Ferrovias Norte Brasil), assinado 
em 19 de maio de 1989 [...].

 Nesse contrato foi estabelecido que a construção, 
operacionalização, exploração e conservação da ferrovia entre 
Cuiabá (MT) e Uberaba/Uberlândia (MG), Santa Fé do Sul (SP), Porto 
Velho (RO) e Santarém (PA) ficariam a cargo da Ferronorte de 
Olacyr de Moraes. Em 1998 a Ferronorte fundiu-se à Novoeste, 
passando a se chamar Ferronorte Participações S.A. (Ferropasa), 
controlada pela Brazil Rail Partners (BORGES, 2005). Em 1999, Alto 
Taquari recebeu a ferrovia, mas sua continuidade até Cuiabá não 
pareceu assegurada (BORGES, 2005).
 As fusões e aquisições envolvendo a Ferronorte não 
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terminaram em 1999, na década seguinte essa história teve novos 
capítulos. A Ferropasa foi a principal acionista das Ferrovias 
Bandeirantes S.A (Ferroban). que integrava o consórcio ganhador 
do leilão da malha paulista da RFFSA, antiga FEPASA, e em 2002 
com a integração da Ferronorte, Ferroban e Novoeste surgiu a 
Brasil Ferrovias S.A. que atuou nos estados de São Paulo, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul, (com ferrovia) e Goiás e Minas Gerais 
(com hidrovia), além de Paraguai e Bolívia. Em 2006 a América 
Latina Logística (ALL) comprou a Brasil Ferrovias S.A. que à época 
transportava soja e farelo no sentido centro-oeste/porto de Santos 
e fertilizantes e combustíveis no sentido contrário (SOGABE; 
SPROESSER, 2009).
 A formalização da alteração da razão social das Ferrovias 
Norte Brasil S.A. (Ferronorte) para a América Latina Logística Malha 
Norte S.A. (ALL) aconteceu em 15 de outubro de 2008, deixando 
de existir oficialmente a denominação Ferronorte (COMISSÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS, 2009). Em 2010 a América Latina Logística 
Malha Norte devolveu a concessão dos seguintes trechos à União: 
Cuiabá (MT) a Uberaba/Uberlândia (MG); Cuiabá (MT) a 
Rondonópolis (MT); Cuiabá (MT) a Porto Velho (RO); e Cuiabá (MT) 
a Santarém (PA), e assumiu o compromisso de construir e colocar 
em operação o trecho de Alto Araguaia a Rondonópolis até 31 de 
dezembro de 2012, salvo demora na licença ambiental ou fato 

5superveniente alheio à concessionária (AGÊNCIA ESTADO, 2010) . 
 Dessa forma a ferrovia está prevista para chegar a 
Rondonópolis até o fim de 2012, uma vez que a licença ambiental 

6foi expedida e as obras estão em andamento (NEGRÃO, 2011) .  

 6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Remetendo à obra de Celso Furtado (1999) sobre o “longo 
amanhecer” da economia brasileira, em Mato Grosso há também 
o longo amanhecer da ferrovia. O Brasil por ser um país continental 
e Mato Grosso por ser um estado distante dos grandes centros e de 
enormes riquezas não pode ficar sem uma forte integração viária 

com o restante do país. Na história embora o “se” não exista, há um 
impulso em querer imaginar como seria Mato Grosso se há um 
século e meio atrás já houvesse ferrovias integrando a capital 
Cuiabá, aos outros centros do país. Teria ocorrido a divisão? A 
economia seria mais forte? Seria mais populoso? Seria mais 
desenvolvido? 
 Tentando responder ao sentimento da necessidade de 
desenvolvimento, em sonhos e esperanças de Cuiabá, Borges (2005, 
p. 38) faz a seguinte reflexão, e que vale ressaltar nestas breves 
considerações:

Por fim, um fato torna-se cada vez mais evidente: 
vive-se esperando, vive-se sonhando. O sonho 
não acabou, porque ele se reveste de 
esperança. Parece que tanto a espera quanto o 
sonho não terminam nem com a morte, ou 
terminam apenas para quem morre, renovando-
se com os nascimentos. Serão a espera e o sonho 
infinitos? O tempo nunca pára? E, por isso, 
também a história continua? É trem! [...] Neste 
cerradão pantaneiro e amazônico, onde tantas 
foram as lutas cuiabanas em prol de projetos e 
mais transplantados que nunca saíram do papel 
para a construção da estrada de ferro, inúmeras 
foram as personalidades públicas envolvidas na 
questão e muitos foram os escritos, as 
campanhas, os discursos, as esperas e os sonhos 
por um trem que nunca chegou e nem saiu daqui 
para algum outro lugar [...] Indaga-se: será que 
valeu a pena? Fez isso tudo parte da 
alimentação contínua de uma esperança como 
forma de justificar a incapacidade de 
realizações presentes? Acredito que inúmeras 
seriam as respostas indo muito além da 
indagação levantada e da própria discussão 
realizada. Entretanto atrevo-me apenas a dizer 
que o sonho da chegada dos trilhos a Cuiabá 
preencheu e ainda preenche o cotidiano de um 
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importante segmento da população 
cuiabana.

NOTAS

1 Engenheiro de ferrovias, tendo construído mais de 1.200 km de 
ferrovias no Rio de Janeiro, sul do Brasil e, por último, na Argentina, 
o insucesso nos negócios o fez retornar ao Brasil.

2 Denominação do plano nacional de desenvolvimento do 
Governo Federal relativo ao quinquênio 1956-61, Governo 
Juscelino Kubitschek (PEREIRA 2007).

3 Para maiores informações sobre a história da construção da 
ponte rodoferroviária cf. Borges (2005).

4 Para maiores informações sobre a história da construção da 
ponte rodoferroviária cf. Borges (2005). [Excluir nota: já consta no 
final do artigo segundo as normas da revista].

5 AGÊNCIA ESTADO. ALL devolve trecho de concessão à ANTT. 
[Notícia veiculada em 3 de dezembro de 2010, na Internet]. 
Disponível em:
<http://forumproferrovia.blogspot.com/search?updated-
min=2010-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2011-01-
01T00:00:00-08:00&max-results=43>. Acesso em: 23 jan. 2011. 
[Excluir nota: já consta nas referências].

6 NEGRÃO, J. Obras do terminal de Itiquira serão lançadas em 
fevereiro. [Notícia veiculada em 21 de janeiro de 2011, na Internet]. 
Disponível em:
<http://forumproferrovia.blogspot.com.br/2011/01/obras-do-
terminal-de-itiquira-serao.html >. Acesso em: 23 jan. 2011. [Excluir 
nota: já consta nas referências]. 
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RESUMO

 O artigo aborda a relação entre desenvolvimento urbano e construção de ferrovias no Brasil de fins do 
período imperial e início do republicano. Analisa de forma comparativa, as ferrovias Mogyana e a Noroeste do 
Brasil, em termos de definição do trajeto, do desenvolvimento regional proporcionado e dos trabalhadores empre-
gados para o intento.
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ABSTRACT 

 The article discusses the relationship between urban development and construction of railways in Brazil for 
purposes of the imperial period and early republican. Analyzes, in a comparative way, the railroads Mogyana and 
Noroeste do Brasil, in terms of defining of the path, regional development provided to employees and workers for this 
intent. 
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1 . INTRODUÇÃO

O
crescimento do Brasil, assim como de outros países depen-
dia, e muito, do desenvolvimento das vias de comunica-
ção. O governo Imperial sabia disso e já considerava 

investir, e/ou incentivar que particulares o fizessem, nos transportes, 
seja por estradas de rodagem, por rotas fluviais ou por ferrovias: a 
escolha dependia, obviamente, das condições da região. Não 
por outro motivo, o governo brasileiro organizou expedições de 
pesquisa para averiguar a viabilidade de investimentos nos lugares 
mais afastados da administração central, denominados então de 
sertão (ou de espaços que ficavam para além dos territórios de 
fronteira).
 Uma dessas comissões foi instituída pelo visconde de 
Sinimbu, presidente do gabinete ministerial entre 1878 e 1880, com 
o objetivo de investigar o vale do Rio São Francisco e produzir 
conhecimento que baseasse futuros melhoramentos da navega-
ção fluvial. O desenvolvimento da região, além de gerar divisas ao 
Estado, também significaria integrar àqueles lugares a nação, 
consolidando as fronteiras do Brasil. 
 A chamada Comissão Hidráulica era chefiada pelo norte 
americano Willian Milnor Roberts e composta por outros engenhei-
ros e estudiosos estrangeiros e brasileiros, entre os quais estava o 
baiano Teodoro Sampaio. Foi justamente esse engenheiro baiano 
que deixou registrado em suas anotações a impressão de pregui-
ça e atraso que o povo daquela região causou a todos os mem-
bros da referida expedição. Ao avaliar os ribeirinhos do São Fran-
cisco com referências de civilização europeia ou norte-
americana, a Comissão Hidráulica concluiu que não seria vantajo-
so para o governo brasileiro investir na região. O vale do São 
Francisco, sobretudo o norte de Minas Gerais, conheceria o 
desenvolvimento urbano décadas mais tarde, pelos trilhos da 
ferrovia (SILVA; DAMÁZIO, 2009). 
 A ferrovia, aliás, já era motivo de interesse desde os anos 

finais do século XIX, incentivada pela Lei n. 641, de 26 de junho de 
1852 que estabeleceu garantias de juros sobre o capital empregado 
na construção dos trilhos, além da isenção de impostos para a 
importação de materiais eventualmente necessários (MATOS, 1974).
 Desde então, uma série de ferrovias e Companhias em 
disputa por concessões estaduais multiplicaram-se pelo território 
brasileiro.
 Para esse trabalho interessa-nos considerar os tipos de 
ferrovias que foram construídas no Brasil. Na tentativa de estabele-
cer uma espécie de tipologia das mesmas, a historiografia atual-
mente reconhece dois tipos: as ferrovias de penetração e as de 
interação¹:
 

O primeiro tipo, as ferrovias de penetração, 
objetiva apoiar a fronteira econômica que 
passou a se orientar decididamente para o 
interior. Acham-se, nesse caso, a Ferrovia da 
Produção – ligando o oeste do Paraná ao Litoral – 
e a Ferrovia Leste-Oeste – ligando Cuiabá a 
Santa Fé do Sul –, que apoiará a fronteira econô-
mica orientada para Rondônia. Essas ferrovias 
não diferem muito do modelo brasileiro clássico 
de ligação dos portos com o interior. Seus benefí-
cios são diretos e facilmente mensuráveis. Já as 
ferrovias de integração têm como objetivo 
fundamental ligar as redes existentes, proporcio-
nando ao Brasil, pela primeira vez, uma rede 
ferroviária realmente interna [...] (NATAL, 1991, p. 
305).

 O professor Jorge Luiz Alves Natal, ainda divide as ferrovias 
de integração em outros dois segmentos, dependendo alcance da 
malha ferroviária: regional ou nacional.
 Partindo das considerações até aqui apresentadas propo-
mos outra divisão para as ferrovias brasileiras. O primeiro caso, aqui 
denominado de ferrovias de desenvolvimento abarca as primeiras 
linhas férreas, a exemplo da Estrada de Ferro D. Pedro II que passou 
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por territórios já produtivos, otimizando o escoamento de merca-
dorias para o Porto de Santos. O segundo caso, aproveitando a 
divisão já sugerida por Jorge Luiz Alves Natal, compreende as 
ferrovias de integração que ligam malhas anteriores, divididas em 
regionais e nacionais. O terceiro caso, até então denominado de 
ferrovias de penetração, tem duas subdivisões ou tipos. 
 O primeiro tipo de ferrovias de penetração definiu-se por 
aquelas que ocupam áreas de fronteira de produção já em 
desenvolvimento. Por meio delas, os produtores de café, por 
exemplo, viabilizaram a integração de novas áreas afeitas à 
agricultura. Já o segundo tipo corresponde à construção de trilhos 
em regiões ainda teoricamente inexploradas, tidas como lugares 
vazios e não civilizados, ocupados, majoritariamente, por índios e 
entrantes. 
 A diferença entre os dois tipos de ferrovias de penetração, 
a nosso ver, é que o primeiro ocupa áreas para as quais os investi-
dores já tinham planejamento, a exemplo da expansão da cultura 
cafeeira. O segundo tipo incorpora investimentos em territórios 
não tão conhecidos, o que significou possibilidades de aquisição 
de terras relacionadas a projetos futuros, embora de exploração 
inserta no momento de construção da malha ferroviária. 
 Tomamos para esse artigo duas regiões pelas quais passa-
ram ferrovias de dois dos casos anteriormente explicitados: o 
complexo cafeeiro que conheceu ferrovias de integração e de 
penetração de primeiro tipo, ambas favorecendo aos interesses 
do café e a porção sul de Mato Grosso, região pelo qual passou a 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB): ferrovia de penetração 
de primeiro e segundo tipos. 
 A ferrovia Noroeste do Brasil, aliás, foi composta por dois 
braços, um que adentrou a porção do território paulista ainda 
fronteiriço naquela época em relação à produção cafeeira 
(caracterizando, portanto, o primeiro tipo de ferrovia de penetra-
ção de que tratamos anteriormente) e a que foi dirigida ao sul do 
então estado de Mato Grosso que, chegando a Campo Grande, 
significou a exploração de rincões ainda não explorados oficial-

mente, caracterizando-se, portanto, como ferrovia de penetração 
de segundo tipo. 
 Esse artigo analisa duas ferrovias específicas: a Mogyana, no 
complexo cafeeiro; e a Noroeste do Brasil, na região sul do Mato 
Grosso. O intuito é analisar, de forma comparativa, os significados 
desses dois braços das duas ferrovias em questão, especificamente 
no tocante à definição do traçado, aos grupos de investimentos, ao 
impacto que causaram no território pelos quais passaram e aos 
trabalhadores das Companhias que as construíram.

2.  O CAMINHO DOS TRILHOS: INVESTIMENTOS E TRAJETOS

 Data do ano de 1855, o início da construção da Estrada de 
Ferro Dom Pedro II, primeira a adentrar o estado de São Paulo, já que 
ligava a cidade do Rio de Janeiro a Cachoeira, passando pelo Vale 
do Paraíba. Em virtude desse trajeto a Dom Pedro II pouco significou 
para o complexo cafeeiro.
 Da perspectiva dos produtores de café, a conclusão da 
ferrovia São Paulo Railway, em 1867, foi muito mais importante, pois 
ligou a cidade de Santos à Jundiaí, significando outra rota de 
escoamento do café pelo porto de Santos. (MATOS, 1974).
 Mas o café avançava pelo interior de São Paulo e exigia a 
expansão dos trilhos. Em virtude da Companhia São Paulo Railway 
não se interessar por tal expansão, já que gozava de “[...] monopólio 
de 60 anos na ligação com o porto de Santos, para a concentração 
de atividades comerciais e financeiras na capital [...]” (TEODORO, 
2006, p. 61), fundou-se a Companhia Paulista de Estrada de Ferro de 
Jundiaí a Campinas, trecho terminado em 1872. A Paulista continu-
ou a expandir-se, chegando a Santa Barbara, Limeira, Rio Claro, 
Pirassununga, avançando no sentido noroeste.
 Mesmo com o crescimento dos trilhos, a elite cafeeira não 
estava satisfeita, cafeicultores e negociantes, já estabelecidos em 
suas respectivas localidades, queriam que a ferrovia passasse pelo 
município mais próximo de suas terras. Locais, que já dominavam 
política e economicamente. Em nome desses interesses várias 
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companhias surgiram como a Ituana e a Mogyana.
 Muitos pesquisadores têm tratado da associação entre 
ferrovia e café, entre eles cabe ressaltar Wilson Cano (1997, p. 42):

No estado de São Paulo, a produção cafeeira 
teve início pelo vale do Paraíba, onde ainda 
contou com a mão-de-obra escrava, a qual se 
adequava à necessidade de produzir muito e 
barato. Com a exaustão dessas terras o café 
seguiu rumo ao oeste paulista, chegando à 
região de Campinas por volta de 1880; no 
entanto, com a expansão geográfica, aumen-
tavam os custos da produção no momento em 
que a mão-de-obra usada entrava em deca-
dência; para manter a taxa crescente de 
acumulação, os cafeicultores buscaram duas 
soluções: na primeira, substituíram a mão-de-
obra cativa, que se tornou escassa, e portanto 
cara, pela estrangeira; na segunda, associa-
ram-se a criação de estradas de ferro [...].

 Chamou-nos a atenção o fato de a criação das compa-
nhias e a expansão dos trilhos obedecerem aos interesses dos 
senhores do café. No complexo cafeeiro não é a ferrovia que dita 
o desenvolvimento da elite e determina quais municípios se desen-
volveriam, mas o contrario: são as oligarquias já estabelecidas que 
decidem os trajetos das ferrovias, influenciando fortemente, 
quando não investindo, na formação das companhias.
 Sem os problemas do transporte e da mão-de-obra o café 
tinha garantido seu futuro: estava criado o complexo cafeeiro 
(OLIVEIRA, 2008).
 O caso da Noroeste do Brasil parece-nos diferente. A NOB 
foi pensada em termos de ocupação de espaços vazios e delimi-
tação das fronteiras do Brasil, de instrumento de integração e 
civilização, pelo menos no braço que rumava para a porção sul do 
estado de Mato Grosso.
 Ao contrário de suas congêneres (a Paulista, a Mogyana e 

a Ituana), estradas de ferro expandidas segundo a necessidade da 
produção cafeeira e (por vezes) financiada pelos cafeicultores e 
administradores locais, a frente da Noroeste do Brasil que se ocupou 
do sul de Mato Grosso, caracterizou-se por ser uma ferrovia de 
penetração, em busca de ocupação de novas áreas, expansão 
agrícola e povoamento.
 Na sua versão sul mato-grossense a ferrovia respondeu às 
vulnerabilidades e fragilidades da fronteira Oeste, no sentido da 
defesa do território ameaçado pelo temor de um possível conflito 
contra as nações platinas. Explica-se: embora Mato Grosso perten-
cesse politicamente ao Brasil, o estado não estava integrado eco-
nômica e socialmente à nação. A construção de uma ferrovia 
atingiria diversos objetivos, além da expansão e oportunidade 
comerciais, seria um fator de defesa contra as possíveis pretensões 
expansionistas de países vizinhos, garantiria acesso ao rio da Prata 
(principal via de comunicação da região) e inibira eventuais movi-
mentos separatistas (Queiroz, 1997).
 Como informa Euclides da Cunha (1999), na obra intitulada À 
margem da história, havia, em meados do século XIX, antes da 
guerra contra o Paraguai, dezesseis projetos e mais de trinta parece-
res a respeito de construções de ferrovias em Mato Grosso. O 
deputado Paulo Candido, por exemplo, defendia, em meados dos 
anos de 1800, a ideia de uma ligação ferroviária entre São Paulo e a 
fronteira mato-grossense, visando à ocupação e defesa do territó-
rio.
 Para Euclides da Cunha (1999), a NOB apresentava-se como 
a ferrovia “[...] mais dilatada das transcontinentais sul-americanas 
[...]” (CUNHA, 1999, p. 93), podendo estabelecer ramais de ligação 
com o oceano Pacífico.  O entusiasmo do autor para com a Ferrovia 
Noroeste do Brasil explica-se pela possibilidade do país efetivar 
contato entre o Atlântico e o Pacífico, a exemplo da expansão para 
oeste nos Estados Unidos, o que ampliaria as possibilidades comerci-
ais e estabeleceria a hegemonia do país na América do Sul, além de 
sanar o problema do isolamento de Mato Grosso.  
 Diante da necessidade de expandir a rede de comunica-
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ção entre Mato Grosso com o restante do país, teve início as 
discussões que trataram do trajeto da linha férrea. Com base em 
relatórios da comissão de Viação, o governo federal concedeu ao 
Banco União do Estado de São Paulo a construção da ferrovia que 
ligaria a Mogyana com a fronteira da Bolívia, passando por Cuia-
bá (MT) e São Luiz de Cáceres (MT).
 Todavia em 1893 as obras ainda não haviam começado. O 
governo federal declarou a caduquice da concessão obtida pelo 
Banco União do Estado de São Paulo. Não foi possível aferir com 
precisão quais foram os motivos que impediram o desenvolvimen-
to da construção. Para o ex-escriturário da ferrovia e jornalista 
Correia das Neves o empreendimento não se concretizou porque 
o banco não conseguiu arrecadar capitais suficientes para o inicio 
da empreitada (NEVES, 1958). De qualquer modo o Banco União 
do Estado de São Paulo organizou a Companhia de Estradas de 
Ferro Noroeste do Brasil em 1904 e, em nome dela, conseguiu 
novamente a concessão (GHIRARDELLO, 2002).
 Com a nova concessão era preciso levantar divisas, o que 
foi feito em contato com empresas franco-belgas. Agora restava 
confirmar o trajeto. A antiga rota que ligava a Mogyana ao do 
norte de Mato Grosso não interessava aos cafeicultores, pois 
passava por terras já ocupadas e em franco desenvolvimento². 
Aliás, o café se expandia para o sul. Por pressão da elite cafeeira, a 
trajeto foi redefinido para ligar Bauru à fronteira sul do Mato Grosso, 
até a cidade de Corumbá. Por questões de ordem política, bem 
como para acelerar as obras, duas frentes foram montadas para a 
construção da ferrovia: a primeira saindo de Bauru em direção à 
Itapura; a segunda de Porto Esperança também em direção à 
Itapura. Assim, a NOB começou a se materializar em dois pontos 
distintos em direção ao mesmo lugar, e estaria ligada, em Bauru, às 
Estradas de Ferro Sorocabana e Paulista.
 Os dois braços da Noroeste do Brasil garantiam a expansão 
do café para o Oeste de São Paulo e ainda representava, no 
mínimo, o escoamento do produto pelo novo oeste, local também 
visto como de promissores investimentos. A elite cafeeira vislum-

brou o projeto da NOB como a garantia do futuro da produção 
cafeeira.
 Obviamente, um empreendimento tão vultoso como o 
pretendido pela NOB demorou tempo suficiente para significar 
muitas coisas: desenvolvimento, exploração, desmatamento, 
dizimação de índios, conflitos com trabalhadores, desvio de dinhei-
ro, aparecimento de vilas e cidades. É claro que todos esses elemen-
tos, e vários outros, não se relacionavam de forma igual nos dois 
braços da ferrovia (no oeste paulista e no sul do Mato Grosso), bem 
como não se assemelham às ferrovias paulistas do complexo cafeei-
ro. Em comum essas ferrovias só tinham a motivação para o traçado 
dos trilhos: garantir o capital da oligarquia cafeeira. 

 3.  CONSTRUINDO A FERROVIA: MODERNIZAÇÃO, CIDADE E TRABALHO

 O estudo de Terry Coleman (1965) trata da organização das 
construções das ferrovias inglesas no século XIX, modelo também 
aplicado no Brasil. Primeiramente a Companhia que tinha a conces-
são do Estado indicava um engenheiro para projetar o traçado³, 
supervisionar a construção e se responsabilizar pelo empreendimen-
to; em seguida indicava também um empreiteiro principal (principal 
contractor), geralmente um grande empresário, para executar os 
trabalhos. O empreiteiro, por sua vez, indicava encarregados ou 
gerentes para cada seção da linha, sendo estes autorizados a 
oferecer partes das obras a subempreiteiros (sub-contractors); os 
subempreiteiros, indicavam turmeiros ou feitores de turma (gan-
gers), responsáveis pela contratação dos trabalhadores braçais 
(navvies) (COLEMAN, 1965).
 No caso da construção da Estrada de Ferro Noroeste do 
Brasil não foi diferente, a forma adotada para realização das obras 
deu-se por meio de várias empreitadas. A Companhia Noroeste 
confiou a construção e o aparelhamento da linha à empresa belga 

4Compagnie Générale de Chemins de Feret de Travaux Publics ; 
esta, por sua vez, subempreitou as obras no Brasil à Construtora 
Machado de Mello, de propriedade do engenheiro e acionista da 
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Companhia Noroeste, o Sr. Joaquim Machado de Mello. A Cons-
trutora Machado de Mello subempreitou atividades específicas 
das obras, como derrubada das matas, abertura dos dormentes, 
cortes, aterros e implantação dos trilhos a vários grupos de peque-
nos empreiteiros, conhecidos como tarefeiros. Diante dos inúmeros 
intermediários, na prática, a construção ficou marcada pela ação 
das empresas querendo ampliar sua margem de lucro; para tanto, 
expedientes como a simplificação de alguns trabalhos, buscando 
economizar no material e na mão-de-obra foram utilizados. Em 
síntese, pagava-se bem as empresas e associações envolvidas por 
um trabalho que não se concretizava conforme o planeja-
do/almejado (GHIRARDELLO, 2002).
 Embora a NOB fosse do Banco União do Estado de São 
Paulo e seu trajeto tenha seguido os interesses da oligarquia 
cafeeira, o fato é que a Noroeste do Brasil reuniu diferentes e 
variados grupos, muito em virtude de suas proporções. Quando foi 
concretizada, em 1952, os trilhos da NOB perfaziam o total de 1.273 
km. 
 A Mogyana, por sua vez, teve doze ramais: “[...] alguns não 
chegavam a ter vinte quilômetros, enquanto que o mais extenso 
não chegou a cem [...]” (MATOS, 1974, p. 77). As pequenas propor-
ções dos ramais da Mogyana, que também foi a maior extensão 
de linhas férreas do estado de São Paulo, revela uma das diferen-
ças entre esta estrada e a Noroeste do Brasil: a Mogyana foi 
planejada e organizada pelas elites cafeeiras, com rotas que 
interessavam diretamente às elites locais. Exatamente por isso 
ficaram conhecidas como cata-cafés. A Noroeste do Brasil, por 
sua vez, quando passou pelo sul de Mato Grosso não passou por 
lugares que já contava com uma elite consolidada.
 A concessão para a construção da Mogyana foi obtida 
pela Companhia Mogyana de Estradas de Ferro e Navegação 
(CMEF): 

A Companhia Mogyana de Estradas de Ferro e 
Navegação, sociedade anônima com sede 
em Campinas, foi organizada em 1872 entre as 

cidades de Campinas e Mogy-mirim, com ramal 
para a cidade de Amparo, nos termos da lei 
provincial nº 18, de 21 de março de 1872, a qual 
concedia privilégio e garantia de juros de 7% 
sobre o capital de 3.000:000$000 (três milhões de 
contos de réis), divididos em 15.000 ações equi-
valentes a 200$000. A mesma lei concedia ainda 
o privilégio para o prolongamento da linha 
acima até as margens do Rio Grande, passando 
por Casa Branca e Franca (História da Compa-
nhia Mogiana de Estradas de Ferro e Navega-
ção, 1961. 

 A Mogyana percorreu 25 municípios distribuídos pelas linhas: 
Campinas-Ribeirão Preto (Campinas, Jaguari, Mogi Mirim, Casa 
Branca, São Simão e Ribeirão Preto); Rio Grande (Barracão, Batatais, 
Franca e Jaguara); Catalão (Sacramento, Uberaba, Uberlândia e 
Araguari); Igarapava–Uberaba (Igarapava, Tangará e Rodolfo 
Paixão) e pelo Ramal de Igarapava (Sales Oliveira, Jussara, Bacuri, 
Ituverava e Aramina).
 A Companhia Mogyana foi criada por um grupo de fazen-
deiros já estabelecidos e não satisfeitos com os locais das malhas 
ferroviárias até aquele ano. Enquanto a Noroeste do Brasil foi uma 
epopeia grandiosa rumo às terras tidas como vazias e, por isso 
mesmo, repletas de novas possibilidades. A Mogyana estava volta-
da para si mesma, interligando uma das regiões mais ricas do 
estado, beneficiando pequenos poderes, definido trilhos ao sabor 
dos debates e influências políticas, em nome dos negócios do café. 
 Entre os diretores da Companhia encontramos nomes de 
cafeicultores como João Ataliba Nogueira (presidente da CMEF em 
1888), Joaquim Ferreira de Camargo Andrade (Barão de Ybitinga), 
Antônio Pinheiro de Ulhôa Cintra (Barão de Jaguara), Antônio de 

5Queirós Telles (Conde da Parnaíba) e Zeferino da Costa Guimarães.
 É difícil ainda, apesar dos muitos trabalhos sobre o assunto, 
dimensionar a origem de todo o capital investido na Mogyana. O 
pesquisador Nicolai Filimonoff (2004) da Universidade São Marcos, 
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em trabalho intitulado Caminhos de ferro: a Mogyana no panora-
ma ferroviário paulista afirma que o capital inicial investido, na 
época, foi de 3.000:000$000 (três milhões de contos de réis).  Além 
dos investimentos privados, documentos indicam possível partici-
pação do Estado, como sugere Ofício enviado em 1881 pelos 
diretores da CMEF ao presidente da província de São Paulo: “A 
Companhia Mogyana, ameaçada de interromper seu tráfego 
pela escacez de combustivel para suas machinas, vem respeitoza-
mente pedir-vos providencias afins de que o carvão que lhe é 
destinado seja em Santos descarregado com presteza a evitar 
aquelle acontecimento [...]” (apud FILIMONOFF, 2004. p. 76) . 
 Havia ainda a possibilidade de outros investidores locais 
aderirem ao projeto em nome da expansão dos trilhos para onde 
lhes conviesse, inclusive custeando as obras, a exemplo do ofício 
enviado à Mogyana pelo município de Casa Branca, em 1874, 
propondo a expansão dos trilhos para a localidade:

A Câmara Municipal desta cidade, resolveu 
dirigir-se a V.S.ª afim de promover todos os 
meios para trazer até aqui o prolongamento da 
Estrada de Ferro da Mogiana. Não se demorará 
em demonstração das vantagens que por 
certo tem de auferir a Companhia, por isso que 
a V.S.ª illustrado e conhecedor da importância 
do Município mais que ninguém saberá dar-
lhes o devido valor. Os recursos que dispõe o 
Município serão suficientes para sustentar o 
custeio da Estrada de Ferro. [...] E no entanto 
não se lhes pode contestar a importância, já 
em relação a terras, já em relação a sua 
posição em que se achão colocadas. Tanto 
mais que em uma Província como esta, onde os 
capitaes estão sempre promptos para coadju-
var as empresas úteis, aprece que uma vez 
demonstrada a vantagem e conviniencia, 
pouco ou quase nenhuma dificuldade encon-
trará a Companhia, mesmo porque em tal 

sentido não vai somente interesse para Casa 
Branca. Mogymirim diretamente participará dos 
nossos lucros, e todos fazendo principal mensão – 
São João da Boa Vista, Cajurú, São Sebastião da 
Boa Vista, Batataes, Franca, Uberaba, Caconde, 
Espírito Santo do Rio do Peixe, Santa Rita do Passa 
Quatro, São Simão, Ribeirão Preto e o Sul de 
Minas – que como nós tem necessidade dessa 
estrada não só para remessa de sua exportação, 
como mas ainda para receberem aquele justo 
valor a que tem incontestável direito pelas terras 
de superior qualidade, e pelo aumento de sua 
população [...] (apud: FONTANARI, 2011, p. 45).

 Quanto ao financiamento da Mogyana, parece-nos perti-
nente considerar que divisas, seja na forma de investimento finance-
iro ou outros incentivos, vieram de várias partes: do Estado, regiões e 
municípios e, principalmente, grupos da oligarquia cafeeira. 
 Os trilhos da Estrada de Ferro da Companhia Mogyana 
marcaram o processo de crescimento e renomeação das regiões 
por onde passava, dividindo o noroeste do Estado de São Paulo em 
Alta, Média e Baixa Mogiana. Como exemplo desse processo 
citamos a redefinição do antigo Sertão do Rio Pardo, território que 
após o advento dos trilhos passou a ser compreendido com Alta da 
Mogiana. Fenômeno similar ocorreu com a construção da Ferrovia 
Noroeste do Brasil, que serviu para a integração de boa parte do 
novo oeste paulista, até então compreendido em alguns mapas do 
início do século XX como territórios pouco explorados, isto é, não 
civilizado e não nomeados (PEREIRA, 2005).
 Mas o fragmento da correspondência anteriormente citada 
é significativo para outra argumentação, no tocante ao impacto 
que as ferrovias Mogyana e Noroeste do Brasil geraram para o 
desenvolvimento de núcleos urbanos.
 O fato é que a ferrovia Mogyana passou por locais que já 
existiam, cujas populações, por muitas vezes, ansiavam pela chega-
da dos trilhos, a exemplo do já citado caso do Município de Casa 
Branca. O quadro a seguir descreve a origem dos municípios perten-
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centes à Alta Mogiana, em relação com a chegada dos trilhos.

Quadro 1 - Municípios pertencentes à Alta Mogiana apresentados 
por ordem cronológica decriação entre 1821 a 1928

Fonte: Construção dos autores.

 Nota-se que a passagem dos trilhos da ferrovia possibilitou a 
independência de vários distritos. Como as vias são de pequena 
extensão, depreende-se que a região atendida pela Mogyana já 
era de exploração cafeeira antes mesmo da chegada dos trilhos. 

Enquanto que a Mogyana atendeu uma região de 
oligarquias já estabelecidas, a Noroeste do Brasil, na sua porção sul 
mato-grossense desbravou territórios ainda não explorados da 
perspectiva da civilização cafeeira e do ordenamento do Estado 
brasileiro. Tal fato gerou realidades dispares para as duas ferrovias 
em foco. 

A Mogyana promoveu desenvolvimento, significou 
urbanização e modernização para as cidades do complexo 
cafeeiro, resultou na criação de muitos núcleos populacionais, hoje 
municípios, mas cresceu em locais completamente diferentes da 
NOB, no sentido de que as principais cidades já estavam fundadas 
no interior de São Paulo quando foram beneficiadas pela Ferrovia. 
Os migrantes, trabalhadores e todos os que a Mogyana atraiu para 
o complexo cafeeiro encontraram urbanizações em 
desenvolvimento e tinham que se adaptar às normas e 
sociabilidades ali já em exercício. 
 No tocante a existência de estrutura anterior às ferrovias na 
região paulista de exploração de café, Paulo Roberto de Oliveira 
defende que “[...] quando o café se expandiu ali encontrou certa 
estrutura previamente forjada pela cana-de-açúcar [...]” (OLIVEIRA, 
2008, p. 206).

No sul de Mato Grosso a Noroeste do Brasil possibilitou a 
criação de municípios como Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo, Água 
Clara e Terenos e o desenvolvimento de outros, a exemplo de 
Campo Grande. 

No tocante ao impacto das ferrovias para as cidades 
concluímos que enquanto a Mogyana interligou núcleos em 
desenvolvimento, a Noroeste do Brasil abriu espaços vazios, 
desmatou e dizimou tribos indígenas, possibilitando o aparecimento 
de novos núcleos urbanos, e promovendo o aprimoramento 
daqueles que já existiam.
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Município Data de 
Criação 

Município de 
origem 

Data da chegada 
dos trilhos no 

município 

Franca  1821 Mogi Mirim 1887 

Batatais  1839 Franca 1886 

São Simão  1865 Casa Branca 1882 

Cajuru  1865 Batatais 1912 

Ribeirão 
Preto  

1871 São Simão  1883 

Igarapava  1873 Franca 1905 

Ituverava  1885 Franca 1903 

Nuporanga 1885 Batatais/Orlândia 1902 

Patrocínio 
Paulista  

1885 Franca  -  

Sto. Antônio 
da Alegria  

1885 Cajuru  -  

Sertãozinho  1896 Ribeirão Preto 1899 

Cravinhos  1897 Ribeirão Preto 1883 

Jardinópolis  1898 Batatais 1899 

Orlândia  1909 Nuporanga 1901 

Santa Rosa 
do Viterbo  

1910 São Simão 1910 

Brodósqui  1913 Batatais 1892 

São Joaquim 
da Barra  

1917 Orlândia 1902 

Altinópolis  1918 Batatais 1909 (E.F.S.P.M)6  

Pedregulho  1921 Igarapava 1898 

Guará  1925 Ituverava 1903 

Serra Azul 1927 São Simão 1905 (E.F.S.P.M) 

Guairá  1928 Orlândia  -  

 



É claro que a ferrovia, além dos investidores, também atraiu 
migrantes para os postos de trabalho. A Companhia Mogyana 
contou com trabalhadores de diferentes lugares, mas 
diferenciava-se por perpassar núcleos urbanos, mesmo que 
pequenos, que podiam receber tais pessoas que ali se viam 
obrigadas a adaptarem-se ao ordenamento social já organizado. 
A história da Noroeste foi diferente.

No sul de Mato Grosso, a mão-de-obra foi composta por 
migrantes de países vizinhos, em especial paraguaios e bolivianos, 
condenados por vadiagem e desocupação enviados às obras, 
outros cooptados diretamente no Porto de Santos e os próprios 
índios da região. Como estavam presos às obras (excluindo os 
índios), uma vez que o desmatamento e a pacificação das tribos 
andavam com o avanço dos trilhos, a própria subsistência desses 
trabalhadores era motivo de lucro dos empreiteiros. 
 A utilização dos armazéns ou das vendas para o 
fornecimento de gêneros alimentícios e equipamentos para o 
trabalho foi prática comum nas construções e fazendas em 
regiões isoladas. Ao monopolizar o potencial de compra dos 
empregados, através do fornecimento de crédito e manipulação 
dos valores, os empregadores condicionavam os trabalhadores a 
uma dívida impagável, lançando em suas cadernetas saldos 
negativos, forçando-os a permanecerem no trabalho até a 
possível e improvável quitação do débito (MARTINS, 1979).  No 
caso da NOB, a Construtora Machado de Mello estabelecia na 
caderneta o regulamento que cada trabalhador deveria 
obedecer: 

O Snr. [...] aceitando a ocupação de [...] nesta 
construção, obriga-se com aquisição da 
presente caderneta, as condições seguintes:
1. Obedecer e executar todas as ordens de 
serviço que lhe forem dadas;
2. Reconhecer de 10 (dez) horas no mínimo, o 
dia de trabalho;
3. Trabalhar não só nos dias da semana, como 

nos domingos, dias santos e feriados, e também 
de noite, quando o Empreiteiro o exigir;
4. Aceitar, sem direito a qualquer reclamação, o 
salário diário que lhe for estipulado pelo 
Empreiteiro;
5. Fornecer-se do armazém do Empreiteiro de 
todos os gêneros de alimentação e de qualquer 
outros artigos de que precisar;
6. Não causar dano algum, nem embaraços aos 
trabalhos executados por conta do Empreiteiro 
ou de particulares, comportando-se com todo o 
respeito e moralidade quer no serviço, quer 
particularmente;
7. Aguardar o pagamento dos seus ordenados 
do mez vencido, até o dia 30 (trinta) do mez 
seguinte;
8. Aguardar, se sair espontaneamente do 
trabalho durante o mez, a liquidação de sua 
caderneta no dia respectivo do mez seguinte;
9. Ser dispensado do serviço se o entender o 
Empreiteiro, recebendo imediatamente o saldo 
dos seus salários;
10. Apresentar no último dia do mez, ao armazém 
competente, a presente caderneta para 
conferênc ia  dos  respect ivos  déb i tos ,  
lançamentos dos salários e apuração do saldo, 
procurando a sua restituição do dia 5 do mez 
s e g u i n t e  e m  d i a n t e ,  e n t r e g a n d o - a  
posteriormente no acto do recebimento do 
saldo, sem direito à sua restituição;
11. Não transferir a presente caderneta a outros; 
e, no caso de saída espontânea (não podendo 
estar presente no acto de pagamento), deverá 
deixar pessoa devidamente autorizada a 
receber o saldo, sob aviso prévio ao Empreiteiro;
12. O trabalhador que não fizer, no mínimo, 20 

dias de trabalho por mez, salvo moléstia, será 
7

dispensado da construção .
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 Exposto os doze pontos do contrato, não é difícil constatar 
que a situação dos trabalhadores da ferrovia era precária. 
Jornada mínima de dez horas, executada durante sete dias da 
semana, baixos e incontestáveis salários, obrigatoriedade da 
compra no armazém do empreiteiro, levaram o médico sanitarista 

8Arthur Neiva , que trabalhou na NOB em 1908 a escrever:

Abandonar o serviço, impossível; 'quem entra 
no inferno não sai', ouvi muitas vezes repetido 
p e l o s  m í s e r o s  o p e r á r i o s .  A  e s t r a d a  
cuidadosamente cortava a retirada. Voltasse a 
pé quem quisesse. Eram algumas centenas de 
quilômetros a percorrer em região deserta e 
infestada pelos bugres inclementes e muitos 
afrontaram estes perigos, demonstrando 
coragem sem par. O terror que os selvagens 
infundiam obrigava a maioria dos desgraçados 
a tocar para a frente. (NEIVA, 1927, p. 127).

 Distantes da região da qual vieram e cercados por tribos 
indígenas, assolados por várias doenças, os grupos de 
trabalhadores que chegavam às frentes de construção dos trilhos 
não tinham muita saídas, acabavam sujeitos às violentas 
condições impostas pelas Companhias. Además eram vigiados 
por homens armados, verdadeiros capangas que eram 
empregados nas frentes de trabalho com a desculpa de 
garantirem a segurança dos empregados, em virtude da ameaça 
indígena.
 Na construção da Mogyana, por outro lado, os insatisfeitos 
tinham mais condições de declinarem dos contratos, ou 
simplesmente de fugir, se considerarmos as condições 
geográficas. Certamente as cidades pelas quais passou a Estrada 
de Ferro Mogyana tinham outra gama de serviço, seja nas urbes ou 
nas lavouras.
 Na medida em que as obras foram se concretizando, 
substancial parcela dos empregados na construção permaneceu 

na região, engrossando as fileiras dos habitantes locais. No 
complexo cafeeiro empregavam-se na própria Companhia, nas 
subestações ou em outros setores, mas adaptavam-se às estruturas 
políticas e administrativas das urbes em desenvolvimento. No sul do 
Mato Grosso compuseram a enorme variedade de grupos de 
desprivilegiados que futuramente comporiam os municípios para os 
quais a elite econômica, que ali se desenvolveu por meio da 
concessão e posse de grande quantidade de terras advindas do 
desmatamento e da pacificação indígena, desenvolveria violento 

9mecanismo de ordenamento social .

NOTAS 

¹Sobre as diferentes tipologias de ferrovia ver: Holloway (1984), 
Arruda (2000) Fici (2007), Galvão (1996), Inácio (2003), Saes (1981), 
Monteiro (2007), Tenório (1996), Cano (1977), Filimonoff (2004), 
Ghirardello (2002), Matos (1974), Oliveira (2008), Queiroz (1997), 
Teodoro (2006). 

2 Para Paulo Queiroz (1997), a definição do traçado ferroviário rumo 
a Cuiabá seria resultante das questões políticas que envolveram a 
aquisição do Acre através o tratado de Petrópolis (1903). Na época, 
Rodrigues Alves sofreu duras críticas por parte da opinião pública e 
do legislativo, que exigiam uma ação mais enérgica do governo 
federal no tocante a questão do Acre. O então governador de 
Mato Grosso, Totó Paes, teve participação decisiva para viabilizar o 
tratado, ao concordar em doar áreas da fronteira do MT que, no 
total, perfaziam 3.164 km, para o Estado boliviano. Ao prestar esse 
importante apoio ao Governo Federal, à escolha de Cuiabá para a 
passagem da ferrovia seria uma forma de retribuir os esforços do 
governador. 

3 Como traçado da ferrovia compreendemos o percurso geológico 
dos trilhos, em relação com os acidentes geográficos: rios, 
montanhas e similares. Essa decisão cabia ao engenheiro 
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responsável pela obra. Já o trajeto ou rota, ou seja, os municípios e 
as localidades pelas quais passavam os trilhos, sempre estiveram 
ligados às decisões políticas dos grupos que se beneficiariam com 
o empreendimento. 

4 Segundo o decreto n. 5.004, de 20 de Outubro de 1903, a 
Companhia recebe autorização para funcionar na república.

5 Dados obtidos no: Almanach da província de São Paulo: 
administrativo, commercial e industrial para 1888. São Paulo, 
Typographia a vapor Jorge Seckler & C., 1888. 

6 Estrada de Ferro São Paulo-Minas, construída a partir de 1890 e 
incorporada à Mogyana em 1967. A mesma tinha entre seus 
objetivos servir a duas dezenas de fazendas localizadas na região 
da Serra de São Simão. 

7 Em junho de 1909, o jornal carioca Diário do Comércio, publica 
matéria enaltecendo os trabalhos da construtora Machado de 
Mello, na ferrovia NOB. Em resposta o periódico anarquista A Voz 
do Trabalhador, torna público o modelo de contrato firmado entre 
a construtora e os trabalhadores enfatizando a exploração sofrida 
pelos trabalhadores da construção.

8 O médico, etnógrafo e político Arthur Neiva chefiou a campanha 
de saúde na abertura da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, 
realizando observações científicas e políticas. Durante a década 
de 1920 escreveu crônicas publicadas no jornal O Estado de São 
Paulo e na Revista do Brasil, sendo reunidas em 1927 no livro Daqui 
e de longe...: crônicas nacionais e de viagem. Para mais 
informações ver: Azevedo (1994) e Luca, (1999). 

9 A composição da sociedade sul mato-grossense, em especial da 
capital Campo Grande, por meio do enfrentamento de grupos 
populares oriundos dos trabalhos da ferrovia com a elite que lá se 

estabeleceu é motivo de investigação da Tese de Doutoramento 
de Carlos Alexandre Barros Trubiliano, junto à faculdade de Ciências 
Humanas e Sociais da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho – 
UNESP/ Campus de Franca, com previsão de término para setembro 
de 2014.
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RESUMO

 O presente artigo tem o objetivo de disponibilizar ao leitor reflexões preliminares, acerca de possibilidades 
teórico-metodológicas, que visem contribuir com estudos históricos referentes às migrações, ao trabalho e à 
ocupação do interior do território brasileiro, processo conhecido como colonização, sempre a partir das nossas 
pesquisas, ou seja, não dados como conhecimento em si, mas aplicados aos projetos desenvolvidos em espaços 
definidos: a Amazônia meridional mato-grossense e o interior paulista.
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projects developed in defined spaces: the southern Amazon, Mato Grosso, and São Paulo.
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1. INTRODUÇÃO

O
presente artigo tem o objetivo de disponibilizar ao leitor 
reflexões preliminares, acerca de possibilidades teórico-
metodológicas, que visem contribuir com estudos 

históricos referentes às migrações, ao trabalho e à ocupação do 
interior do território brasileiro, processo conhecido como de 
colonização, sempre pensados a partir das nossas pesquisas, ou 
seja, não dados como conhecimento em si, mas aplicados aos 
projetos desenvolvidos em espaços definidos: a Amazônia 
meridional mato-grossense e o interior paulista. 
 Inicialmente devemos referir que no desenvolvimento de 
uma pesquisa, é fundamental a escolha de uma metodologia, de 
instrumentos e técnicas mais adequadas aos propósitos 
estabelecidos para tal fim. Segundo Queiroz (1983, p. 11), a 
metodologia designa em Ciências Sociais: “[...] a totalidade dos 
procedimentos de investigação e das técnicas utilizadas numa 
pesquisa numa disciplina ou numa ciência; [...] designa o conjunto 
de instrumentos empregados para se resolver um problema, para 
se esclarecer uma questão, para se chegar a uma descoberta. 
[...]”. 

A metodologia não deve ser uma “camisa de força” que 
engesse o trabalho. O pesquisador não deve ser “[...] inibido pelo 
método e pela técnica [...]”, visto que seu trabalho é o de um “[...] 
artesão intelectual [...]”. A finalidade essencial do método e da 
teoria “[...] é a clareza de concepção e economia de 
procedimentos, e o que é mais importante [...], a liberação, e não 
a restrição, da imaginação sociológica. [...]” (MILLS, 1982, p. 132). 

A organização das partes que compõem o artigo atentou 
inicialmente para uma apresentação metodológica e, de forma 
mais significativa, para a sua aplicação em estudos de caso 
resultantes das investigações propostas pelos autores.

Fábio P. Pallotta fará uma investigação sobre o Diário da 
Noroeste, produzido pela Companhia de Estrada e Ferro Noroeste 
do Brasil no início do século XX, que além de veículo de circulação 

de informações oficiais da empresa, publicava notícias sobre a 
cidade de Bauru (interior paulista e à época localizada na 
chamada boca do sertão), o país e o mundo, fazendo uso do 
telégrafo. Tal análise, ainda que inicial, captou as contradições da 
cidade que se orgulhava das suas representações da 
modernização que se avolumavam no imaginário social, mas que 
não deixou de registrar a realidade agrícola que contrastava com 
tais representações.

Vitale Joanoni Neto analisará o papel dos periódicos nas 
áreas de colonização no Mato Grosso na segunda metade do 
século XX, discorrendo mais especificamente sobre o uso desses 
instrumentos por moradores dessa área de fronteira, nesse caso a 
Amazônia Meridional mato-grossense. O modo como registram seu 
cotidiano, como se representam, como dizem de si, dos outros, 
como se relacionam com o meio, seus estranhamentos e das 
estratégias para superar as dificuldades encontradas. Para isso, faz 
uso de dois periódicos de origem e intencionalidade bem diferentes. 
Um deles criado por um grupo laico parte de uma nascente elite 
econômica, o qual publicava notícias acerca dos aspectos 
cotidianos desse grupo, priorizando seus interesses locais. O outro, 
criado por um padre da Igreja Católica, almejava ser um 
instrumento de organização popular.

2. ESCRITA DE SI EM ÁREAS DE FRONTEIRA

Jornais, boletins, revistas e demais publicações periódicas, 
são importantes veículos para uma determinada leitura de grupos 
sociais, suas práticas cotidianas, relações políticas, o modo como 
estas pessoas se veem e veem o mundo à sua volta. Inúmeros 
estudos sobre esses temas surgiram, principalmente na medida em 
que os historiadores alargaram seu campo de preocupação, 
buscando questões antes ausentes do território da História.

E quanto mais os historiadores adentraram esses outros 
territórios, mais a metodologia de trabalho com as fontes se 
aprimorou. Esse foi o caso, por exemplo, dos jornais e demais 
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publicações periódicas, que durante muito tempo foram alvos de 
preconceito, sendo suspeito de parcialidade.

Tânia Regina De Luca (2005), em artigo acerca do uso das 
publicações periódicas como fonte e objeto de estudo, faz 
menção a dezenas de pesquisas sobre os mais diversos aspectos 
da vida brasileira que vão dos embates políticos aos fatos 
corriqueiros do cotidiano, das lutas operárias à sátira, do rigor da 
censura às publicações pornográficas.

 Ademais, De Luca (2005) salienta aspectos das pesquisas 
nos quais essas publicações passam de fonte a objeto. Nesse caso 
os períodos em que foram produzidas, os grupos responsáveis por 
sua publicação, suas vinculações, o público a quem se dirigiam e 
mais, o material empregado, formato, extensão, periodicidade, 
enfim, são dados relevantes para um estudo mais aprofundado 
acerca de uma publicação periódica 

Nas grandes cidades brasileiras e nas cidades interioranas 
com boa estrutura urbana e mercado consumidor, é comum 
encontrarmos em circulação ao menos um jornal local. 
Publicações desse tipo são importantes, pois trazem aos 
moradores locais informações que dizem sobre eles mesmos as 
informações sobre si próprios, acirrando conflitos entre grupos 
rivais, estabelecendo acordos e indicando  tendências. É desta 
forma que os moradores de uma localidade se veem nas notícias, 
se reconhecem nas propagandas e se envolvem com os fatos 
narrados.

Do mesmo modo como o mundo do trabalho industrial não 
se dissocia das cidades e do processo de urbanização em São 
Paulo no início do século XX, no Mato Grosso, o mundo rural e as 
questões agrárias estão associadas ao surgimento das novas 
cidades nos anos de 1970 e 1980, em ambos os casos tais processos 
guardam estreita vinculação.

As pessoas que passaram a morar nas vilas e lugares 
nascidos na boca do sertão paulista ou nos projetos de 
colonização (que aos poucos se tornaram cidades), vieram de 
locais onde o contato com publicações periódicas era comum e 

constante. Há mesmo um hábito e uma necessidade desta prática 
de saber do que ocorre no mundo e no próprio local pelas páginas 
dos jornais e revistas. Estas são habitualmente usadas para difundir 
informações, estimular o consumo, inclusive ou principalmente a 
política, enfim, eram veículos entranhados naquele cotidiano e 
sinais da modernidade, da civilização.

Ao se mudar para o interior do país, em cidades nascentes, 
sentem a carência de informação, uma necessidade de ver e ser 
visto, de saber e de dizer. É dessas condições que surge, mesmo que 
precariamente, os jornais, revistas, boletins comunitários, rádios 
piratas e etc.

Nestas novas cidades, o jornal, os boletins paroquiais, 
folhetins, jornais sindicais, boletins informativos de empresas, estão 
entre os poucos veículos para a leitura de aspectos cotidianos 
daqueles grupos. Como se viam, se organizavam, viam o Estado, o 
país e o mundo. Junto com as fontes orais, esses poucos periódicos 
produzidos de modo rústico, quase informal, e por leigos, constituem 
porta de entrada para o melhor entendimento destas cidades. 

3. O DIÁRIO DA NOROESTE (BAURU 1925-1930)

Este jornal iniciou sua circulação em 1º de agosto de 1925, 
dia em que a cidade de Bauru comemorava seus 29 anos de 
fundação. Pelas informações que ali se encontram por sua forte 
ligação com a Companhia de Estradas de Ferro Noroeste do Brasil 
(EFNOB), pode ser chamado de O Jornal da Ferrovia Noroeste do 
Brasil. Teve como diretor o ferroviário João Maringoni e como 
colaborador o também ferroviário João Correia das Neves, que se 
destacou no meio jornalístico e cultural da cidade.

Vindo de Campinas com a família, João Maringoni ingressou 
na Companhia de Estradas de Ferro Noroeste do Brasil (REDE 
FERROVIÁRIA FEDERAL (Bauru). matrícula n. 103) como mensageiro 
em 21 de outubro de 1906.  Em 27 de julho de 1907 demitiu-se, sendo 
readmitido em 22 de dezembro do mesmo ano. Novamente 
demitido em 22 de dezembro de 1908 foi mais uma vez readmitido 
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em 3 de março de 1909, no cargo de telegrafista, uma prática 
comum na ferrovia daquela época. É possível que por não 
encontrar colocação profissional mais adequada na cidade ou 
de algum status social, essas mudanças profissionais sejam tão 
frequentes dentro da EFNOB. 

No início da década de 20 exerceu o cargo de 
encarregado de reclamações e secretário da diretoria até assumir 
o cargo de ajudante do chefe da Contabilidade em 1926.  Ao que 
parece, à medida que ascendeu na ferrovia foi assumindo 
posições da elite ferroviária, tanto que, no cargo de secretário, foi 
congratulado por meio da portaria 11/11/1922 do próprio Diretor 
da Ferrovia: “[...] Elogiado pela extraordinária capacidade de 
trabalho de que deu provas no cargo de Secretário, que exerceu 
com inteligência, zelo e alta dignidade. [...]” (REDE FERROVIÁRIA 
FEDERAL (Bauru), matrícula n. 103. Elogios e penalidades, ficha n. 
5). 

Em 1924, por indicação do diretor Álvaro Pereira de Souza 
Lima, Maringoni foi designado para compor uma comissão de 
inquérito administrativo para apurar as responsabilidades dos 
funcionários da estrada de ferro quanto às faltas disciplinares 
porventura cometidas por simpatizantes da Revolução Paulista de 
1924. Coube a ele, também, apurar a lealdade ao governo dos 
funcionários da EFNOB. Isso demonstra a sua proximidade com a 
diretoria da EFNOB e sua vinculação política com a mesma, o que 
lhe dava certa estabilidade nas funções profissionais que exercia 
ali dentro.

Já João Correia das Neves veio de Pernambuco e 
ingressou na EFNOB em 03 de fevereiro de 1923 (REDE FERROVIÁRIA 
FEDERAL (Bauru), Matrícula n. 166. Registro Funcional, ficha n. 1). 
Defendeu o levante de 1924; lutou contra os coronéis locais e 
ajudou a fundar o Partido Democrático. Militante sindical Correia 
das Neves foi preso no governo Vargas, acusado de ser comunista. 
Participou como colaborador de vários jornais da cidade. Produziu 
obras sobre assuntos pertinentes à cidade, dentre elas o livro 
História da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, publicado em 1958. 

Começou sua colaboração no Diário da Noroeste 
agraciado pelos redatores na coluna Chronica Social na página 02. 
Na ocasião foi parabenizado pela sua promoção na EFNOB e 
saudado como o “[...] homem dos sete instrumentos [...]”, fazendo 
de tudo um pouco no recém-inaugurado jornal diário:

[...] Chronica Social. Parabens. Foi promovido no 
quadro de funccionarios da Noroeste, nosso 
collaborador sr, João Correia das Neves. Essa 
noticia foi motivo de regosijo para todos que 
trabalham no Diario, onde Correia das Neves 
bom amigo e auxiliar intelligente é uma espécie 
de homem dos sete instrumentos, indo, conforme 
as emergencias, desde a penna até á machina 
de impressão com escala pelo componer. Muitos 
parabens ao Correia e votos de prosperidade. 
[...] [sic] (DIÁRIO DA NOROESTE, n. 14, 1925, p. 2).

O breve histórico biográfico desses dois membros do Diário 
da Noroeste se fez necessário para melhor entender o vínculo do 
jornal com a ferrovia, bem como a sua possível fonte de 
financiamento. E foi verificado que ao longo do período analisado 
(1º de agosto de 1925 até 31 de dezembro de 1925 e os demais 
números correspondentes a janeiro e fevereiro de 1926) a maior 
parte do financiamento do jornal advinha da EFNOB. Informações a 
respeito da ferrovia ocupavam espaços consideráveis na primeira 
página ou em outras páginas em menores proporções, geralmente 
com quatro citações. Eram colunas com a rubrica E. de F. Noroeste 
do Brasil, comunicando os principais atos da EFNOB e suas Divisões 
Administrativas.

Portanto, eram manifestações oficiais da EFNOB informando 
ao público leitor em grande parte ligado a ela, Actos da Directoria, 
Licença, Abono, Nomeação, Portaria tornada sem effeito; 
Requerimentos; Sub-Contadoria Seccional; Thesouraria; Contas que 
vão ser pagas. 

Tal qual um diário oficial da instituição, publicou-se, por 
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exemplo, em 2 de agosto de 1925 (DIÁRIO DA NOROESTE, n. 2,  
1925,  p. 2), sob a rubrica E. de F. Noroeste do Brasil com Acto da 
Directoria decisões sobre Licenças, abonos, requerimentos, e uma 
exoneração a pedido,  devido às condições de trabalho nem 
sempre salubres da EFNOB. Muitas vezes aparecem solicitações de 
funcionários exonerados, demitidos ou afastados pedindo para 
serem readmitidos. Em muitos casos eram atendidos e a 
readmissão devidamente noticiada com a respectiva publicação 
no Diário da Noroeste.

Portanto, o jornal funcionou como um Boletim Informativo 
da EFNOB para colocar os funcionários da empresa a par das 
decisões tomadas pela administração e pelo Ministério da Viação 
e Obras Públicas. Nesse jornal também apareciam a 
contabilidade, atos da diretoria, tribunal de contas e todos os atos 
praticados por cada uma das Divisões como as já mencionadas 
licenças, abonos, exonerações requerimentos, transferências. 

Deixou de existir em 1930, no dia 24 de outubro ao ser “[...] 
empastelado [...]” por simpatizantes da Aliança Liberal e de 
Getúlio Vargas, que se encontravam descontentes com o apoio 
do jornal ao Partido Republicano Paulista.

O Diário da Noroeste dispunha de um recurso técnico 
importante e que é apontado como indicador da modernidade e 
das mudanças sociais: o uso do telégrafo, o qual foi levado para 
Bauru pela ferrovia. Era através da coluna intitulada Serviço 
Telegráfico que os leitores ficavam a par dos acontecimentos do 
país e do mundo. 

O leitor bauruense informava-se a respeito das novidades 
chegadas da Europa, possibilitando a adoção de novos 
comportamentos que, de certa forma, transformaria também a 
rede de sociabilidades das elites locais. Outra novidade 
incorporada ao Diário da Noroeste foi a utilização de 
colaboradores a guisa de correspondentes da capital. Com uma 
visão progressista, propiciava aos que o liam abordagens 
inovadoras sobre determinados assuntos permitindo, assim, uma 
ambientação diferente na boa sociedade local.  

Entre os colaboradores correspondentes estavam: o 
jornalista Brenno Pinheiro do Diário da Noite de São Paulo, e que 
também colaborava no jornal Correio de Bauru; o jornalista Pedro 
Ferraz do Diário da Noite e seu irmão Brenno Ferraz do Estado de São 
Paulo, esses dois considerados por Brenno Pinheiro como “[...] Os 
Irmãos Ferraz, Bandeirantes do Jornalismo [...]”; o jornalista e escritor 
Raphael de Hollanda, editor da revista de variedades Actualidades 
do Rio de Janeiro; o escritor e jornalista modernista Victor de Sá, 
editor da revista modernista Phoenix, também do Rio de Janeiro. 
Esses colaboradores divulgavam os órgãos da imprensa aos quais 
estavam ligados (DIÁRIO DA NOROESTE, n. 92, 1925, p. 2). 

Em 3 de outubro de 1925, o jornal Diário da Noroeste assumiu 
um importante papel no empenho de levantar recursos para o 
tratamento do poeta Rodrigues de Abreu. Morando em Bauru 
desde janeiro de 1923 e vendo sua saúde piorar dia a dia, sem 
recursos para o tratamento, o poeta despertou a consternação do 
Diretor João Maringoni que se propôs a ajudá-lo.

Nascido em Capivari, Estado de São Paulo em 27 de 
setembro de 1897, Benedito Luis de Abreu, já era então conhecido 
como Rodrigues de Abreu. Publicou seu primeiro livro Noturnos, em 
1919, através das oficinas da Gazeta de Piracicaba, tendo Brenno 
Pinheiro, uma jornalista de renome, lhe dedicado alguns 
comentários e em Campinas conseguiu uma crônica elogiosa. O 
dramaturgo Celso de Almeida tornou-se amigo e protetor de 
Rodrigues de Abreu que, além de poeta, também começou a se 
interessar pela dramaturgia.

Após sua chegada, a cidade assistiu a um importante 
desenvolvimento cultural. Rodrigues de Abreu foi um agitador 
cultural, dramaturgo, poeta e orador do Centro Católico. A antiga 
revista Capivari em Camisola tornou-se Bauru em Foco, com o 
poeta interpretando com êxito vários personagens.

O amigo Celso de Almeida, em meados de 1924, custeou o 
livro inédito de Rodrigues de Abreu intitulado A Sala dos Passos 
Perdidos, à época já com os primeiros sintomas da tuberculose. 
Elogiado pela crítica e reconhecido por Cassiano Ricardo, um dos 
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principais jornalistas e escritores da época, Rodrigues de Abreu 
viveu pouco para desfrutar o sucesso.

A presença do poeta em Bauru foi notificada em agosto de 
1925, destacando sua importância para a vida cultural da cidade. 
Na coluna Chronica Social, com frequência, apareceram 
informações a respeito do poeta em Bauru como uma série 
comentários sobre a sua obra e a comemoração de seu 
aniversário. Em outubro 1925, a direção do Diário da Noroeste 
tomou a iniciativa de realizar uma edição falada do jornal para 
arrecadar fundos para o tratamento de saúde do poeta, numa 
firme demonstração de que Bauru abraçava um poeta de grande 
representatividade do meio intelectual paulista.

Em 14 de agosto de 1925 aparecia: “Rodrigues de Abreu, 
um dos mais bellos talentos litterários da moderna geração 
brasileira, está desde hontem em Baurú, para regosijo de quantos 
aqui admiram e lhe querem de todo o coração. Saudando o 
genial (sic) artista, antecipamos, em espírito, o grande abraço 
amigo, que logo pessoalmente lhe levaremos. [...] [sic]” (DIÁRIO 
DA NOROESTE, n. 12, 1925, p. 2).

Em 18 de agosto de 1925, outra notificação: “Rodrigues de 
Abreu, artista genial da “Sala dos Passos Perdidos”, que a critica 
dia-a-dia consagra como uma das mais altas manifestações da 
arte poética no Brasil visitou hontem a nossa redacção, a trazer-
nos o grande consolo espiritual da sua amizade, do seu abraço leal 
e bom. [...] [sic]” (DIÁRIO DA NOROESTE, n. 15, 1925, p. 2).

O jornalista Cassiano Ricardo, em 19 de setembro de 1925, 
noticiou a realização, em Campinas, da festa de arte e literatura 
que os amigos e admiradores do poeta Rodrigues de Abreu 
ofereceriam a ele para angariar fundos para o tratamento da 
tuberculose. No aniversário do poeta em 27 de setembro de 1925 
foi noticiado com destaque: 

Transcorre hoje o anniversario natalício de 
Rodrigues de Abreu o poeta de “A Sala dos 
Passos Perdidos” o que em outro logar 
prestamos homenagem pela penna de um dos 

nossos collaboradores. Rodrigues de Abreu que 
aqui conta com um vasto circulo de amizades 
certo recebera hoje innumeros cumprimentos a 
que nos associamos. [...] [sic] (DIÁRIO DA 
NOROESTE,  n. 50, 1925, p. 2).

A partir dos festejos de aniversário preparavam-se as 
atividades para a arrecadação dos recursos necessários para os 
cuidados com a saúde do poeta. As atividades seriam uma 
iniciativa das senhoras e senhoritas da elite local, com o auxílio do 
jornal Diário da Noroeste (AZEVEDO, 2000).

Na edição número 55 de 3 de outubro de 1925, uma 
manchete enorme estampava a primeira página do jornal: “[...] O 
pallio portector estendido sobre a cabeça illuminada de Rodrigues 
de Abreu, o poeta da “A Sala dos Passos Perdidos” pelas senhoras e 
senhoritas da nossa “élite” local... [...] [sic]”. Continuava a 
manchete: “[...] O poeta inimitável de rythmo crystalino, das 
estrophes que calam, tão forte, no coração da gente, poderá partir 
em busca de nova força de saude. Assim o quer Bauru, a cidade dos 
gestos generosos, o adoptivo rincão natal da intellectualidade que 
por aqui passa ou, então que por aqui se fixa. [...]” [sic] (DIÁRIO DA 
NOROESTE, n. 55, 1925, p. 1).

A representação da cidade nas palavras dos redatores 
demonstra como o grupo ligado ao Diário da Noroeste procurava 
impor uma representação de uma cidade nova que se modificava, 
podendo até abrigar um intelectual de destaque nacional.

Em outubro 1925, a direção do Diário da Noroeste tomou a 
iniciativa de realizar uma edição falada do jornal para arrecadar 
fundos para o tratamento de saúde do poeta, numa firme 
demonstração de que Bauru abraçava um poeta de grande 
representatividade do meio intelectual paulista.

O que se chamou de edição falada do Diário da Noroeste foi 
pensada para imitar a redação do jornal que seria apresentado ao 
vivo pelos redatores, colaboradores e correspondentes no salão do 
Centro Bauruense. Em sua apresentação o diretor do jornal, João 
Maringoni, fez um artigo de fundo intitulado Um assunto palpitante. 
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O redator chefe, Jorge de Castro elaborou uma crônica futurista, 
que contou com o auxílio de uma orquestra para ser executada 
nos moldes marinettianos (referência ao poeta futurista italiano 
Filippo Tommaso Marinetti), “[...] com nervosa zumbada [...]”. 
Brenno Pinheiro dissertou sobre o Jornal de Hoje. Enquanto o 
carioca Raphael de Hollanda fez uma palestra ligeira em torno do 
tema brasilidade. Todos deveriam cumprir suas atribuições 
falando como escreviam, de improviso, às pressas no jornal, e foi 
dado ao público presente o direito de participar. 

O poeta, agradecido, retribuiu o gesto dos amigos e 
admiradores, publicando na primeira página do Diário da 
Noroeste, dedicado a Paulo Ferraz, redator gerente do jornal, o 
poema Bauru que se tornou um símbolo do período estudado. 
Interessante notar é que deu mais ênfase ao automóvel do que à 
ferrovia, até então único meio de transporte naquele momento 
capaz de transportar as pessoas e as mercadorias pela zona 
Noroeste. Nesse poema, Rodrigues de Abreu com muita 
perspicácia, mostra a convivência de duas cidades: a moderna e 
progressista ao lado da antiga boca do sertão, antiga frente 
pioneira do café, que ele sintetiza como uma característica das 
cidades novas do Brasil novo. Nela ele destacava vários destes 
contrastes: 

BAURU
Moro na entrada do Brasil Novo.
Bauru, nome frisson que acorda na alma da 
gente
ressonância de passos em marcha batida
para a conquista soturna do Desconhecido!

Acendi meu cigarro no toco de lenha deixado 
na estrada, 
no meio da cinza ainda morna
do último bivaque dos bandeirantes

Cidade de espantos!
Carros de bois geram desastres com máquinas 

Ford!
Rolls-Royces encalham beijando na areia!
Casa de taboas mudáveis nas costas;
bungalows comodistas roubados da noite para o 
dia.
As avenidas paulistas
Cidade de espantos!

Eu canto as estrelas suaves dos seus bairros chics,
as chispas e os ruídos do bairro industrial!
a febre do lucro que move teus homens 
nas ruas do centro,
e a pecaminosa alegria dos teus bairros baixos
Recebe meu canto, cidade moderna!

Onde é que estão, brasileiros ingênuos,
as úlceras feias de Bauru!

Vi homens fecundos que fazem reclamo da 
Raça!
E eu sei que há mulheres fidalgas que ateiam 
incêndios
na mata inflamável dos nossos desejos!Mulheres 
fidalgas que já transplantaram 
O Rio de Janeiro para este areal!

A alegria buzina e atropela os tristes nas ruas,
A cidade se fez a toques de sinos festivos,
a marchas vermelhas de música, ao riso 
estridente, 
de Colombinas e Arlequins.
Por isso cidade moderna,
a minha tristeza de tuberculoso
contaminada a doença da tua alegria
morreu enforcada nos galhos sem folhas
das tuas raras árvores solitárias
Eu já tomei cocaína em teus bairros baixos,
onde há milonguitas de pálpebras murchas
e de olhos brilhantes!
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Rua Batista de Carvalho!
O sol da manhã incendeia ferozmente
a gasolina que existe na alma dos homens.
Febre...Negócios...Cartórios, Fazendas.Café
Mil forasteiros chegaram com os trens da 
manhã
e vão, de passagem, tocados de pressa
para o El-Dorado real da zona Noroeste!

Acendi meu cigarro no toco de lenha
deixado ainda aceso
na estrada no meio da cinza
do último bivaque dos Bandeirantes

E enquanto o fumo espirala, cerrando os meus 
olhos,
fatigados do assombro das tuas visões
eu fico sonhando com o teu atordoante futuro,
Cidade de espantos! (ABREU,1925, p. 1).

No poema revelador sobre a cidade que o acolhera, 
Rodrigues de Abreu, teceu loas ao artefato técnico que chegava 
a cidade e a todos admirava: o automóvel, além de pontuar a 
vida boemia que levava na alegria da cidade moderna, onde 
não havia espaço para sua tristeza de tuberculoso. Confessa ter 
consumido cocaína nos bairros baixos da cidade, vício que 
começava a ser condenado pela sociedade.

O consumo da cocaína como droga causava euforia e 
sensação de bem estar, vigor físico, aumento da percepção e 
poder de realizaç Na virada do século XIX para o século XX o 
consumo de drogas se explande para o ópio e haxixe. Drogas que 
causavam uma sensação de torpor e uma percepção de mundo 
onírica, incompatíveis com a modernização do país , que exigia 
velocidade nos automóveis e nos novos maquinismos e artefatos 
técnicos científicos.

Mas, o preço pago por essa mudança de vícios foi muito 
alto e colocava a sociedade em estado de alerta como o 

anunciado por uma segunda notícia sobre o “[...] vicio elegante 
[...]” e suas consequências.

A COCAINA         
Noticiamos, há dias, o prematuro fallecimento de 
um medico que se dava ao vicio da cocaína. 
Noticias do Estado do Rio, publicadas nos jornaes 
de São Paulo, dão conta de um caso não menos 
doloroso: o assassinato praticado por um clínico, 
empolgado pelo vicio escravisador dos 
estupefacientes, quando num dos delírios que 
atacam os viciados. O médico que se tornou 
homicida assassinou, a tiros de revolver, um dos 
seus melhores amigos sem que tivesse havido 
causa qualquer. Agiu nesse momento de 
alluninação, nada mais [...] Na Zona Noroeste, 
graças ao sentimento de dignidade dos nossos 
pharmaceuticos, não se obtem com facilidade, 
mesmo com receita medica, cocaína e outros 
tóxicos. Os pharmaceuticos, não so obedecem, 
rigorosamente, as exigências da saúde pública, 
como, também, collaboram na repressão ao 
vicio dos estupefacientes. Alguns delles, quando 
procurados por qualquer comprador de tóxico, 
não hesitam mesmo em communicar o facto á 
polícia, no que fazem muito bem [...] É o dever de 
todos prestar auxilio ás autoridades [...] 
Felizmente para Baurú, médicos pharmaceuticos 
e polícia estão de olhos abertos, Qualquer que se 
der ao vicio dos tóxicos não encontrará 
condescendências nesta cidade. E os 
vendedores clandestinos, que trazem drogas de 
contrabando podem estar certos que 
encontrarão, aqui, autoridades vigilantes [...] E a 
lei é severa. Nós outros do Diário da Noroeste 
disposto sempre á defeza dois interesses 
collectivos, não teremos comtemplações. Cada 
vez que se der um caso, não occultaremos 
nomes. Este é o dever de todos os jornaes. É 
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precizo que se de combate sem tréguas, em 
todo o Brasil, ao vício dos tóxicos. A lista de 
victimas já vae bastante longa. [...] [sic] (DIÁRIO 
DA NOROESTE, n. 54, 1925, p. 2).

A cocaína era vendida nas farmácias como remédio para 
diminuir as dores e passou a ser inalada para outros fins. Era 
encontrada nas mãos de pessoas sem a qualificação 
farmacêutica em um comércio clandestino que assustava. O 
Diário da Noroeste denunciou o consumo e comércio de cocaína 
e dizia estar atento ao “[...] combate sem tréguas, em todo o Brasil, 
ao vício dos tóxicos [...]” (DIÁRIO DA NOROESTE, n. 54, 1925, p. 2).

A repressão aos tóxicos e em especial a cocaína não 
tardou, tendo início no ano de 1921 com o Decreto–Lei n. 4.294, 
que “[...] estabelece penalidades para os contraventores na 
venda de cocaína, ópio, morfina e seus derivados; cria um 
estabelecimento especial para os intoxicados pelo álcool ou 
substâncias venenosas [...]”, mas como se viu a cocaína era 
consumida por artistas e boemios da época como uma substância  
estimulante assim como exigiam  as  novas sociabilidades trazidas 
com a modernização crescente.

  Outra passagem do poema que chama a atenção foi o 
tratamento que o poeta demonstrou em relação às mulheres que 
teriam trazido os costumes e maneirismos da Capital Federal para 
a cidade. A realidade boemia da cidade era conhecida pelo 
poeta, o qual confessou frequentar “[...] teus bairros baixos [...]” 
(DIÁRIO DA NOROESTE, n. 54, 1925, p. 2) bem como os lugares de 
sociabilidades das elites como se viu na homenagem conduzida 
para custear seu tratamento e que originou o poema Bauru.

Seriam mulheres públicas, de costumes diversos daquelas 
consideradas casadoiras, de família. Essas só poderiam ocupar o 
espaço público exercendo atividades profissionais consideradas 
adequadas a sua situação social como o cargo de professoras, 
algumas atividades no comércio local etc. É provável, pelo teor 
apaixonado do poema (uma homenagem aberta àqueles que 

pensaram e executaram a homenagem), que Rodrigues de Abreu 
tenha pensado também nessas mulheres da sociedade que apesar 
dos interditos sociais puderam levar a cabo a atividade que 
arrecadou recursos para o seu tratamento contra a tuberculose. 

Captou na sua sensibilidade poética as contradições da 
cidade de Bauru que se orgulhava das suas representações da 
modernização que se avolumavam no imaginário social como “[...] 
as chispas e os ruídos do bairro industrial [...]” (DIÁRIO DA NOROESTE, 
n. 54, 1925, p. 2), mas não deixou de registrar a realidade agrícola 
que contrastava com as representações do moderno quando 
ironicamente mostra que “[...] Carros de bois geram desastres com 
máquinas Ford! [...]” (DIÁRIO DA NOROESTE, n. 54, 1925, p. 2). Mais 
uma vez fez menção do automóvel, como em várias partes do 
poema, enaltecendo-o como o maior símbolo da modernização.

4. ESTUDO DE CASO EM JUÍNA/MT (1978-1990)

O Projeto de Colonização Juína, desenvolvido pela 
Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso (CODEMAT), foi 
iniciado em 1974 e que teve seus primeiros moradores da cidade 
chegando em 1978. A documentação disponível acerca desse 
projeto possibilita o entendimento dos critérios técnicos que levaram 
à escolha do local para a fixação do núcleo urbano. Sendo estas: 
características de solo e subsolo, clima, vegetação, indicadores 
acerca das riquezas potenciais em madeira e possibilidades quanto 
à produção agrícola.

Com a descoberta do diamante, os moradores passaram a 
conviver com o garimpo. Não existem dados precisos sobre a 
população do município durante esse período, final da década de 
1980 e início da década de 1990, mas alguns indicadores, mesmo 
que merecedores de cuidados podem nos dar pistas das alterações 
advindas dessa atividade. Em 1989, dados da prefeitura afirmam 
existir cinco agências bancárias, quatro hospitais e 1800 
estabelecimentos comerciais na área do município. O censo de 
2000 identificou dois hospitais, duas agencias bancárias e 947 
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empresas com Cadrastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 
atuante. Em 1989, haviam 97 escolas e, em 2000, 55; o número de 
eleitores estava em 18.000 em 1989 e em 22.082 em 2000; a 
população do município somava em 1991, segundo o IBGE, 35.976 
habitantes e teria caído para 32.221 em 1996 e daí saltado para 
38.026 habitantes em 2000. 

Essa documentação permite um levantamento e análise 
da política de ocupação do Estado para a micro-região noroeste, 
das implicações econômicas para os cofres públicos e até, como 
já feito por Freire (1997), dos seus efeitos para a capital do Estado. 
No entanto, a História, e isso se aplica aos estudos sobre o Mato 
Grosso contemporâneo, tem se interessado por temáticas 
variadas que envolvem aspectos como gênero, violência, vida 
cotidiana, migração, entre outros. Para isso, outras fontes 
documentais têm sido buscadas, entre elas, as publicações 
periódicas.

Os estudos envolvendo migração, vida cotidiana e 
violência se desenvolveram e diversificaram quando puderam 
contar com estas fontes. No caso de Juína, a presença do boletim 
paroquial criado na segunda metade dos anos 1980, 
posteriormente transformado em Informativo da Diocese de Juína, 
com o nome Nosso Chão, Nosso Rosto, publicado até pelo menos 
2003; O Imparcial, tablóide rudimentar quinzenal publicado no 
ano de 1989 por alguns meses; além do jornal O Poder Noticioso, 
lançado com periodicidade quinzenal (posteriormente semanal), 
existente entre os anos de 1987 e 1989 são importantes fontes para 
os referidos estudos. Em suas páginas encontramos registrados 
mais que informações sobre os garimpos, mas sobre os 
garimpeiros, não apenas informações sobre a estrutura agrária ou 
sobre aspectos produtivos, mas sobre as relações de trabalho 
análogo ao escravo e a presença de um fluxo migratório 
constante de trabalhadores rurais em busca de emprego em 
serrarias e derrubadas. Em lugar de estudos sobre a criminalidade, 
notas sobre a pistolagem e os pistoleiros. 

É interessante notar como, nas páginas d'O Poder Noticioso 

a violência aparece naturalizada em episódios cotidianos, produto 
das relações entre garimpeiros, proprietários rurais, agentes da 
administração pública e empresa de colonização. A convergência 
para aquela região de pessoas com projetos diferentes no tocante 
ao uso e ocupação daquele espaço, produziu por vezes casos 
curiosos. Um deles registrado no tablóide O Imparcial mereceu a 
seguinte redação:

Bang Bang na selva
Os passageiros que vinham de Colniza e 
seguranças da Mineração Santo Onofre, nas 
imediações entre Colniza e Pista de Pouso 
Natalzinho, dois irmãos armados sacou de suas 
armas e subjulgou o motorista do coletivo, Sr. 
Campos e o cobrador Getúlio e obrigaram a 
todos os passageiros a beberem pinga, sob 
ameaças um passageiro teve que tomar na 
marra. Haviam duas senhora e um menino num 
total de sete passageiros. Em um dado momento 
aproximou um caminhão, o qual vindo em 
sentido contrário. Quando os indivíduos notaram 
a aproximação do mesmo, pararam o ônibus 
descendo em seguida em sua direção 
disparando seus revólveres, estourando o 
parabrisa e o farol do caminhão, que por azar era 
da própria mineração, tendo conseguido ser 
convencido pelo motorista do caminhão foram 
levados para Coloniza [...] O coletivo da Tut 
prosseguiu sua viagem para Aripuanã, e tudo 
não passou de um grande 'susto'. (BANG BANG..., 

11989, p.10) .

O inusitado da situação chama a atenção. Não se tratou de 
assalto, não houve motivo aparente, provocações, o relato não diz 
sobre um problema anterior. Aparentemente os peões queriam 
companhia para beber. Não havia controle sobre a situação, ao 
menor sinal de ameaça os dois homens abriram fogo. Foram 
convencidos a voltar para a empresa. O repórter que redigiu a nota, 
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pelo título empregado e pelo tom geral da sua redação, tratou o 
caso com certo ar divertido. O “susto” fez valer a publicação da 
nota. Tudo nela foi nomeado: a mineradora na qual os peões 
trabalhavam (Santo Onofre), a empresa que fazia a linha Colniza-
Aripuanã (Tut), o local onde ocorreram os disparos (próximo à pista 
de pouso do Natalzinho), o motorista e o cobrador (os Srs. Campos 
e não os protagonistas. Deles bastou dizer que eram peões (a 
identidade dos diferentes), daqueles que não participam do 
projeto de colonização como protagonistas, daqueles que não 
partilham dos mesmos sonhos e utopias vividos pelos membros da 
comunidade.

Essa aparente passividade desses moradores locais é 
enganosa. O cotidiano de violência podia escancarar-se no jornal 
local em ameaças abertas, como quando numa nota n'O Poder 
Noticioso se avisa aos desafetos “[...] o maior valente do nordeste 
Lampião, 'cabra macho e destemido', teve seu fim abreviado. Eu 
vou a Aripuanã, me aguardem! [...]” (SILVA, 1988b, p. 4), ou voltar-
se contra aqueles que a princípio ameaçaram o cotidiano da 
coletividade. 

O crescimento desordenado da cidade provocou a 
ocupação irregular do espaço urbano. A colonizadora e a 
prefeitura procuraram impedir tal prática, principalmente quando 
ocorria em áreas mais valorizadas, destinadas ao loteamento de 
novos bairros pertencentes à colonizadora. Os ocupantes tinham 
seus barracos removidos para áreas afastadas, prefeitura e 
colonizadora interferiam para organizar o arruamento e 
demarcar, mesmo que precariamente dos novos espaços. “[...] 
Desse modo, as novas cidades [...] já nascem velhas, reproduzindo 
modelos urbanos carcomidos, revelando desde já os problemas 
da sociedade capitalista globalizada [...]” (GUIMARÃES NETO, 
2000, p. 183).

É comum encontrarmos nesses periódicos um discurso 
ufanista que canta as glórias da colonização. Nessa visão os 
pioneiros são exaltados como heróis e os eventuais problemas, 
atribuídos à preguiça ou à má vontade dos outros. Um bom 

exemplo é o editorial do jornal que enaltece a cidade “[...] com suas 
terras férteis e com a plêiade de pioneiros destemidos e 
desbravadores [...]”. Glorifica-se a coragem e a determinação do 
colono. O título: O Brasil precisa de Juína é uma “[...] Profissão de Fé 
[...]”, certeza da importância da cidade para auxiliar o país “[...] e 
porque não outros povos famintos? [...]”, a resolver o problema da 
fome, com a sua promissora capacidade de produção de 
alimentos (O Brasil precisa de Juína. jul. 1987, p. 1).

5. JORNAL ALVORADA, PRELAZIA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT 1970

Outro exemplo importante de publicação periódica para o 
estado de Mato Grosso é o jornal Alvorada (cf. SCALOPPE, 2009). 
Lançado em 1970, logo após D. Pedro Casaldáliga ter sido escolhido 
bispo da Prelazia de São Félix do Araguaia (localizada no extremo 
Nordeste de Mato Grosso, faz fronteira com Pará e Tocantins, com 
uma área de aproximada 150.000 km² entre os rios Araguaia e 
Xingu), e publicado ininterruptamente até o presente ano. Nas 
páginas desta publicação podemos encontrar informações sobre o 
cotidiano da Prelazia, fatos marcantes de sua história, da história do 
Araguaia,  a lvo das ações da Super intendência do 
Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e do Governo Militar nos 
anos 1970 estimulando a ocupação daquelas terras, atraindo com 
financiamentos e juros negativos, empresas dos mais diversos setores 
da economia nacional e provocando conflitos entre estas e as 
populações tradicionais (índios, posseiros, beiradeiros e 
extrativistas), que tiveram seus territórios ignorados e sobrepostos 
pelas empresas agropecuárias.

Uma parte da história recente da Igreja Católica pode ser 
pesquisada tomando o Alvorada como fonte. Em suas páginas 
estão impressas: a opção preferencial pelos pobres, a forte inserção 
social da igreja, a defesa dos interesses das populações tradicionais 
e as denúncias das arbitrariedades cometidas contra essas pessoas 
que passam pela pistolagem, grilagem de terras, exploração do 
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trabalho escravo, crimes ambientais. Para o caso de estudos mais 
abrangentes, a comparação dos teores do Alvorada, com o 
encontrado no boletim diocesano Nosso Chão, Nosso Rosto da 
Diocese de Juína, traria uma leitura das formas de inserção da 
Igreja Católica nesse processo de ocupação recente de Mato 
Grosso. A instituição tem uma participação importante no referido 
processo (JOANONI NETO, 2007), mas apresenta diferentes faces 
dada a dimensão do Estado, com mais de novecentos mil 
quilômetros quadrados e das condições de possibilidade 
apresentadas em diferentes contextos.

Parte da história da ditadura militar poderia ser contada na 
pesquisa através desse periódico. As ações do Estado militar na 
Amazônia e particularmente no Araguaia, que apesar de muito 
referida, tem ainda muito a avançar. Para além de episódios 
como o da Guerrilha do Araguaia, outros como os conflitos em 
Santa Terezinha opondo o exército e a Agropecuária Codeara à 
população local, a expulsão de Padre Francisco Jentel, o 
assassinato de Padre João B. Burnier, entre outros, poderiam 
contribuir nesse sentido.

A trajetória do Alvorada conta a história de um projeto 
social bem sucedido, não apenas pela observação de sua 
tiragem, mas também pela análise de seu desenvolvimento 
técnico. Os primeiros exemplares feitos em mimeógrafo a tinta, de 
forma artesanal, manuscrito e com muitos desenhos para facilitar 
sua penetração entre pessoas que pouco ou nada sabiam ler, 
circulavam mensalmente. Numa fase posterior o jornal passou a 
ser impresso fora da prelazia o que impediu a mesma 
periodicidade em razão das dificuldades de acesso à região. 
Bimestral, o periódico passa a apresentar diagramação e 
jornalistas compõem a equipe, organizando os artigos enviados 
pelos moradores e agentes de pastoral. Nessa fase aparecem 
fotos e cores, mas ainda se usa o formato ofício. Na terceira fase o 
jornal mudou para o formato tabloide com capa, ilustrações de 
Maximino Cerezzo Barredo (artista plástico e parceiro constante 
de D. Pedro Casaldáliga). Nessa fase o jornal apresenta 12 páginas 

coloridas, sessões fixas, assinantes, mas a entrega dos exemplares 
ainda é feita por agentes de pastoral.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para concluir, queremos enfatizar a importância destes 
periódicos para o estudo destas diferentes partes do Brasil, a 
Amazônia Meridional mato-grossense e o interior paulista, em 
diferentes tempos, o sertão ou a fronteira, e em seus mais variados 
aspectos, ou seja, uma escrita da História por meio desta imprensa, 
ainda que não exclusivamente dela. O uso destas fontes, associado 
a outras, como os documentos orais, acervos institucionais, das 
empresas, governos, igrejas entre outros, confere-lhes um status de 
igual importância, superando as desconfianças e suspeições que 
pairaram sobre os jornais em outras épocas e constituindo-se em 
importante fonte documental para o estudo de grupos sociais, 
localidades, personalidades, evento entre outros tantos aspectos.

NOTA

¹ O texto, sem autoria, foi cuidadosamente transcrito na integra em 
sua redação original. Tut é nome de uma empresa de transporte 
rodoviário estadual.
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RESUMO

 Impossível dissociar a imagem pejorativa do africano, produzida no âmbito da expansão colonial europeia 
no Novo Mundo, dos processos de racialização iniciados na Era Vitoriana cujos efeitos nefastos ainda produzem 
desigualdades sociais, econômicas e políticas em expressiva parcela de povos não europeus que construíram com 
as próprias mãos a modernidade ocidental. Pretende-se abordar neste artigo algumas inovações nas produções 
acadêmicas que procuram desconstruir tal imagem resgatando, no âmbito da história, a própria cidadania dos 
afro-americanos na diáspora. 
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ABSTRACT 

 Impossible to dissociate the pejorative image of the African, produced in the scope of the European colonial 
expansion in the New World, the processes of racialization started in the Victorian Age whose effects still produce 
social differences, economical and political in a significant proportion of non European people who built with their 
own hands the Western modernity. It is intended to cover in this article some innovations in the academic productions 
looking to deconstruct that image, recovering in the scope of history, the very citizenship of African-American in the 
diaspora.
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1. INTRODUÇÃO

São os filhos do deserto onde a terra 
esposa a luz. Onde voa em campo aberto
a tribo dos homens nus... São os guerreiros 
ousados, que com os tigres mosqueados 
combatem na solidão...  Homens simples, 
fortes, bravos... 
Hoje míseros escravos sem ar, sem luz, sem 
razão...  - Navio Negreiro, poesia de Castro 
Alves. (GOMES, 1980, p. 80).

  

A
rtifício vigoroso de engenharia social e política, o racismo 
foi utilizado de forma a legitimar a exploração de 
continentes inteiros, espoliando vidas e destinos ao 

deslocar uma imensa massa humana através do Atlântico com o 
objetivo único de movimentar as engrenagens do capital ávido 
por poder, glória e fortuna. Ao utilizar-se do terror racial como mero 
fato da vida¹, tornava-se necessário construir uma imagem capaz 
de desumanizar o colonizado de tal forma que sua exploração 
fosse compreendida pela memória coletiva como uma 
necessidade e, também, benefício segundo o discurso 
eurocêntrico civilizador.

De acordo com Valter Roberto Silvério (cientista político e 
social, professor do programa de Pós-Graduação da Universidade 
Federal de São Carlos), a razão ocidental se apropriou dos 
processos de racialização no contexto da colonização do Novo 
Mundo em, pelo menos, dois sentidos bem evidentes. De um lado 
construiu a imagem pretensamente superior do homem europeu 
e, de outro, quase uma ironia, delineou os caminhos a serem 
percorridos pelos povos não europeus colonizados, em busca dos 
ideais e da conquista dos valores eurocêntricos.

Conforme desvela esse autor, em sua tese de 
doutoramento defendida na UNICAMP, (SILVÉRIO, 1999, p. 2-3):

À desqualificação de tudo que é nativo 
corresponde um processo de imposição das 
'qualidades essenciais' da civilização ocidental. 
Dito de outra forma, no momento em que a razão 
ocidental nomeia tudo que lhe é estranho de 
'irracional' e 'não-humano', destituído de 
qualquer valor, ela só pode reconhecer a si 
mesma como válida. E aqueles aos quais ela 
identifica como seus portadores só podem ser 
brancos e europeus.

Para Silvério, numa perspectiva histórica, apesar do discurso 
antirracista em consequência ao episódio do Holocausto Judeu na 
Segunda Guerra Mundial, os processos de racialização foram 
reativados nas manifestações homofóbicas em boa parte do 
Ocidente, como o caso do movimento dos cabeças raspadas 
(skinheads) iniciados pelos jovens da classe operária inglesa no final 
de década de 1960. Embora o incômodo natural, de fato o debate 
em torno das práticas racistas ainda não foi superado. Para esse 
autor, a crescente significância da ideia de raça, tanto nos meios 
acadêmicos, como fora deles, revela que os dilemas relativos às 
diversidades “[...] entre povos, nações e coletividades, e as 
desigualdades entre indivíduos e grupos racialmente definidos 
adquirem uma importância renovada na virada do milênio.” 
(SILVÉRIO, 1999, p. 155) 

Não pretendemos aprofundar, neste artigo, os conceitos de 
raça e racismo, o que com certeza extrapolaria seus limites e 
objetivos, mas sim apontar algumas inovações nas produções de 
intelectuais, no interior das academias, num esforço contínuo de 
desconstrução da imagem estereotipada do africano na diáspora 
encontrada na historiografia tradicional. 

Trabalhos inovadores buscam aproximar essa imensa 
parcela de nossa sociedade de sua própria humanidade, enquanto 
atores conscientes de sua história, ao revisitar o instigante e sempre 
atual tema da escravidão racial da era moderna, sem dúvida, 
gênese dos problemas enfrentados pelas comunidades negras, em 
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pleno século XXI. Trata-se de esforço histórico, visando à quebra de 
importantes paradigmas, necessário à consciência e pensamento 
ocidentais, particularmente do Brasil, um local onde a interação 
entre povos indígenas, africanos e europeus se verificou de forma 
intensa. 

2. ESCRAVIDÃO NO NOVO MUNDO E A MODERNIDADE OCIDENTAL

 Paul Lovejoy, nascido no Canadá, um dos mais 
reconhecidos historiadores africanistas, detentor da cátedra de 
História da África e da Diáspora Africana na York University, em 
Toronto, ao tratar da escravidão, afirma que os escravos eram, em 
termos absolutos, uma propriedade, e que também: “[...] eram 
estrangeiros, alienados pela origem ou dos quais, por sanções 
judiciais ou outras, se retirara a herança social que lhes coubera ao 
nascer; que a coerção podia ser usada à vontade; que a sua força 
de trabalho estava à completa disposição de um senhor.” 
(LOVEJOY, 2002, p. 29).
 Estes conceitos, traduzidos ao nível do senso comum, 
permitem entender a transformação do africano escravizado em 
coisa, mero feixe de músculos a serviço dos interesses coloniais. Do 
nosso ponto de vista, essa visão estereotipada do escravo como 
simples mercadoria, ser desprovido de história, contribuiu para a 
difícil posição social ocupada pelos negros no interior das 
sociedades contemporâneas. Pode-se, com relativa facilidade, 
relacionar os processos de exclusão social do negro na sociedade 
contemporânea, a partir de premissas raciais, à própria 
construção, no âmbito da historiografia tradicional, da imagem do 
escravo como simples instrumento de produção de bens 
capitalistas.  

Paul Gilroy, sociólogo e um dos expoentes do movimento 
negro mundial, ao focalizar a questão da modernidade a partir do 
convés dos navios negreiros, percebe o absurdo e a contradição 
nas vastas obras de intelectuais que tratam da modernidade sem, 
ao menos, considerar a hipótese da interação dos africanos 

escravizados com a formação do mundo capitalista, condição 
relevante à sua própria existência.

Para ele, torna-se necessário um esforço no sentido de fazer 
com que a cultura e a história negras: “[...] sejam levadas a sério nos 
círculos acadêmicos, em lugar de serem atribuídas, via a idéia de 
relações raciais, à sociologia, e, daí, abandonadas ao cemitério de 
elefantes no qual as questões políticas intratáveis vão aguardar seu 
falecimento.” (GILROY, 2001, p. 40).

Compreender essa singularidade é fundamental para o 
entendimento da expansão da cultura negra e sua influência no 
interior de uma sociedade híbrida resultante dos contatos entre 
africanos, ameríndios e europeus. Numa visão holística, não há 
como entender a própria modernidade ocidental sem considerar os 
processos históricos inerentes à interação sociológica e cultural 
entre esses povos. Importa ressaltar aqui uma questão estrutural 
relevante para a compreensão da constituição da modernidade 
em termos econômicos, na medida em que, como sabemos, foi a 
partir da superexploração do trabalho escravo que se tornou 
possível a acumulação primitiva de capital e a consequente 
expansão imperial europeia. 

Esse autor ao buscar os elementos que possibilitou o 
rompimento dos diques, muito bem instalados na política cultural 
eurocêntrica nacionalista, que colocou o negro ora como não 
humano ora como não cidadão, procurou os meios que pudessem 
ativar os códigos reinterpretativos da condição do negro na 
modernidade.

Assim, a diáspora responde o debate e ancora o caráter 
híbrido meta nacional² da condição cultural desse negro: “Sob a 
idéia-chave da diáspora, nós poderemos então ver não a raça, e 
sim formas geopolíticas e geoculturais de vida que são resultantes 
da interação entre sistemas comunicativos e contextos que elas não 
só incorporam, mas também modificam e transcendem.” (GILROY, 
2001, p. 25).

3Stuart Hall  professor de sociologia aposentado pela Open 
University, na Inglaterra,  utiliza o conceito diáspora negra para 
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explicar a experiência dos Africanos desterritorializados em função 
da escravidão racial. Afro-caribenho, vivendo em Londres, Hall 
entendeu sua condição de ser no mundo: conhecendo 
intimamente os dois lugares (Jamaica e Inglaterra) percebeu que 
na verdade não pertencia a nenhum deles, “[...] e esta é 
exatamente a experiência diaspórica, longe o suficiente para 
experimentar o sentimento de exílio e perda, perto o suficiente 
para entender o enigma de uma chegada sempre adiada.” 
(HALL, 2003, p. 415). 

Esse autor aponta que: “De uma forma curiosa, o pós-
colonial prepara o indivíduo para viver uma relação pós-moderna 
ou diaspórica com a identidade.” (HALL, 2003, p. 416).  Para ele, a 
experiência da diáspora origina-se na bíblia ao narrar a 
recuperação de uma terra ocupada por outros povos. No esforço 
de aproximação entre a diáspora bíblica e a diáspora negra ele 
aponta a experiência de sofrimento, exílio, cultura do livramento e 
da redenção como alguns dos seus fatores comuns.

Essa condição explica, de alguma forma, porque os 
adeptos do Movimento Rastafári³ utilizam com frequência a bíblia, 
pois ela:  “Conta a história de um povo no exílio dominado por um 
poder estrangeiro, distante de casa e do poder simbólico do mito 
redentor.” (HALL, 2003, p. 417). Conforme conclusões desse autor, 
o que marcou o rastafarianismo foi o fato de ter tornado 
definitivamente negra a Jamaica, descolonizando as mentes: 
“Como todos os movimentos, o rastafarianismo se representou 
como um retorno. Mas, aquilo a que ele nos retornou foi a nós 
mesmos. Ao fazê-lo produziu a África, novamente, na diáspora.” 
(HALL, 2003, p.417).   

A análise das estruturas políticas, sociais e culturais no 
4

interior das fazendas que utilizavam o sistema da plantation  revela 
dados impressionantes de particularismos e concentração de 
poderes num regime fechado, longe dos olhos e do alcance das 
instituições estatais. Foi nesse ambiente que o terror racial se 

5
desenvolveu. Entretanto, foi também nesse espaço permitido  que 
os escravos, absorvendo os elementos culturais da sociedade 

dominante, criaram mecanismos de defesa e autoafirmação como 
forma de subsistência numa terra distante e desconhecida, 
recriando seu espaço do viver, pequenas porções da África 
ressignificadas pelas vias da recordação.

Expressando-se através do corpo, os africanos na diáspora 
recriaram padrões estéticos que conformaram a própria noção de 
contracultura da modernidade. A música, um dos elementos 
culturais permitidos e/ou até incentivados pelos senhores da 
plantation, expressando pensamentos e desejos inefáveis, 
colocava para os escravos um mundo idealizado, tal qual gostariam 
que fosse, em oposição à realidade do vivido, fornecendo-lhes a 
necessária dose de coragem para prosseguirem suas vidas.

Essa concepção utópica de um mundo perfeito, recriado 
ludicamente através da música, é denominada por Gilroy de 
política de transfiguração que enfatiza desejos novos no interior da 
comunidade racial. Segundo ele, a política de transfiguração: 
“Aponta especificamente para a formação de uma comunidade 
de necessidades e solidariedades, que é magicamente tornada 
audível na música em si e palpável nas relações sociais de sua 
utilidade e reprodução cultural.” (GILROY, 2001, p. 96). 

A evasão lúdica do mundo real constitui-se numa espécie de 
resistência ao presente opressor dilatando, poeticamente, as 
esperanças num amanhã glorioso. Obviamente, transitar no espaço 
permitido no interior das fazendas no regime da escravidão exige 
exercício laborioso de audácia e inteligência buscando no espaço 
do subliminar o escopo de suas ações. Desenvolvida debaixo do 
nariz dos senhores, os desejos utópicos que alimentam a política 
complementar da transfiguração, como espaços de transgressões, 
só podem tomar forma por meios mais sutis, situando-se em regiões 
de difícil acesso aos olhos de quem domina e oprime, pois: 

Essa política existe em uma freqüência mais 
baixa, onde é executada, dançada e 
encenada; além de cantada e decantada, pois 
as palavras, mesmo as palavras prolongadas por 
melisma e complementadas ou transformadas 
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pelos gritos que ainda indicam o poder 
compíscuo do sublime escravo, jamais serão 
suficientes para comunicar seus direitos 
indizíveis à verdade. (GILROY, 2001, p. 96). 

Não se trata de um contra discurso, como afirma Gilroy, 
mas sim de uma contracultura capaz de reconstruir, de forma 
desafiadora, sua própria genealogia crítica, forjando seu espaço 
numa esfera pública particular e pouco perceptível, porém 
totalmente dotada de singular personalidade. No centro 

6
dinâmico dessa contracultura  encontram-se as expressões 
artísticas da música negra, que embora não excluindo as 
desigualdades sociais sua ética bem estabelecida oferece 
condições para o debate em torno das questões de dominação 
que determinam a sua própria existência.  Portanto, as expressões 
artísticas possibilitam meios plausíveis para a afirmação do 
indivíduo, bem como para a libertação da comunidade como um 
todo: “Poiésis e poética começam a coexistir em formas inéditas – 
literatura autobiográfica, maneiras criativas especiais e exclusivas 
de manipular a linguagem falada e, acima de tudo, a música. As 
três transbordaram os vasilhames que o Estado-nação moderno 
forneceu a elas.” (GILROY, 2001, p. 100). 

Argumentando sobre o impacto violento da escravidão 
racial na sociedade marcada pela modernidade, Gilroy (2001) 
afirma que uma parte muito expressiva da novidade que 
representa o pós-moderno se oblitera, quando analisada sob a 
ótica histórica inexorável que representou os encontros entre 
europeus e aqueles que eles conquistaram, mataram e 
escravizaram, de forma brutal e consciente.   Daí a importância da 
periodização do moderno e do pós-moderno para a história do 
negro no ocidente e da sua narrativa histórica das relações de 
dominação e subordinação entre povos da Europa e o resto do 
mundo.

Assim, a periodização “[...] é essencial para nossa 
compreensão da categoria de 'raça' em si mesma e da gênese do 
desenvolvimento das formas sucessivas da ideologia racista. É 

pertinente acima de tudo, na elaboração de uma interpretação das 
origens e da evolução da política negra.” (GILROY, 2001, p. 106).  
Compreendemos os anseios deste notável pensador ao propor uma 
nova periodização da história segundo os recortes temporais 
relativos à memória da escravidão e da cultura negra no ocidente, 
mas, como sabemos há uma distância enorme entre ideal e prática. 
De acordo com nossa compreensão, romper com a tradição 
historiográfica francesa estabelecida pela temporalidade 
quadripartida (Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea), 
constitui-se no grande desafio da práxis histórica no Brasil 
contemporâneo, considerando-se as forças representadas por esta 
ideologia dominante no âmbito das academias. 

Gilroy se preocupa com a evolução do racismo científico 
para formas culturais novas, um tipo mais complexo de racismo 
gestado no pós-guerra, em lugar da hierarquia biológica simples 
amplamente difundida no âmbito da razão ocidental. Para ele o 
racismo científico, propugnado em meados do século XIX, foi o 
produto intelectual mais durável da modernidade. Decididamente, 
a questão da dominação racial e suas consequências não faz parte 
da agenda de debates no Ocidente. Em seu lugar, afirma ele, 
aparece uma modernidade inocente que discute a vida feliz pós-
iluminista em Paris, Berlim ou Londres: “Esses lugares europeus são 
prontamente purgados de qualquer traço dos povos sem história, 
cujas vidas degredadas poderiam levantar questões incômodas 
sobre os limites do humanismo burguês. A famosa pergunta de 
Montesquieu 'como pode alguém ser persa?' permanece obstinada 
e deliberadamente sem resposta.” (GILROY, 2001, p. 107). 

Existe de forma muito clara no pensamento de Gilroy o fato 
de que os ideais iluministas não consideravam a questão da raça, 
no que se refere a escravidão em sua profunda contradição:  “Há 
uma tênue percepção, por exemplo, de que a universalidade e a 
racionalidade da Europa e da América iluminista foram usadas mais 
para sustentar e transplantar do que para erradicar uma ordem de 
diferença racial herdada da era pré-moderna.” (GILROY, 2001, p. 
114). Desta forma, mantêm-se os continuísmos históricos, presentes 
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nas políticas socioculturais, capazes de fazer sombra à importante 
movimentação das comunidades negras ao mesmo tempo em 
que legitima as relações de poder no seu interior. 

Concordamos com o autor quanto às dificuldades em se 
estabelecer políticas que possibilitem minimizar os efeitos 
deletérios que o regime da escravidão produziu no interior das 
comunidades afro-americanas no Ocidente. Realmente, na 
prática, a aproximação entre a condição social desses povos e o 
próprio estado de direito propugnado na maioria das 
constituições políticas ocidentais, parece constituir-se em 
realidade cada vez mais distante. No entanto, percebe-se no 
âmbito das recentes produções acadêmicas que tratam desta 
importante temática, principalmente no Brasil, uma mudança 
significativa quanto à posição ocupada pelos descendentes de 
africanos na diáspora negra no interior da própria História deste 
país. Esse esforço teórico epistemológico traduz-se numa visão 
bastante otimista quanto ao status social e político dessa 
importante parcela de nossa sociedade, produzindo na dinâmica 
de seu movimento uma nova história, como veremos a seguir. 

3. MUDANÇAS DE PARADIGMAS NA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA: O 
TRIUNFO SOBRE A ESCRAVIDÃO

Nas últimas décadas do século XX, especialmente após o ano 
de 1988, no Brasil, uma nova tendência historiográfica surge em 
função de intensos debates acadêmicos, em resposta às 
demandas urgentes dos movimentos negros e das ações de 
intelectuais dentro e fora das academias, mudando 
significativamente a forma de se pensar o africano na diáspora 
negra.  Trata-se do início de um importante resgate da história 
daqueles que se viram obrigados a construírem suas vidas em 
terras estrangeiras na degradante condição de cativos. Uma nova 
linha de pensamento desenvolve-se promissoramente, 
resgatando a dignidade do negro como ator de sua própria 
história. Segundo essa nova perspectiva historiográfica, os 

descendentes dos africanos no Brasil negociaram da melhor forma 
possível os seus modos de vida.  Neste movimento inovador, tornou-
se necessário entender como se processou, ao longo da história dos 
afrodescendentes na diáspora em terras brasileiras, os caminhos de 
uma identidade negra específica, conformando aspectos 
socioculturais relevantes às comunidades tradicionais que se 
formaram deste lado do Atlântico.

Luis Felipe de Alencastro (2000), cientista político e historiador, 
professor titular da cátedra de História do Brasil da Universidade de 
Paris IV Sorbonne, em palestra de abertura do I Simpósio 
Internacional de Estudos sobre a Escravidão Africana no Brasil, 
realizada em Junho de 2010, na cidade de Natal (RN), alerta para a 
defasagem dos estudos da história atlântica que atribui pouco valor 
à história do Atlântico Sul. De acordo com suas formulações, esse 
silêncio na produção historiográfica escamoteia, parcialmente, a 
própria história do Brasil no que se refere aos movimentos de 
migração forçada de africanos às terras brasileiras.

Os dados estatísticos divulgados pelo Instituto de Pesquisa 
7

Econômica Aplicada (IPEA)  em 2010 confirmam o caráter do que 
podemos inferir como uma espécie de contra colonização africana 
no Brasil, ao revelar que mais da metade da população brasileira é 
afrodescendente. Outros pesquisadores apontam defasagens 
ainda mais amplas que denotam silêncios quanto à história da 
escravidão no interior da própria história da humanidade, como é o 

8
caso de Mary Del Priore (2003) . 

Priore, no prefácio à primeira edição de Escravidão e Universo 
Cultural na Colônia: Minas Gerais, 1716-1789 de Eduardo França 
Paiva, publicada pela Editora UFMG em 2001, utiliza-se com muita 
propriedade da metáfora do buraco negro para descrever o vazio 
na história da humanidade em função da escravidão racial da era 
moderna, uma questão ainda não resolvida. Segundo ela, no bojo 
das transformações provocadas pelas comemorações em torno do 
Centenário da Abolição, trabalhos inéditos caminham no sentido 
de resgatar nossa dívida histórica aos africanos que ajudaram a 
construir a imensa nação brasileira.
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A ideia do africano escravizado desprovido de qualquer 
conhecimento e de capacidade intelectual, totalmente 
impregnado por crendices e costumes degenerados, foi cultivada 
com muito esmero na memória coletiva do Brasil Colônia e seus 
efeitos ainda se fazem presentes nos dias atuais. Conforme Paiva 
(2001, p. 218) esta “[...] é uma marca facilmente identificável em 
práticas e representações culturais corriqueiras e, até mesmo, nos 
mais recentes programas curriculares de História, desde o ensino 
fundamental até os cursos de graduação universitária e de pós-
graduação.”

Buscando-se a inovação, alguns intelectuais brasileiros que 
trabalham com a questão da escravidão privilegiam não mais os 
dualismos de natureza reducionista, antagonismos que opunham 
à África bárbara a civilização da Europa iluminista, mas sim, os 
esforços no resgate do cotidiano de homens e mulheres que, 
vivendo no limite entre cativeiro e liberdade, construíram 
imaginativamente seus modos de vidas.  

Pensando em termos de negociações, torna-se relevante 
desfazer a imagem, que se pretende naturalizada, do escravo 
enquanto suicida. O artifício do suicídio não era a regra, mas sim a 
exceção, uma resultante da impossibilidade de negociação. No 
contexto das relações entre escravos e senhores predominavam 
os imperativos da conformação a uma nova ordem, sob a 
perspectiva do africano que se viu obrigado a viver em terras 
estrangeiras, distante de casa e de sua própria cultura. Negociar 
significava viver no espaço do possível.

No decorrer da longa experiência histórica da escravidão 
racial no Brasil, uma forma dicotômica de relacionamento 
sintetizou-se na mentalidade coletiva: “De um lado, Zumbi de 
Palmares, a ira sagrada, o treme-terra; de outro, Pai João, a 
submissão conformada.” (SILVA, E., 1989, p. 13). Opondo-se a essa 
dicotomia reducionista, Eduardo Silva (1989, p. 16) assevera que 
não foram somente os escravos que negociaram: “Na verdade, 
escravos e senhores manipulam e transigem no sentido de obter a 
colaboração um do outro; buscam – cada qual com seus 

objetivos, recursos e estratégias – os 'modos de passar a vida', como 
notou Antonil.”

Ainda pouco estudado no Brasil o conceito brecha 
9

camponesa  revela, em larga escala, os mecanismos de controle 
em sua forma mais sutil, uma negociação em níveis mais profundos, 
considerando-se seus aspectos psicológicos. O silêncio em torno 
dessa delicada questão, na historiografia tradicional, se prende, 
segundo Eduardo Silva (1989), à própria lógica cristalizada pela 
memória da escravidão que, via de regra, não admitia que os 
escravos fossem senhores de sua história, “[...] enquanto res, 
instrumentos de produção, propriedade de outrem, não teria, 
simplesmente, uma economia própria.”  (SILVA, E., 1989, p. 22).

Na verdade, a possibilidade fornecida aos escravos de uma 
margem de economia própria, através da cessão de pedaços de 
terra para o plantio e a folga de um dia por semana para o manejo 
da plantação, consistia numa poderosa moeda de troca a 
disposição dos senhores e proprietários de escravos. Desta forma, a 
brecha camponesa: “Aumentava a quantidade de gêneros 
disponíveis para alimentar a escravaria numerosa, ao mesmo tempo 
em que fornecia uma válvula de escape para as pressões 
resultantes da escravidão.” ( SILVA, E., 1989, p. 28).

Essa última questão, a segurança, de acordo com esse autor, é 
central nas relações entre senhores e escravos, buscando da melhor 
forma possível um ambiente de relativa paz. A farta documentação 
visitada por esse pesquisador, nos arquivos relativos ao Rio de 
Janeiro do século XIX, conecta as práticas de cessões de terras com 
a questão do interesse na manutenção da segurança.

Entre os documentos pesquisados, o conjunto de seis medidas 
adotadas pelos cafeicultores do município de Vassouras, que se 
reuniram em agosto de 1854, exemplifica essas práticas. De acordo 
com esse documento, três das seis medidas a serem tomadas pelas 
fazendas daquele município se prendiam a fatores de ordem 
ideológica, tais como o incentivo à diversão, desenvolvimento de 
ideias religiosas e, “[...] finalmente, permitir que os escravos tenham 

10
roças e se liguem ao solo pelo amor da propriedade  [sic.]; o 
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escravo que possui nem foge, nem faz desordens.” (SILVA, E., 1989, 
p. 29).

A própria lógica do sistema escravista permite essa margem 
de negociação na medida em que se admite a irracionalidade da 
relação entre senhor e escravo baseada exclusivamente no uso 
da força. O fato é que esse pequeno direito de uso da terra 
assumia proporção de alta relevância também para os escravos 
que tanto lutavam por sua manutenção, quanto por sua 
ampliação. Eduardo Silva (1989) usa como exemplo os escravos 
do engenho Santana de Ilhéus que se rebelaram, no século XVIII, 
exigindo entre as condições de suas voltas ao trabalho a 
ampliação da brecha camponesa.

Possuir, mesmo que informalmente, um pedaço de terra onde 
plantar suas roças, seus sonhos e esperanças, dir-se-ia, constituía 
um poderoso elo entre os escravos, ao mesmo tempo em que 
possibilitava uma economia autônoma, dentro dos limites 
permitidos, que produzia em certa medida um sentimento de 
relativa independência. Possivelmente, a ligação com a terra, 
nesse nível de entendimento, contribuiu de alguma forma para 
ajudar nos processos de consolidação das famílias constituídas nas 
senzalas. Estas, também, na tessitura da trama social e histórica, 
revelavam as nuances dos processos de negociações no interior 
do sistema escravocrata.

A família escrava é tema que produz intensos debates na 
11

historiografia atual . Velhos paradigmas são obliterados em 
consequência das pesquisas atuais que busca, auxiliada pelas 
novas tecnologias, uma visão mais crítica acerca desta temática 
instigante.  Entre as inovações técnicas, a demografia histórica 
constitui-se num instrumento racional para uma nova abordagem 
da história da vida privada nas senzalas.

Manolo Florentino (1997) soube explorar bem esse filão 
historiográfico, cujo trabalho culminou em novo entendimento 
acerca dos processos de constituição de núcleos familiares no 
regime da escravidão racial no Brasil. Pensar a família e a própria 

12
dinâmica da empresa escravista em cálculos econômicos  afasta 

a compreensão do que racionalmente consistia a lógica senhorial.
Num contexto permeado de subjetividades, o empresário 

escravista se via obrigado a conformar seus interesses às 
necessidades de seus escravos, se quisesse, e isto é relevante, obter 
a maior produtividade possível. A racionalidade, portanto, 
apontava para  práticas que respeitassem o próprio direito ao 
corpo que o escravo minimamente, e às vezes mesmo sem o 
perceber, exigia em troca de sua superexploração: “As estratégias 
senhoriais, antes de mais nada, deveriam ser políticas.” 
(FLORENTINO, 1997, p. 30). 

A constituição de famílias escravas se verificava, de acordo 
com resultados de pesquisas realizadas por Florentino onde havia 
maior concentração de população cativa, como nos casos das 
grandes empresas escravistas e seus vastos plantéis de escravos. A 
simples constatação da existência numerosa de famílias escravas 
contraria o senso comum da historiografia especializada, que 
trabalhava com a escravidão racial nos anos 1950, e sua visão 
estereotipada quanto à capacidade dos escravos de serem 
senhores de suas próprias histórias. Segundo esse autor, aqueles 
intelectuais julgavam que: “A escravidão era uma forma de 
organização social de efeitos tão deletérios e reificadores sobre os 
escravos que fazia viger, nas senzalas, a anomia (isto é, a ausência 
de leis, de normas ou de regras de organização) e a 
promiscuidade.” (FLORENTINO, 1997, p. 27).

Os dados estatísticos revelados nas pesquisas de Florentino 
(1997) demonstram o caráter sólido da constituição dessas famílias, 
principalmente onde havia grandes plantéis, contrariando a 
perspectiva hobbesiana do estado geral de guerra de todos contra 

13
todos , em um ambiente onde não havia um poder constituído e 
organizado capaz de estabelecer as normas de convivência em 
grupo. Marshal Sahlins, citado por FLORENTINO (1997), assevera que 
é exatamente a possibilidade de uma guerra total que a busca da 
paz se faz necessária: “Aí residia o signo maior da sabedoria tribal: a 
luta contra a guerra e a busca pela paz, consoante a experiência 
da virtualidade da primeira.” (MARSHAL SAHLINS apud: FLORENTINO, 
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1997, P. 32). Desta forma se explica como as relações de 
parentesco determinavam uma sólida estrutura social no seio das 
famílias constituídas nas senzalas. 

Não podemos desprezar a função pacificadora e 
organizadora que as famílias de escravos exerciam no próprio 
ambiente da senzala, mesmo quando submetidas aos processos 
de partilhas em decorrência da morte do senhor ou proprietário de 
escravos. Conscientes da importância da família para a 
manutenção de uma relativa paz na senzala, sua integridade era 
considerada no ato da partilha dos bens entre seus herdeiros.

Como demonstram os dados levantados na pesquisa 
realizada por Florentino (1997), em torno da variação dos destinos 
das famílias escravas no ato da partilha entre os herdeiros, por 
faixas de tamanho de plantel (1790-1835), quase 90% das famílias 
encabeçadas por africanos permaneceram unidas. Esse, sem a 
menor sombra de dúvida, é um dado impressionante que revela 
uma grande estabilidade na manutenção das famílias escravas. A 
preocupação em manter coesa a família escrava, por outro lado, 
evidencia alto nível de negociação entre escravos e senhores, 
cada qual utilizando das forças políticas de que dispunham, 
buscando soluções racionais e ao mesmo tempo produtivas, 
considerando-se os interesses dos senhores e a dilatação de 
pequenas liberdades na perspectiva do cativo. 

Robert Slenes (1998) concorda com alguns trabalhos da 
historiografia atual, principalmente a que utiliza dos métodos da 
demografia histórica, no que se refere à quebra de antigos 
paradigmas quanto ao suposto estado de total anomia dos 
escravos. Para ele, a constituição da família de escravos nas 
grandes propriedades era a norma, e não a exceção, para 
grande maioria de mulheres e crianças que buscavam a 
estabilidade e a segurança da vida familiar.

No entanto, Slenes (1998), apesar de simpatizar com a 
temática desenvolvida por Florentino  e suas afirmações quanto à 
importância das famílias escravas na manutenção da paz nas 
senzalas, se coloca em oposição às suas afirmações ao mesmo 

tempo em que levanta dúvidas ao indagar: “Que paz pode reinar 
numa senzala habitada por parentelas, cujos membros têm 
experiências, alianças e memórias radicalmente diferentes das de 
seus senhores?” (SLENES, 1998, p. 39). No nosso entendimento, 
admitimos a racionalidade de Slenes ao apontar suas dúvidas 
quanto à suposta paz entre a senzala e a casa grande. Não 
obstante, torna-se improdutivo desconsiderar a hipótese muito 
razoável de que, no limite do possível, a família contribuiu para uma 
relativa paz, no interior da senzala e este fato com certeza ameniza 
as relações entre escravos e senhores.

As cartas de alforria, objeto de estudos recentes e inovadores, 
que antes se supunha como um ato de bondade do senhor ou do 
proprietário de escravos está sendo retomada, enquanto fonte de 
pesquisa, em oposição aos aspectos humanitários que lhes eram 
atribuídas. Estudos reveladores comprovam que na Bahia, entre os 
anos de 1684 e 1850, cerca de metade das cartas de alforria eram 

14
compradas pelos escravos . Uma parte expressiva da população 
escrava soube operar os códigos da economia de mercado. 
Segundo Eduardo Silva (1989, p. 17): “Com efeito, alguns escravos 
puderam, à custa de duro empenho, acumular o capital necessário 
para retirar-se, enquanto pessoa, do rol dos instrumentos de 
produção.”

Evidentemente, as alforrias conquistadas foram antes de tudo o 
resultado laborioso de uma feliz negociação do cativo com o 
sistema, que com habilidade, paciência e determinação soube se 
apropriar de tudo que estava à sua mão, dentro do limite a ele 
imposto, conquistando, cotidianamente, os recursos que lhe 
propiciaria como aconteceu, sua tão sonhada liberdade. Outras 
formas mais sutis foram utilizadas também no processo de 
negociação da alforria. No entanto, nenhuma fora mais expressiva 
e reveladora que as fugas e insurreições tendo como ápice destas 

15
ações as formações de quilombos . 

Entendemos a importância de se empreender reformulações 
epistemológicas no que se refere à produção de trabalhos que 
busquem a compreensão das formas com as quais os escravos, 
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negociaram suas condições próprias de vida, no interior do regime 
da escravidão e no pós abolição.  Luíza Rios Ricci Volpato 
representa essa inovação, ao perceber o cotidiano dos escravos 
para além do senso comum. Segundo ela: “A vida do escravo era 
mais dinâmica que o simples cumprir ordens, trabalhando durante 
o dia e descansando à noite, numa sucessão de atos 
despersonalizados, executados pelo indivíduo desprovido de 
vontade e iniciativas próprias.” (VOLPATO, 1993, p. 11).

Nas trilhas percorridas pelos escravos sempre houve, isso é 
essencial, o exercício de vontades, delimitando seus espaços de 
atuações consentidas e até conquistadas por força de 
negociações, resistências e, no limite, pelos conflitos inerentes à 
própria dinâmica do confronto de interesses entre estes e seus 
senhores. Torna-se óbvio perceber que eles foram hábeis em 
conquistar seus lugares no interior do regime, onde pudessem da 
melhor forma possível não apenas sobreviver, mas, sim, viver.

Eduardo França Paiva chama nossa atenção para o fato das 
mulheres negras e mestiças participarem ativamente do universo 
econômico compreendido pelas regiões mineradoras em Minas 
Gerais. Segundo ele, essas escravas, e também forras, conhecidas 
como negras de tabuleiro, circulavam com relativa liberdade 
pelos locais onde se exploravam metais preciosos “[...] com seus 
tabuleiros repletos de quitandas e plenos de outras intenções.” 
(PAIVA, 2002, p. 187).  A sugestiva expressão outras intenções 
utilizada pelo autor revela maneiras diversas, sofisticadas e 
engenhosas, apropriadas por essas mulheres que criavam, com 
astúcia e coragem, os modos com os quais interagiam na 
economia e no cotidiano dessas regiões, estabelecendo “[...] 
redes de informação, de solidariedade, de intrigas e se 
transformaram em poderosas mediadoras culturais.”  (PAIVA, 
2002, p. 187).

A presença do trabalhador escravo nos centros urbanos 
constituía-se na força motriz responsável pelo seu funcionamento, 
em um nível de interação que, provavelmente, seria inconcebível 
pensar as cidades sem o concurso da mão de obra escrava, 

naquele período da história. Trabalhadores especializados, os 
africanos desempenhavam os mais diversos tipos de trabalhos nos 

16
centros urbanos. Entre eles, destacamos os carregadores , 
carpinteiros, estivadores, pedreiros, pintores, marinheiros, sapateiros, 
canoeiros, cocheiros, carroceiros, alfaiates, costureiros, parteiras, 
bordadeiras e até enfermeiras. Nada pode ser mais representativo 
da atuação dos escravos que as conquistas políticas e sociais 
representada pela construção da Igreja do Rosário em Cuiabá, 
uma igreja voltada para a comunidade escrava, como veremos a 
seguir. 

Longe de ser obra do acaso, os meios urbanos na América 
Portuguesa seguiam padrões que atendiam à dinâmica própria do 
planejamento da empresa colonial, com obras e projetos que se 

17
adaptavam a quaisquer formas de áreas geográficas . Embora 
alguns autores afirmem o caráter aleatório na constituição das 
cidades coloniais, pesquisas recentes demonstram exatamente o 
contrário.

Segundo Cristiane Silva (2001, p. 22): “A estruturação dos 
ambientes urbanos coloniais foi regulada por leis, instituindo-se 
mecanismos de controle do espaço e do comportamento, fato 
notado com clareza quando se observam as irmandades 
regulamentadas pela Igreja.” Obviamente, como bem destaca a 
autora, a construção de igrejas consistia no maior símbolo de 
dominação e conquista, uma forma eficiente de transmissão de 
padrões da cultura eurocêntrica da qual se originava.

Em 1722, foi erguida a igreja do Senhor Bom Jesus do Cuiabá, 
um espaço de brancos, por excelência, expressões do sagrado e do 
poder político constituído. Numa citação a José Barbosa de Sá, essa 
autora observa que, neste mesmo ano, as comunidades negras do 
arraial do Cuiabá conseguiram o direito a um espaço onde 
pudessem manifestar sua religiosidade: “Conseqüentemente 
levantaram os pretos uma capelinha a São Benedito, junto ao lugar 
chamado depois rua do sebo, que daí a poucos anos caiu e não se 
levantou mais.”  (SILVA, C., 2001. p. 24).

Cristiane Silva (2001), em suas conclusões, pouco tempo após a 
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capelinha ser demolida e numa data que ainda não foi precisada 
pelos pesquisadores – falta de documentos de comprovação – a 
Igreja de Nossa Senhora do Rosário foi anexada pela população 
negra do arraial que, a partir dessa data desconhecida tornou-se 
o local sagrado para os africanos e seus descendentes nesta 
região. 

Mesmo quando havia a ausência do espaço físico 
representado pela construção de igrejas, outras formas tornavam 
possíveis as manifestações do sagrado, tão caras aos coloniais. No 
arraial do Cuiabá, bem próximo da localidade onde ficava a 
capelinha de São Benedito, um espaço do sagrado foi 
reterritorializado na forma de um Oratório público edificado em 
1740, na Rua Direita, de acordo com pesquisas do professor Carlos 
Alberto Rosa, citado pela autora. Segundo ela, aquele local se 
identificava “[...] com o espaço da oração e da procura de 
graças, como a cura de doenças, fixando-se também como 
ponto de devoção dos não brancos. Neste caso, servia para 
assegurar a crença religiosa em proteção aos negros, em um local 
onde havia uma igreja.” (SILVA, C., 2001, p. 28). 

Entendemos a existência dos espaços do sagrado, destinados 
aos escravos cativos e forros, como a resultante da confrontação 
de interesses de ambos os lados, por analogia, entre a senzala e a 
casa grande, revelando formas subjetivas de negociações, 
avanços e recuos, conquistas e perdas. Eduardo Silva, como vimos 
acima, já havia apontado a importância da religião para a 
pacificação dos escravos, uma forma muito eficiente de 
doutrinação ideológica que, segundo se presumia à época, faria 
com que o escravo entendesse sua real condição na colônia: 
sujeição e obediência absoluta ao regime. Não obstante, a 
realidade apontava para outras possibilidades e o devir histórico 
revelou muito mais que passividade absoluta. Senhores de sua 
própria vontade, em determinada medida, como temos 
insistentemente apontado, os homens e mulheres cativos 
construíram com imaginação seus modos de vida no interior do 
regime que os oprimia. 

Na dissertação de mestrado defendida por Cristiane Silva, 
percebe-se o caráter do confronto de interesses no cotidiano do 
arraial do Cuiabá. Segundo ela, (2001, p. 5):

As práticas sócio-religiosas dos negros não se 
sobrepuseram às hierarquias existentes. Ao 
contrário, criaram situações conflitantes para os 
poderes instituídos, numa dinâmica interna muito 
diferente da idealizada. O discurso apresentado 
pelas autoridades indicava o que era certo para 
o corpo social, embora cada grupo social tivesse 
uma forma de viver o real, representando-o 
conforme sua necessidade e aproveitando-se do 
sistema religioso instituído para conseguir 
privilégios.  

 
Assim como os escravos de ganho que utilizavam, com 

habilidade, os espaços de sociabilidade para conseguir uma 
relativa liberdade, a grande maioria dos escravos cativos e forros 
que se ligavam às irmandades religiosas o faziam em busca de 
compensações de ordem espiritual e, sobretudo, utilizando-se da 
mobilidade conseguida, de conquistas políticas e sociais dentro do 
regime da escravidão.

Por outro lado, também, - longe da inocência pueril da 
crença na benevolência dos senhores do regime - a astúcia e 
racionalidade dos proprietários de escravos, e de todos que deles se 
beneficiavam, evidenciavam um elevado nível de negociação 
pacífica ou conflituosa, dependendo do contexto e do momento, 
com os escravos. No limite, o mínimo que se podia esperar do 
regime, que se expressou com extrema eficiência, era tirar o maior 
proveito possível da mão de obra escrava, mantendo ao mesmo 
tempo um nível de segurança ideal. Considerando essas 
perspectivas, a negociação era o único caminho viável para 
ambos os lados, escravos e senhores construíram no cotidiano difícil 
da colônia seus espaços de atuação e de vida. 

Na face oposta da moeda, longe de se perceberem como 
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peças no complexo sistema da escravidão, os homens e mulheres 
no cativeiro criaram, na medida do possível, as condições de suas 
próprias vidas. Situando-se numa posição intermediária entre a 
anomia completa e a agressividade, que se pretendia 
natural izada, os escravos souberam negociar,  com 
engenhosidade, os seus espaços de relativa liberdade no interior 
de um sistema perverso de dominação. Na convergência dos 
interesses, a negociação se processava ora de forma violenta, ora 
nos moldes dos ajustes e acertos, pois à luz do pensamento 
racional, o sistema representado pela escravidão racial nada mais 
era que um jogo de interesses, onde a economia de mercado 
marcava o compasso e o ritmo de sua própria dinâmica interna.

Assim, senhor e escravo convergia-se em empresa e 
mercadoria concomitantemente, cujas ações obedeciam ao 
fluxo e refluxo do próprio mercado que os regulavam. No entanto, 
ao escravo que negociava sua própria forma de vida, a condição 
que o sistema a ele ofereceu, o não ser, transmutou-se em ser 
consciente de si criando os elementos vitais que lhe possibilitou a 
circunstância fundamental de ator e autor de sua história, 
possibilitando desta forma relativa autonomia nos caminhos e 
descaminhos da diáspora negra. 

Parafraseando Jaime Pinsky torna-se profícuo entender 
que a herança social, cultural e também política da escravidão 
ainda são fatores que determinam a mediação das nossas 
relações na sociedade como um todo, principalmente quando 
influencia distinções hierárquicas entre trabalho manual e 
intelectual e, também, quando alimenta preconceitos e 
discriminações raciais. Para ele: “A escravidão não é apenas uma 
'instituição histórica' ou um 'modo de produção', mas uma maneira 
de relacionamento entre seres humanos.” (PINSKY, 2006, p. 7). 
Compreender nossa sociedade nos dias atuais torna-se um 
exercício altamente complexo, se não levarmos em consideração 
que esta mesma sociedade é resultado direto da dinâmica da 
escravidão racial e tudo que ela representou de rupturas, 
transformações e continuidades.

Nas nossas considerações parciais que passamos a desvelar 
logo a seguir, apontamos uma questão, que ao nosso 
entendimento, é crucial para os processos do que podemos 
designar como descolonização das mentes, neste caso, 
resguardados todos os limites e complexidades do tema tratado 
neste artigo, poderíamos referir como desconstrução da imagem 
pejorativa do afro-americano presente de forma ostensiva na 
bibliografia tradicional. Como vimos acima, existe um esforço 
evidente na produção acadêmica contemporânea em 
desmistificar tal imagem do africano na diáspora. Entendemos ser 
este um caminho bastante promissor para a recuperação da 
história destes homens e mulheres que ajudaram a construir o Novo 
Mundo. No entanto, ainda falta transplantar essa inovadora postura 
epistemológica e conceitual para os livros didáticos, e também 
para os currículos escolares como um todo, que como sabemos 
constitui-se no lugar privilegiado de formação de opinião, de valores 
e ideologias. 

4. PARA ALÉM DA VISÃO IDEALIZADA

Como vimos nos exemplos que retiramos de um vasto 
universo bibliográfico que representa essa nova tendência, dentro e 
fora das academias, o africano na diáspora tem sido 
reiteradamente considerado em sua própria historicidade, o que 
representa um grande avanço em termos de produção de 
conhecimento histórico pertinente. Através dos conceitos de 
diáspora, contracultura, política de transfiguração e cultura negra, 
desenvolvida por diversos pensadores europeus, foi possível 
entender a constituição da própria modernidade, de um lado pelo 
trabalho do escravo, permitindo o acúmulo de capital primitivo e, 
de outro pela reação dos seus descendentes na diáspora, recriando 
e influenciando de forma ampla a cultura ocidental, através das 
manifestações artísticas. 

Trilhando caminhos em busca dos novos paradigmas 
historiográficos apontamos algumas considerações presentes nas 

REVISTA ELETRÔNICA 8    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 

61



obras de intelectuais brasileiros, cujos conceitos como 
negociação, brecha camponesa, família escrava, religiosidade e 
resistência permitiram situar o africano em uma nova condição 
social e política no interior do movimento da diáspora negra. Sem 
dúvida, essa nova abordagem histórica permite perceber a 
condição desses homens e mulheres para além da conformação 
passiva, num movimento dialético situando-o como sujeito ativo 
na trama social tecida ao longo do tempo.  
 Não constitui nenhuma novidade entender o poder de 
formação da mentalidade coletiva a partir do universo 
educacional, tendo como principal frente de atuação o cotidiano 
escolar, como apontou Eduardo França Paiva (2001) acerca da 
construção de uma imagem depreciativa do negro no interior dos 
currículos escolares e, também, em diversas expressões culturais. 
Circe Bittencourt (2010), doutora em educação pela Universidade 
de São Paulo (USP), tal como Paiva, entende essa questão 
fundamental nos processos de formação dos jovens no interior das 
instituições de ensino o que, de forma incisiva, define as formas de 
pensamento e de ação de uma determinada sociedade.
 Numa extensa produção bibliográfica, a autora trabalha 
com as concepções, métodos e formas de ensino de história 
desvelando a grande responsabilidade de todos envolvidos no 
processo, no que concerne à produção da mentalidade social, 
política e cultural das futuras gerações. No universo educacional, 
a autora destaca o delicado problema representado pelo livro 
didático, que, como se sabe, em boa parte dos lares brasileiros 
constitui-se na única obra intelectual presente na estante.
 Segundo a autora: “O livro didático é um importante 
veículo portador de um sistema de valores, de uma ideologia, de 
uma cultura. Várias pesquisas demonstraram como textos e 
ilustrações de obras didáticas transmitem estereótipos e valores 
dos grupos dominantes, generalizando temas, como família, 
criança, etnia, de acordo com os preceitos da sociedade branca 
burguesa.”  (BITTENCOURT, 2010, p. 72). 

Como afirma essa autora, na maioria dos lares brasileiros, o 

livro didático representa a única fonte de conhecimento que pais e 
alunos puderam acessar, além de constituir no referencial 
privilegiado de boa parte de professores e instituições escolares, 
pressionados por dificuldades impostas pelo excesso de 
horas/trabalho bem como falta de recursos materiais. 

Não se trata aqui de iniciar uma discussão acerca dos 
problemas educacionais brasileiros. No entanto, precisamos 
entender que os saberes que compõem a totalidade do currículo 
das escolas de ensino básico, tendo como principal veículo o livro 
didático, são ambos produtos de pesquisas e do exercício da 
docência nas academias, materializadas em produções  
historiográficas realizadas por especialistas em suas áreas de 
atuação. No caso específico da disciplina História, como entender o 
continuísmo presente ainda nos livros didáticos e nos currículos 
formais acerca da imagem equivocada do africano, sendo que 
novas propostas historiográficas já são realidade no âmbito das 
academias, como visto ao longo deste texto?

Cremos que levantar essa questão consiste em um caminho 
eficiente e produtivo para se pensar a condição do africano na 
diáspora negra. Entendendo o cotidiano escolar como espaço de 
construção da memória por excelência, torna-se evidente a 
necessidade da aproximação entre os avanços na historiografia 
brasileira que trata da condição do negro e os saberes reproduzidos 
em sala de aula, possibilitando desta forma as mudanças em torno 
de sua imagem.

Certamente, esta consiste apenas em uma alternativa, no 
entanto não se trata de truísmo estéril, uma verdade banal, mas sim, 
do nosso ponto de vista, de um lugar privilegiado capaz de 
empreender transformações. Sob o influxo dos processos de longa 
duração da escravidão racial da era moderna, produziu-se um 
sistema de dominação ideológica baseado nas premissas de raça e 
racismo, objetivando legitimar a apropriação de almas humanas 
por parte dos poderes capitalistas no Ocidente.

Por se tratar de estruturas arraigadas na mentalidade 
coletiva, ao nível da consciência e do pensamento, as mudanças 
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necessárias só poderão ser processadas no mesmo nível, ou seja 
pelos caminhos da educação propondo-se, por sua vez, uma 
mudança radical na forma de se pensar a condição do africano 
na diáspora, que no caso brasileiro consiste na reflexão sobre 
nossa própria sociedade como um todo, miscigenada, plural, uma 
feliz combinação de todas as raças. 

NOTAS

¹ Conceito extraído de parte do documentário veiculado pela BBC 
em 2006, intitulado Racismo: a história, cujo trecho segue na 
íntegra: “Para as pessoas nos EUA, no século XVII e XVIII, a raça era 
um fato da vida, e creio que o racismo é algo que surge como 
interação necessária. Não se trata de pessoas criando racismo no 
laboratório ou no escritório para depois sair ao mundo para aplicá-
lo. De certo modo os brancos, os negros e os índios estabeleceram 
suas ideias de raça, em proximidade uns com os outros, através do 
contato”. 

² Acerca dessa denominação devemos referir que o autor aponta 
a possibilidade de identidades supranacionais, marcadas por 
caracteres resultantes da aproximação de diferentes traços, daí 
seu caráter híbrido.

³ Na década de 1960, excluídos do sistema capitalista, muitos 
Rastas procuraram formas de subsistência através da arte, entre 
elas o artesanato, esculpindo peças inspiradas em motivos 
africanos. Entretanto, onde a cultura Rasta desenvolveu-se tanto , 
na Jamaica quanto fora dela, foi na música, com o surgimento do 
Reggae, um estilo musical inovador. No começo o Reggae é o Ska, 
ritmado ao som de instrumentos metálicos que foram inspirados na 
Black music norte-americana. Mais tarde o Ska que ficara mais 
lento, originou o Rocksteady. Acrescido das percussões africanas e 
batidas da guitarra ao estilo Rock nos anos 1970 o antigo 
Rocksteady passa a denominar-se Reggae.

4
 O conceito de plantation utilizado aqui se refere às fazendas de 

monocultura do algodão encontradas no sul dos Estados Unidos no 
século XVIII e início do XIX, que utilizavam mão de obra escrava.

5
 Utilizamos itálico para chamar a atenção do leitor para o fato da 

questão subjetiva intrínseca ao próprio termo por nós utilizado. O 
sentido de apropriação, como o entende Roger Chartier, (1990), 
explica bem toda dinâmica envolvida nos espaços controlados das 
senzalas, onde os escravos gozando de relativas e momentâneas 
liberdades expressavam seus modos de vida característicos, 
manifestando a resistência natural ao regime da escravidão através 
dos sincretismos religiosos, das manifestações culturais e lúdicas. 
Obviamente, as pequenas liberdades aconteciam em um nível 
elevado de negociação subliminar em resposta à necessidade 
sempre constante da utilização de meios para aliviar a pressão do 
próprio sistema. Esses recursos foram largamente utilizados pela elite 
escravocrata que, longe de toda ingenuidade, negociavam seus 
interesses. Desta forma, as concessões de privilégios colaboravam 
para a manutenção do próprio regime da escravidão. Por outro 
lado se os espaços de relativa liberdade lhes eram permitidos isso 
ocorria também em função da pressão interna, de dentro da 
senzala para fora, tendo por conseqüência o medo sempre 
presente de revoltas ou sublevações incontroláveis. Considerado 
neste contexto o espaço permitido existe em função do espaço 
negociado.   

6
 De acordo com a socióloga Marília Quentel Corrêa (2009): “A 

contracultura é um movimento que tem seu auge na década de 60, 
quando teve lugar um estilo de mobilização e contestação sociais e 
com ele novos meios de comunicação em massa. Jovens inovando 
estilos, voltando-se mais para o anti-social aos olhos das famílias mais 
conservadoras, com um espírito mais libertário, resumindo como 
uma cultura alternativa ou cultura marginal, focada principalmente 
nas transformações da consciência, dos valores e do 
comportamento, na busca de outros espaços e novos canais de 

REVISTA ELETRÔNICA 8    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 

63



expressão para o indivíduo e pequenas realidades do cotidiano.”  .
Ainda segundo sua análise: “A contracultura pode ser definida 
como um ideário alternador que questiona valores centrais e 
vigentes instituídos na cultura ocidental”. 

7
 A Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) é 

uma instituição pública federal voltada para atividades de 
pesquisas econômicas e, também, para análises da situação 
política pública no Brasil. O IPEA está diretamente vinculado à 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, 
fornecendo suporte técnico e institucional às diversas atividades 
governamentais, possibilitando desta forma formular e reformular 
políticas públicas, bem como participar nas instâncias relativas a 
programas de desenvolvimento no Brasil. Disponível em: 
<http://www.brasil.gov.br/sobre/meio-ambiente/legislacao-e-
orgaos/ipea>. Acesso em: 4 jul. 2013.

8
 Um trabalho  importante desta historiadora foi publicado, em 

2003, sob o sugestivo título de Ancestrais no qual se busca a 
imagem do africano enquanto colonizador participando 
ativamente no comércio transatlântico.

9
 Segundo Eduardo Silva (1989), o conceito brecha camponesa, 

apesar de razoavelmente estudado em países como os Estados 
Unidos e Caribe,  tem sido negligenciado pela historiografia 
brasileira.  Para quem deseja aprofundar nessa importante 
questão recomendamos a leitura da obra Agricultura, Escravidão 
e Capitalismo, escrita por Ciro Flamarion Santana Cardoso e 
publicada pela Editora Vozes, no ano de 1979. 

10
 Obviamente, o termo propriedade utilizado na citação não 

corresponde ao seu significado  pois os escravos somente literal,
utilizavam aquelas terras, não sendo em hipótese alguma 
proprietários. Explica-se, dessa forma, a utilização do [sic] pelo 

autor.
11

 Segundo Manolo Florentino (1997), à página 27 do seu A paz das 
senzalas: famílias escravas e tráfico atlântico, Rio de Janeiro, 
1790/1850, existe na atualidade uma sólida bibliografia acerca do 
tema instigante da família escrava tanto no Brasil, como no Caribe e, 
também nos Estados Unidos. 

12
 Como o fizeram Jacob Gorender, citado por Florentino (1997) que 

buscou na economia empresarial escravista a lógica de sua própria 
(ir) reprodução demográfica, ou na superexploração  do escravo, 
exaurindo suas energias vitais ao limite, e provocando um altíssimo 
desperdício de mão de obra, farta e facilmente substituível. 

13
 Segundo essa perspectiva nas sociedades ditas civilizadas o 

indivíduo é um súdito sujeito a uma força maior que rege sua vida e 
nas sociedades tribais, em contrapartida, pela ausência de um 
poder controlador todos se sentem no direito de guerrear.

14
 Quanto à instigante temática das cartas de alforria, os trabalhos 

inovadores de Kátia Mattoso (1982) e suas pesquisas com as cartas 
de liberdade na Bahia, oferecem vasto material para reflexão 
histórica. 

15
 Não trataremos neste texto dos processos de formação de 

quilombos, tema que demandaria uma análise bastante 
aprofundada tendo em vista sua complexidade. Para aqueles que 
desejam maiores informações acerca deste importante capítulo da 
História do Brasil, indicamos, entre um vasto repertório da 
historiografia que trata destas questões, a leitura de nossa 
dissertação de mestrado intitulada QUILOMBO MATA CAVALO: 
Terra, conflito e os caminhos da identidade negra, defendida em 
2011  junto ao Programa de Pós-Graduação em História, ,
Universidade Federal de Mato Grosso, disponível na biblioteca 
setorial do referido programa e, também, disponível em: 
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<http://si lvaniobarcelos.blogspot.com.br/>. Acesso em 
08/Jul/2013. 
16

 Na cidade de Cuiabá, por exemplo, os escravos eram 
responsáveis pelo transporte de água potável das fontes públicas 
para os banheiros e cozinhas das casas e sobrados, conforme 
aponta Luiza Rios Ricci Volpato (1993), na obra já mencionada.

17
 Carlos Alberto Rosa, (1996), professor adjunto da Universidade 

Federal de Mato Grosso, em primorosa tese de doutorado 
defendida junto ao Departamento de História da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 
em 1996, tendo como orientador Fernando Antonio Novais 
desmistifica o suposto caráter aleatório das edificações de 
cidades no período da colonização, tendo como estudo de caso 
a formação da Vila do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, atual Cuiabá 
em Mato Grosso. Sua obra constitui em leitura obrigatória para 
aqueles que se interessam por essa temática, bem como pela 
formação da própria Capitania de Mato Grosso.
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RESUMO

 O presente artigo analisa as mudanças na estrutura organizacional do judiciário brasileiro durante o proces-
so de consolidação do estado nacional moderno, que utilizou como instrumento de regulação dos comportamen-
tos sociais as novas leis sancionadas que regiam tanto a conduta de magistrados e juízes quanto do cidadão 
comum em Mato Grosso, no período de 1830 a 1889. Para o judiciário e a magistratura foi imprescindível e inevitável 
ter que se adaptarem as transformações econômicas e políticas produzidas pelo sistema capitalista em expansão. 
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ABSTRACT 

 This article analyses the changes in the organizational structure of the Brazilian judiciary during the process of 
consolidation of the modern nation State, which was used as an instrument for the regulation of social behaviors, the 
new sanctioned laws governed both the conduct of magistrates and judges as ordinary people in Mato Grosso, in 
the period of 1830 to 1889. For the judiciary and the Magistracy was essential and inevitable have to adapt the 
economic and political transformations produced by the capitalist system.
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G
eograficamente, Mato Grosso se localiza na parte 
setentrional da América Meridional e possuía 48 mil léguas 

1quadradas de extensão territorial . Fazia fronteira com a 
República do Paraguai e da Bolívia e, internamente, com São 
Paulo, Paraná, Minas Gerais, Pará, Amazonas e Goiás. Sabe-se que 
nem sempre os limites entre Brasil e países vizinhos se configuraram 
de forma concreta e explícita. A delimitação das fronteiras 
jurídico-administrativas foi durante anos foco das disputas entre o 
Brasil e os países vizinhos e só ficou resolvida finda a Grande Guerra. 
Notadamente, a questão foi um dos fatores a contribuir para 
aprofundar os antagonismos que desembocaram na Guerra do 
Paraguai (REBOUÇAS, 1973). Ao terminar o conflito foi assinado o 
Acordo de Paz e direito a livre navegação nos rios Paraguai, 
Paraná e Uruguai, em 1871 entre os países que compunham a 
Tríplice Aliança e o Paraguai (DORATIOTO, 2002). Aos poucos as 
regiões mais devastadas pelos combates retomaram as 
atividades da economia local que havia sido ou totalmente 
destruída ou paralisada em função dos combates. Em Mato 
Grosso a sociedade experimentou uma nova fase de expansão no 
comércio, especialmente, com a participação do capital 
estrangeiro. 

No aspecto legalístico houve um reajuste na organização e 
nos procedimentos do judiciário com a Lei n. 2.033, de 20 de 

1setembro de 1871 . Apresentava disposições do Direito Penal, mas 
também legislava sobre matéria de Direito Processual Civil. Boa 
parte dessa lei permaneceu vigente ainda no período 
Republicano. Esta e outras disposições legais homologadas no 
período juntamente com a Lei do Ventre Livre anunciavam que 
estavam em transformação as noções de justo/injusto, lícito/ilícito 
e de justiça/liberdade. 

Procuro neste artigo refletir sobre as mudanças que 
ocorreram na organização do judiciário brasileiro durante o 
processo de consolidação do estado nacional moderno, que 
utilizou como instrumento de regulação dos comportamentos 

sociais as novas leis sancionadas que regiam tanto a conduta de 
magistrados e juízes quanto à do cidadão comum. Se nos centros 
mais populosos a ordem jurídica interferiu no comportamento social 
dos agentes do judiciário e dos justiciáveis o que teria ocorrido nas 
comarcas localizadas nas longínquas províncias do Império? Diante 
deste questionamento creio ser relevante identificar como agiram 
os homens encarregados de ministrar a Justiça na província de 
Mato Grosso, no período de 1830 a 1889. Convém observar que para 
o judiciário e a magistratura foi imprescindível e inevitável ter que se 
adaptar a realidade econômica e política suscitado pela 
modernidade para a sociedade brasileira. 

Em 1889 a monarquia constitucional brasileira chegava ao 
fim, levando consigo a aura de poder que emanava do velho 
imperador Pedro II, autoridade máxima da nação até aquele 
momento. Esperado por alguns, desejado por outros, o fim foi 
lamentado pelos súditos mais fiéis, pois para estes a monarquia 
representava a manutenção do status quo e dos privilégios 
conquistados e sem ela o futuro se tornava incerto. Todavia os 
indícios mostravam que já não era sem tempo de o país se libertar 
das amarras políticas imposta pelo modelo monárquico e aderir a 
uma nova forma de governar caracterizada pela racionalidade em 
gerir os detalhes que refletiam os anseios e interesses da população 
brasileira desde que se tornara livre dos laços que o prendiam a 
Portugal.  

Logo após a independência do Brasil em 1822, a elite política 
brasileira “[...] caracterizada pela homogeneidade ideológica e de 
treinamento [...]” (CARVALHO, 2003, p. 21), juntamente com o jovem 
imperador buscou promover a construção da unidade nacional e 
implementar o Estado administrativo dotando-o de regulamentos e 
mecanismos de regulação dos comportamentos sociais. Tais ações 
colaboravam para assegurar a sobrevivência da agricultura 
intensiva e exportadora, que tinha no grande latifúndio e no 
trabalho escravo o móvel de sustentação do sistema de exploração 
de produção. Esse processo perdurou por muitas décadas, 
denotando de forma flagrante a contradição entre atualização da 
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base econômica e trabalho escravo. 
Por outro lado conforme o Estado se modernizava ficava 

mais patente que já não era mais possível conduzir a nação sem 
reformular a legislação, sendo que esta deveria modificar as 
estruturas jurídicas, administrativas e burocráticas. Entretanto, tais 
mudanças passavam necessariamente além da inovação nas leis 
também pelo aumento substancial na arrecadação de tributos, 
na industrialização e modernização tecnológica nos transportes, 
nas técnicas e instrumentos de produção. Assim, para se tornar um 
país mais próspero e lucrativo era preciso explorar as inúmeras 
potencialidades econômicas, o que havia sido postergado por 
muitos anos em função da manutenção do sistema escravista. 
Homens como José Bonifácio acreditavam que só mantendo o 
sistema escravista era possível assegurar a unidade da nação e 
consolidar o poder do Império e a soberania do imperador sobre o 
território e a população (CARVALHO, 2003).

A elite política do país estava ciente de que para atingir a 
unidade e a centralização do poder era imprescindível que o 
Estado administrativo atualizasse a legislação do reino, pois sem 
leis adequadas não seria possível modificar os sistemas jurídicos, 
administrativos e burocráticos, o que, por conseguinte 
comprometia a consolidação da soberania nacional e a unidade 
territorial. Foi então que D. Pedro I e os grupos politicamente 
engajados trataram de estabelecer uma legislação mais 
condizente com a situação política para poder levar adiante a 
governabilidade do Império. A primeira medida foi homologar a 
Constituição do Império do Brasil, em 1824, que entre críticas e 
elogios marcava o início das transformações na seara da Justiça. 

[...] a Constituição de 25 de março embora 
inspirada no projeto da Constituinte, foi a pedra 
angular do Poder Judiciário no Brasil, que então 
surgiu com todos os caracteres de um poder 
político, capaz de elevar o nome do país, como 
de fato elevou, distribuindo justiça com 
imparcialidade, sabedoria e honra, firmando a 

ordem jurídica e merecendo da coletividade a 
mais profunda veneração. [...] (MELLO, 1916, p. 
120) 

A Carta Magna era indispensável para dar suporte às 
mudanças pretendidas e para assegurar a legitimidade 
governativa da monarquia em todo o território nacional. Portanto, a 
homologação da Constituição representou a primeira medida 
prática na estruturação racional no Judiciário. Embora fosse uma lei 
bastante moderna e atualizada servindo inclusive de exemplo para 
outros países, havia em seu texto pontos contraditórios e ambíguos 
se comparados com a realidade do país naquele momento 
histórico.

Devido a tais características nem todos os historiadores 
concordam com a tese de imparcialidade e sabedoria presentes 
na Constituição de 1824 conforme aparece na citação anterior. 
Mas havia na época em que foi sancionada quem alegasse que a 
Carta era bastante liberal e um avanço no sentido democrático. 
Contudo, convém ressaltar que ao excluir propositalmente a 
questão da liberdade dos escravos a Constituição omitiu o pleno 
direito contido na Declaração dos Direitos do Homem. Seu nono 
artigo estabelecia que: “[...] A Divisão e harmonia dos Poderes 
políticos é o princípio conservador dos Direitos dos Cidadãos, é o 
mais seguro meio de fazer efetiva as garantias, que a Constituição 
oferece. [...]” (CAMPANHOLE, A.; CAMPANHOLE, H. L., 1971, p. 582). 
De fato, o princípio conservador presente no texto se configurava 
através da manutenção da escravidão e do predomínio de práticas 
centralizadoras, que por outro lado também serviu para introduzir 
uma cultura jurídico-institucional marcadamente formalista, retórica 
e ornamental (WOLKMER, 1999).

Nessa perspectiva, percebe-se que na esfera econômica o 
país viveu entre 1830 e 1889 um processo de mudanças cheio de 
percalços, avanços e recuos até se desvencilhar das amarras 
geradas pelo escravismo. Para os abolicionistas a escravidão “[...] 
impedia a imigração, inibia a mecanização da lavoura e criava 
uma falsa riqueza [...].” (COSTA, 2007, p. 334). Convém ressaltar que 
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nem sempre o fenômeno foi analisado como parte de um longo 
processo histórico, alguns historiadores negligenciaram “[...] as 
vinculações entre a desagregação do sistema escravista e as 
mudanças econômicas e sociais que se operaram no Brasil na 
segunda metade do século [...].” (COSTA, 2007, p. 343). Já na 
esfera da Justiça o Império conseguiu instituir significativos 
rearranjos tanto na legislação quanto na estrutura jurídica. Óbvio 
que esse processo levou várias décadas até se tornar visível e 
concreto. Ao fim da monarquia a estrutura da Justiça já estava 
claramente definida conforme estabelecia a Constituição de 
1824 em seu Título 6º Do Poder Judicial – Capítulo Único – Dos Juízes 
e Tribunais de Justiça. O teor do artigo 151 mostrava claramente a 
intenção do governo imperial em tornar o judiciário uma 
instituição dotada de estrutura e hierarquia. Assim estabelecia o 
art. 151: “[...] O poder Judicial é independente, e será composto 
de Juízes e Jurados, os quais terão lugar assim no Cível como no 
Crime nos casos e pelo modo que os Códigos determinarem. [...]” 
(CAMPANHOLE A.; CAMPANHOLE, H. L., 1971, p. 597).

Percebe-se que a homologação dos Códigos era apenas 
uma questão de tempo. Como de fato o foi. Além disso, o próprio 
Regente reconhecia a fragmentação das leis e a inoperância do 
aparelho jurídico. Era, pois urgente sistematizar a legislação e 
dotar o Estado Imperial de um corpo administrativo encarregado 
de arrecadar e fiscalizar os tributos, pois “[...] sem finanças e sem 
justiça não podia existir nação. [...]” (PRADO JUNIOR, 2010, p. 312). 
Ao analisar a sociedade colonial, Caio Prado Junior (2010) 
observou a confusão que sempre existiu entre as funções e 
atribuições daqueles que obravam nas instituições administrativas 
e judiciais, pois “[...] não só se ocupam dos negócios de ambos os 
setores as mesmas autoridades, como não há diferença 
substancial no seu modo de agir num e noutro terreno. [...]” 
(PRADO JUNIOR, 2010, p. 310). Esse quadro perdurou por muitas 
décadas. Mesmo após a homologação dos dois primeiros Códigos 
brasileiros, na década de 30 do século XIX.

Nesse sentido, é possível considerar que o marco decisivo 

das mudanças no judiciário se deu de fato com a homologação dos 
Códigos Criminal em 1830 e o do Processo Criminal de Primeira 
Instância, em 1832. A aprovação dessas novas leis também 
assinalava que o processo de transformação no judiciário passava 
pelo aperfeiçoamento dos princípios de neutralidade jurídica e 
normalização do Estado moderno em suas múltiplas formas de 
poder que se desenvolveria entrelaçada ao saber, que era também 
uma das características da modernidade. Isto é, “[...] um poder 
exercido enquanto disciplina sobre os indivíduos e como biopolítica 
sobre as populações [...]” (CASTRO, 2009, p. 301), sendo, portanto 
parte intrínseca das mudanças que vinham ocorrendo nas formas 
de se relacionar com a Justiça e na Justiça.

 Sabe-se que D. Pedro I se empenhou muito para ver os dois 
primeiros Códigos brasileiros prontos e sancionados. Percebeu o 
quanto era importante institucionalizar e organizar as diferentes 
formas de poder que legitimavam as ações do Estado e do 
monarca. Em a “Fala do Trono” de 3 de maio de 1827, pronunciada 
na sessão de encerramento dos trabalhos na Assembleia Geral o 
imperador acentuou a importância das novas leis à luz da equidade 
na justiça e do papel dos juízes na aplicação das mesmas. Afirmava 
que:

[...] Não há código, não há forma apropriada às 
luzes do tempo nos processos, as leis são 
contrárias umas às outras, os juízes vêm-se 
embaraçados nos julgamentos, as partes 
padecem, os maus não são punidos, os 
ordenados de juízes não as são suficientes, para 
eu não sejam tentados pelo vil, e sórdido 
interesse, e, portanto é necessário que esta 
assembleia comece a regular com sumo 
cuidado, e prontidão um rumo tão importante 
para a felicidade e sossego público; sem 
finanças e sem justiça não pode existir nação. 
Bem conheço que esta assembleia tem muitas 
coisas em que cuidar que não pode fazer tudo 
na mesma sessão, que os trabalhos ficam 

70

REVISTA ELETRÔNICA 8    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



preparados de uma para outra; mas é 
necessário começar, e  começar com 
unidade, sobre qualquer destas duas matérias, 
e quando haja de divagar para outras (o que 
não pode deixar de ser em semelhantes 
matérias, que de sua natureza são as mais 
delicadas em todos os Estados), eu exijo desta 
assembleia que estas divagações sejam, 
aproveitando o tempo, fazendo aquelas leis, 
que a Constituição a cada passo nos está 
mostrando serem necessárias e indispensáveis 
para ela ser literalmente executada. [...] 
(PIERANGELLI, 1983, p. 94). 

Ao que tudo indica organizar a Justiça era um assunto 
cogente para D. Pedro I, assim como aumentar a arrecadação de 
impostos e centralizar as decisões políticos. Questões que 
figuravam como objetivos essenciais à consolidação da 
monarquia naquele momento. Além disso, acreditava-se que a 
definição dos campos de ação das instituições públicas imperiais 
contribuía para criar uma imagem positiva do país, o que ajudava 
a estreitar as relações políticas e econômicas com o mercado 
mundial. Diante de novas possibilidades econômicas que surgiam, 
a elite política entendeu que era preciso também modernizar a 
legislação e a organização do Judiciário dotando o país de leis 
mais liberais e modernas. No entanto, ao elaborar as leis excluíam 
uma significativa parcela da população. A Constituição 
aprovada por D. Pedro I é um exemplo claro desse fenômeno: “[...] 
as omissões se explicam tendo em vista o caráter de carta 
outorgada e o desejo de organizar um Estado Monárquico 
Constitucional de representação limitada pelo critério censitário e 
eleição indireta, em dois graus; bem como pela intenção de 
manter escravizada 1/3 da população composta de negros e 
mulatos. [...]” (COSTA, 2007, p. 127) 
 As limitações da Carta denunciavam que a classe 
dominante ainda não estava preparada para se libertarem das 
práticas injustas e perversas perpetradas para com os escravos, 

sustentáculos da exploração e acumulação de riquezas. O Ato 
2Adicional de 1834  (BRASIL. Lei n. 16, de 12 de agosto de 1834) 

legitimou a Constituição, mas quando isso aconteceu D. Pedro I já 
havia abdicado do trono em favor do filho desde 1831. Dentre os 
vários fatores internos que o levaram a tomar esta decisão estavam 
às contendas facciosas e as disputas políticas entre conservadores e 
liberais; as constantes mudanças nos gabinetes ministeriais; os 
resultados negativos da Guerra Cisplatina; e o descontentamento 
popular com as atitudes políticas do Regente (HOLANDA, 2002). 
Não lhe restou alternativa a não ser partir para Portugal deixando no 
trono Pedro II com apenas cinco anos de idade. 
 Com a aprovação do Ato Adicional as assembleias 
provinciais passaram a ter competência para legislarem sobre os 
atos da organização civil, jurídica e administrativa locais, o que 
contribuiu para descentralizar, ainda que parcialmente, o poder. 
Mas isso desagradou o governo central. Visando concentrar o 
poder em torno do monarca, homologou-se a Lei de Interpretação 
em 1840, a qual refazia determinados artigos da Constituição que 
restringiam as competências e autonomias das províncias. Estas 
medidas também serviram para se institucionalizar as 
desigualdades socioeconômicas e reforçar os princípios do 
liberalismo econômico. Além disso, elas reforçavam a centralização 
do poder da elite política:

[...] Em 1840 foi interpretado o Ato Adicional, em 
1841 foi reformado o código. Com isto, as 
assembleias provinciais deixaram de ter 
jurisdição sobre funcionários do governo central; 
todo o funcionalismo da Justiça e da polícia 
passou a ser controlado pelo ministro da Justiça e 
do Império; o único juiz eleito, o juiz de paz, 
perdeu boa parte de suas atribuições em 
beneficio de delegados e subdelegados. [...] 
(CARVALHO, 2003, p. 255)

Convém salientar que para o senso comum o judiciário 
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sempre aparece como um dos três poderes clássicos juntamente 
com o Executivo e o Legislativo. Todavia diferencia-se do poder 
Executivo por sua atuação, pois só age quando provocado e do 
Legislativo por suas decisões que devem ser fundamentadas na 
Constituição, leis, costumes e nos princípios gerais do direto. Nota-
se que desde o século XIX que o sistema jurídico tem se legitimado 
por sua neutralização diante do sistema politico liberal burguês 
que se desenvolveu paralelamente a centralização e tripartição 
dos poderes.  Esse processo de neutralização da judicatura foi de 
suma importância para a definição das funções jurídicas e a 
organização das leis no Império do Brasil. Até então as funções 
jurídicas eram regidas pelas Ordenações Filipinas através do 

3disposto no Livro I . Esta antiga Lei portuguesa disposta em cinco 
livros tanto reinava sobre os costumes, tradições e relações socais 
quanto regia sobre os crimes de lesa majestade e crimes comuns. 
Em síntese os livros das Ordenações legislavam sobre todos os 
aspectos da vida em sociedade.  

Assim, era comum o cidadão, nos séculos XVII e XVIII, 
confundir as funções administrativas e policiais com as judiciais, o 
que contribuiu para acentuar o poder do Ouvidor-Geral e dos 
ouvidores das comarcas. A concentração de poder gerava o 
abuso de autoridade, o que por sua vez desencadeava conflitos 
de interesse. As primeiras inovações na Justiça apareceram com a 
criação do Tribunal da Relação da Bahia (1587) e do Rio de 
Janeiro (1751) que dotou o judiciário de uma estruturação menos 
complexa e mais hierarquizada. Assim, na 1ª instância tinha-se o 
juiz de vintena, o juiz ordinário e o juiz de fora; na 2ª instância 
estavam o Tribunal da Relação da Bahia e o do Rio de Janeiro; e na 
3ª instância existiam a Casa de Suplicação, Desembargo do Paço 
e Mesa da Consciência e Ordens (MELLO, 1916). As alterações não 
foram suficientes para acabar com as confusões, pois muitas 
funções no judiciário eram ocupadas por uma mesma pessoa o 
que ampliava as arbitrariedades e a ingerência na aplicação das 
leis.  

Até a chegada da família real ao Brasil em 1808 ainda 

vigorava a mesma estrutura no Judiciário quando então se criou a 
Relação do Maranhão e de Pernambuco. Embora forças políticas 
tenham levado de volta a família real para Portugal restou o 
conservadorismo e o liberalismo desvirtuado e travestido no “[...] 
absolutismo mascarado de d. João VI e d. Pedro I, que desclassificou 
todas as concepções liberais autenticamente liberais [...]” (FAORO, 
1994, p. 82) colocadas em prática em solo brasileiro. 

Ainda assim, pode-se dizer que mesmo com distorções o 
liberalismo foi a proposta de progresso e modernidade na luta de 
superação do colonialismo. Grande participação nesse processo 
tiveram as Escolas de Direito, uma em Recife e a outra em São Paulo. 
Ambas contribuíram para “[...] consolidar a emancipação da 
cultura jurídica no Brasil [...]” (WOLKMER, 1999, p. 31) e disseminar os 
ideais de progresso e civilização conforme modelo europeu. 

O projeto de transformação na organização do judiciário 
visava também, entre outros objetivos, legitimar a autoridade dos 
magistrados, que tanto eram aqueles juízes formados em Coimbra 
quanto os jovens recém-formados nas Escolas de Direito de Recife e 
de São Paulo. “[...] A este grupo heterogêneo de indivíduos la 
carrera de derecho le abría las puertas de la administración, la 
politica y la sociedade. Los estúdios de derecho em Coimbra habían 
sido durante largo tempo uma forma de familiarizarse con el 
concepto português del império y de sua forma de gobierno que les 
hacía concebir muchas ambiciones a los alunos. [...]” (FLORY, 1986, 
p. 297)

Transposto para o Império a forma de pensar inseriu-se entre 
os jovens praticantes do Direito. Assim, percebe-se que o mesmo 
tipo de interesse se tornou comum entre aqueles que frequentavam 
as Escolas de Direito no Brasil, a partir de 1828. Interagindo com a 
“elite rural” brasileira os recém-formados que desejavam ascender 
na carreira de magistrados não economizavam esforços para 
colaborar com quem detivesse algum tipo de poder politico, 
econômico, jurídico e religioso. Participando de forma incisiva na 
politica em cargos eletivos ou trabalhando pelos representantes dos 
partidos conservador ou liberal. Os magistrados coesos e solidários 
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entre si inviabilizaram, até 1871, qualquer mudança na legislação 
que pudesse alterar a estrutura do judiciário estabelecida pelo 
Código Criminal e o do Processo Penal sancionados 
respectivamente em 1830 e 1832. 

Não é desnecessário lembrar que nesse período o sistema 
judiciário era definido como sendo “[...] a instituição de diversas 
entidades singulares, ou coletivas, com funções inferiores e 
superiores e atribuições diversas, criadas por Leis para instaurar, 
instruir e julgar os processos criminais e tomar conhecimento dos 
fatos criminosos. [...]” (SALLES, 1882, p. 9). Foi com este caráter e 
conteúdo que se criou as diferentes instâncias deste poder nas 
províncias. A organização pretendida contribuía sobremodo para 
ampliar-se as garantias legais no exercício da liberdade pública, 
dos direitos civis e políticos, ainda que minimamente. Mas a 
eficácia da Justiça dependia também de um número maior de 
comarcas, magistrados e juízes. 

Com relação à divisão jurisdicional, em matéria criminal, a 
organização ficou “[...] composta de duas instâncias: primeira, 
que compreende – Juízes de Direito, Municipais, Chefes de Polícia, 
Delegados, Subdelegados, e o Tribunal do Júri; e segunda, que 
abrange – Juízes de Direito, Relações e o Supremo Tribunal de 
Justiça. [...]” (SALLES, 1882, p. 5).

Visando avanços na Justiça, em 1874 foi instalado o 
Tribunal da Relação de Cuiabá: o 10º no país; sediado em Cuiabá; 
criado pelo Decreto nº 2342, de 6 de agosto de 1873; composto de 
5 membros. A organização judiciária estabelecida atendia aos 
anseios de mando de liberais e conservadores que estivessem no 
poder, pouco importava as condições naturais e populacionais 
da região. Em suma, “[...] transigir com os princípios para alcançar 
o mando supremo foi e será sempre o lema dos políticos. [...]” 
(MELLO, 1916, p. 141). 

No passado o judiciário mato-grossense ficou organizado 
da seguinte forma: “[...] Em execução ao Código de Processo 
Criminal foi esta Província dividida em duas Comarcas que 
contam quatro municípios e outros tantos termos. Esses termos 

dividiu-se em 12 distritos, que foram subdivididos em forma do 
mesmo Código pelos Juízes de Paz, tendo-se criado estas 

4autoridades em todos os que foram alterados.  [...]” (PIMENTEL, 
1850).

Esta divisão proporcionava maior equidade e eficácia na 
distribuição da Justiça. Portanto, deve-se considerar que uma 
justiça distributiva visando o bem comum só se coadunava em um 
país de homens livres, e este não era o caso da sociedade brasileira 
ainda vinculada ao sistema escravista na metade do século XIX. 
Assim, não bastava fomentar a ampliação da capacidade material 
e funcional do Judiciário, era preciso abolir a escravidão, ampliar os 
direitos civis, políticos e sociais do cidadão comum e minimizar os 
efeitos da impunidade que afetavam o princípio formal de Justiça.  

Também em Mato Grosso a realidade judiciária era 
determinada por precariedade de toda sorte e natureza. Por isso, 
dotar as províncias de mais comarcas e termos era uma forma de 
levar a Justiça até a população dispersa pelo território nacional. 
Buscavam os homens na condução do Estado ocupar e explorar os 
sertões desabitados. 

 A Lei Provincial n. 6, de 24 de abril de 1838 especificava que 
5a província possuía duas comarcas, 4 termos e 13 distritos de paz  

(REZENDE, 1840), o que era insuficiente para atender toda a 
população que se achava dispersa pelo vasta região mato-
grossense. Tornar a Justiça presente na vida do cidadão comum era 
um desafio que demandava investimentos nos âmbitos: financeiro, 
material e administrativo. Além disso, era preciso tornar efetiva a 
garantia de direitos conforme sancionavam os novos Códigos e a 
Constituição imperial, que tornavam cada magistrado e juiz um 
aliado político da classe dominante na consolidação do projeto de 
nação e na manutenção da soberania do imperador.   

Desde a homologação dos Códigos, na primeira metade do 
século XIX, o imperador e seus ministros vinham otimizando a 
reestruturação do judiciário. Afinal modernizar as leis e ampliar o 
controle social e político da administração pública do Império se 
tornara questão imprescindível não somente à preservação da 
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monarquia, mas também para o crescimento econômico, político 
e científico da nação. Nesse sentido os juízes contribuíram 
sobremodo para que a monarquia se mantivesse no poder, pois 
enquanto detentores de uma posição privilegiada dentro da 
sociedade e apoiados pelo poder local e governo central, os juízes 
conseguiam contemporizar os conflitos de interesse, permanecer 
nos cargos e proteger os privilégios políticos de seus partidários 
locais e nacionais. Portanto, 

[...] Na prática, o poder judicial estava 
identificado com o poder político, embora, 
institucionalmente, suas funções fossem 
distintas. O governo central utilizava-se de 
mecanismos de nomeação e remoção de 
juízes para administrar seus interesses, fazendo 
com que a justiça fosse partidária, e o cargo 
utilizados para futuros processos eleitorais 
(fraudes e desvios) ou mesmo para compensar 
amigos e políticos partidários. [...] (WOLKMER, 
1999, p. 93) 

Com efeito, a magistratura adquiriu mais legitimidade após 
a reforma do Código de Processo Criminal, em 1841, conforme já 
assinalado. Assim, tanto quanto o governo, a magistratura local e 
nacional também se valeu das mudanças da lei para “[...] reforzar 
o crear allegados políticos a nível local. [...]” (FLORY, 1986, p. 291). 
Haja vista que: “[...] A fin de hacer que el magistrado fuera un 
delegado político eficaz, el gobierno se vio obligado a investilo 
con virtualmente todos los poderes del Estado. Un juez de distrito 
ejercia un poder inmenso en su comarca, u los observadores 
interpretaron rápida y exactamente esse poder en términos 
politicos: como un meio para coaccionar el apoyo local. [...]” 
(FLORY, 1986, p. 290). 

Na maior parte do território brasileiro os juízes exerciam 
dupla função, ora acumulavam o cargo de juiz de direito com o 
de chefe de polícia, ora exerciam tarefas de juízes e delegados ao 

mesmo tempo. Em tal circunstância o magistrado acabou se 
transformando em um mediador político legitimado pela 
autoridade que o cargo jurídico lhe conferia. Os documentos 
revelam que não era incomum um juiz exceder o poder auferido 
pelos cargos acumulados.

Durante muito tempo o espaço de atuação da magistratura 
togada se confundiu com as funções de polícia. A Lei n. 2.033, de 20 
de setembro de 1871 foi uma tentativa do Governo Imperial para 
fortalecer a autoridade dos magistrados em detrimento dos 
poderes exercidos pelo juiz de paz, já que este era desde a criação 
do cargo em 1827, eleito pela população local. Assim, a nova 
legislação complementar ao Código de Processo Criminal de 
Primeira Instância, homologado em 1832 e modificado em 3 de 
dezembro de 1841, postulava que:

[...] Os chefes de polícia são nomeados pelo 
Governo Geral dentre os Magistrados, doutores e 
Bacharéis em direito, que tiverem quatro anos de 
pratica de foro ou administração; não sendo 
obrigatória à aceitação do cargo. E quanto 
Magistrado, não exercício do cargo policial, não 
gozarão do predicamento de sua magistratura. 
Vencerão porem, a respectiva antiguidade e 
terão os mesmo vencimentos pecuniários se 
forem superiores aos do lugar de Chefe de 

6Policia  [...] (BRASIL. Lei n. 2.033, de 20 de 
setembro de 1871).

Desde a criação pela lei de 15 de outubro de 1827, o Juiz de 
Paz tinha como uma de suas obrigações a de contribuir para 
promover a conciliação entre as partes litigiosas, mas também 
cabia a ele desempenhar as funções de polícia. Podia julgar 
pequenas demandas, destruir quilombos, vigiar sobre a 
conservação das matas e florestas públicas, possuir uma relação 
dos criminosos, interrogar delinquentes e testemunhas, fazer auto de 

7corpo de delito entre outras responsabilidades  (BRASIL. Lei de 15 de 
outubro de 1827). 
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O processo de centralização do poder colocado em 
prática pelo Imperador D. Pedro II somados: a imensidão territorial, 
o crescimento urbano e a inovação na legislação, operaram 
significativas mudanças na estrutura do judiciário e nas funções do 
Juiz de Paz. Aos poucos ele foi perdendo autoridade, já não era 
mais o responsável pela formação da culpa que passou da 
alçada do juiz de direito e delegados de polícia para os casos de 
crime comum. 

O Código de Processo Penal já havia feito alterações nesse 
sentido quando da reforma conservadora em 1841: “[...] 
Finalmente, em 1841, o Partido Conservador logró reformar El 
desacreditado Código Procesal, quitando la mayoría de los 
poderes penales y policiacos (y especialmente la responsabilidad 
de redactar los cargos penales) de manos del juez de paz y dando-
se los a funcionários nombrados por el gobierno. [...]” (FLORY, 1986, 
p. 108)

Eleito pelos habitantes locais o Juiz de Paz possuía 
legitimidade, pois era alguém escolhido por uma maioria e seus 
poderes locais eram definidos e limitados pela vigilância dos 
demais membros da comunidade, mais do que pelas leis e 
decretos emanados do poder central.  Todavia, com o projeto de 
conciliação colocado em andamento pelo poder central a figura 
do Juiz de Paz se tornou incomoda para os políticos locais e para os 
homens do Império. Pois, como detinha maior proximidade junto 
aos eleitores o Juiz de Paz tanto podia influenciar a população 
para votar neste ou naquele candidato como também podia se 
transformar num “testa de ferro” de algum grande proprietário 
rural. Algo que de fato ocorreu com muita frequência nas vilas e 
cidades brasileiras, esses eram os denominados mandões a serviço 
dos poderosos locais. 

Sabe-se que a política dos conservadores no poder, após a 
reforma do Código Processual, foi a de melhorar as condições de 
trabalho e os salários dos agentes do judiciário. Com isto 
procuravam manter os apoios necessários para eleger os 
apaniguados aos cargos administrativos. Se um magistrado 

contrariasse o que era estabelecido pelos conservadores no poder, 
era imediatamente transferido para uma comarca mais distante 
dentro do território nacional. Este era um tipo de punição velada, 
que servia aos que se declaravam contra os interesses das forças 
políticas do governo Imperial ou regional. 

Talvez por isso seja raro encontrar nos documentos oficiais 
relatos de punição aos magistrados que descumpriam com seus 
deveres públicos ou se opunham ao poder de mando de algum 
chefe local. Mesmo assim encontrei, em um relatório, um caso onde 
em 1836 o então presidente da província de Mato Grosso 
suspendeu o pagamento do ordenado do juiz de direito interino da 
capital de Mato Grosso, Cuiabá. Neste mesmo relatório explica a 
demissão: “[...] O bacharel Paschoal Domingues de Miranda, que 
serviu de Juiz de Direito da Comarca, desta Capital: este Magistrado 
acha-se fora do Emprego, envolvido em processo desde Novembro 
de 1834 sem que tenha agitado. Há abandonado, pois o seu 

8emprego, sem que possa atualmente alegar escusa plausível  [...]” 
(BUENO, 1837).  

O processo-crime em que Benedito foi acusado de agredir 
um subdelegado nos ajuda a compreender como o poder era 
exercido para oprimir e subjugar um opositor político. Em 3 de abril 
de 1886, na comarca de Corumbá, localizada na fronteira de Mato 
Grosso com a Bolívia,  Clara foi notificada a comparecer para o 
exame de corpo de delito como “provável” vítima de uma ofensa 
física promovida por Benedito. Os peritos que a examinaram não 
encontraram “[...] em todo o hábito externo vestígios de ofensa 
física de qualidade alguma [...]” (MEMORIAL DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL, 1859), o que confirmava a 
declaração de Clara de que não havia “[...] sofrido ameaça ou 
incomodo em dias passados [...]”. Conforme os testemunhos e o 
depoimento do suposto réu o subdelegado fez a acusação contra 
ele por “[...] vingança por ser ele irmão de Antônio que no partido 
liberal é figura saliente [...]”.(MEMORIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 
MATO GROSSO DO SUL, 1859). Esta era a alegação de Benedito 
contra a atitude do subdelegado. Embora alguns tenham 
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testemunhado que o réu encontrava-se embriagado, o que 
motivava a prisão, outros foram taxativos em afirmar que não 
sabiam e nem ouviram dizer nada a respeito do ocorrido. Para 
complicar a situação os peritos não encontraram nenhum vestígio 
de agressão física em Clara. Diante do quadro que se apresentava 
o juiz decidiu pela seguinte sentença:

[...] a dita autoridade não podia assim 
proceder independentemente da requisição 
ou mandado da autoridade processante art. 
13 §2 da Lei 2033 de 20 de setembro de 1871, 
dou provimento ao recurso oficial do despacho 
que julgou nulo todo processado, para julgar 
não conforme e improcedente a denuncia de 
f. 4 contraria a todo principio de direito, e 
mando que se passe alvará de soltura ao 
Benedito [...] Em termo não preceda contra as 
ditas autoridades por não encontra-las em má 
fé, mas em simples erro e levadas pelo desejo 
de bem policiar com desvelo sua jurisdição. 

9Fata avat est sempre . [...] (MEMORIAL DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL, 
1859)

  De forma bastante resumida, o processo-crime aqui 
apresentado envolvendo Clara, paraguaia, analfabeta, solteira e 
Benedito, brasileiro, solteiro, sapateiro, natural da província de 
Mato Grosso, que sabia ler e escrever permite perceber as 
dificuldades que era para o judiciário colocar em prática o 
princípio de neutralidade jurídica e normalização dos 
comportamentos sociais em meio às contradições geradas pelo 
sistema escravista como meio de exploração produtiva. Quando 
Benedito foi preso em 1886 o país já vivenciava as lutas pela 
abolição e pela implementação do federalismo, mas ainda 
predominava em Mato Grosso o poder de mando da classe 
dominante em desfavor dos menos dotados de capital político, 

econômico e simbólico.
Assim, as interferências do poder econômico e político nos 

procedimentos jurídicos e no Tribunal do Júri Popular colocavam em 
cheque os valores estabelecidos e ameaçavam a própria 
instituição jurídica, ações que denunciavam a desordem e a 
ineficiência do poder central. Portanto, para manter a ordem na 
desordem também era importante redefinir padrões de conduta e 
punir prováveis culpados, o que incluía inserir homens e mulheres 
num mesmo processo de estatização dos direitos civis, políticos e 
sociais. 

Tentando regulamentar antigas contradições presentes no 
campo de ação do aparato jurídico e policial sancionou-se a Lei n. 
2.033, de 20 de setembro de 1871. A partir da lei o inquérito policial se 
tornou incumbência restrita da polícia, não mais dos juízes de paz 
como vinha ocorrendo até então. Se a lei aprovada agradou aos 
juízes, a mesma desagradou aos delegados, pois na visão deles a lei 
não resolvia a questão da autoridade entre juízes, chefes de polícia 
e delegados, o que gerava uma série de conflitos operacionais e 
decisórios na condução do controle e vigilância dos 
comportamentos sociais. No entanto, para o Estado era 
fundamental impor limites ao exercício das funções públicas de 
todas as autoridades, pois só assim seria possível o controle das 
relações sócio-políticas no âmbito institucional.  

Com a aprovação da lei de 1871 ficou estabelecido para o 
Estado de direito enquanto seara da Justiça a seguinte estrutura:

1) Estrutura formal do sistema jurídico: garantia 
das liberdades fundamentais com a aplicação 
da lei geral-abstrata por parte de juízes 
independente;
2) Estrutura material do sistema jurídico: liberdade 
de concorrência no mercado, reconhecida no 
comercio aos sujeitos da propriedade;
3) Estrutura social do sistema jurídico: a questão 
social e as políticas reformistas de integração da 
classe trabalhadora;
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4) Estrutura política do sistema jurídico: 
separação e distribuição do poder. (BOBBIO; 
MATTEUCCI; PASQUINO, 2000, p. 401). 

Entretanto, somente em determinadas regiões do Império, 
como São Paulo e Rio Janeiro, por exemplo, é que foi possível ao 
menos parcialmente adotá-la. Em Mato Grosso além da 
precariedade estrutural também faltava à impessoalidade na 
administração pública. Como, aliás, pontou Sérgio Buarque de 
Holanda (2002, p. 146): “[...] No Brasil, pode dizer-se que só 
excepcionalmente tivemos um sistema administrativo e um corpo 
de funcionários puramente dedicados a interesses objetivos e 
fundados nesses interesses [...]” Esse contexto influenciou nos 
procedimentos jurídicos, mas, sobretudo, nos vereditos dos juízes e 
na punição aos réus. 

Sabe-se que o locus de ação da justiça penal, no século 
XIX, nas primeiras décadas de vida do Império era irregular e 
instável e sem uma hierarquização única e contínua, o que 
deixava brechas para a manipulação política e a arbitrariedade. 
Estas circunstâncias mostravam a necessidade de se racionalizar e 
organizar o sistema jurídico, fortalecendo ao mesmo tempo sua 
autonomia, autoridade e legitimidade de poder diante das forças 
políticas centrífugas e centrípetas que operavam no sentido de 
mantê-lo na dependência do poder central.

Já se destacou anteriormente a importância do status quo 
de juízes e magistrados no interior das relações políticas e 
econômicas no Brasil Imperial, traduzidas em palavras como: “[...] 
Meritíssimo Sr. quando a balança da justiça que decide do direito 
do cidadão se acha na mão do magistrado justiceiro e fiel 
interprete da lei de um povo livre, esse magistrado é olhado por 
todos e de todos os lados como o centro emanador e como a 

10coluna de garantia de nossos direitos sociais . [...]” (MEMORIAL DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL (Comarca de 
Santana de Paranaíba), 1859.)

Estas palavras que faziam parte do recurso crime 
encaminhado ao juiz municipal da Comarca de Paranaíba, em 18 

de janeiro de 1871, por Maria Fermina, presa como mandante do 
assassinato do marido, demonstra como era fácil confundir os fins 
com os meios. O Direito de acesso aos direitos sociais se constituía 
como fim jurídico e deveria ser garantido pelas leis a todo cidadão, 
enquanto que o magistrado era o meio para se atingir tais fins. A 
racionalidade dessa fórmula levava os cidadãos a acreditarem que 
os julgamentos eram pautados pela equidade presente na lei. 
Todavia, nem sempre foi possível ou existiu esse equilíbrio nos 
julgamentos em Mato Grosso. 

Como ocorreu em outras partes do país: 

[...] O juiz deixava de apreciar conflitos de sua 
competência (impessoalidade, neutralidade) 
pra entrar numa prática 'antijudiciária', em que só 
contava o atendimento ao partido aliado e aos 
chefes no interior. Daí a duplicidade da conduta 
do juiz, ora submetido às exigências da 
legalidade partidária (aliado ou adversário das 
facções locais) ora impelido aos deveres 
funcionais do cargo aplicador da lei. [...] 
(WOLKMER, 1999, p. 93)

Notadamente, no Brasil imperial “[...] a alta advocacia e a 
alta magistratura se isolaram nos ambientes das Relações, na Corte 
e no Supremo Tribunal de Justiça, alimentando devaneios de 
grandeza, de erudição jurídica e hegemonia profissional. [...]” 
(COELHO, 1999, p. 175). Mantiveram-se relativamente subordinados 
e vinculados por interesses econômicos e políticos ao poder 
Executivo, Legislativo e Moderador. Portadores de títulos de 
nobiliárquicos tratavam com “indisfarçável desprezo” os 
advogados das pequenas causas, os anônimos solicitadores, os 
praxistas e os rábulas, profissionais desprovidos de condições 
financeiras para poder aprimorar seus conhecimentos de Direito. 
(COELHO, 1999).  

Até o fim da Monarquia em 1889 o judiciário brasileiro ficou 
aprisionado na estruturação elaborada pela última reforma do 
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Código de Processo Criminal em 1841. Passou por pequenas 
alterações com a lei de 20 de setembro de 1871. Assim, durante 
décadas:

[...] Permaneceu o juiz de paz eleito, mas com 
atribuições muito reduzidas. A magistratura 
togada abrangia desde os juízes municipais até 
os ministros do Supremo Tribunal de Justiça. Os 
juízes municipais e de órfãos eram nomeados 
entre bacharéis com um mínimo de um ano de 
prática forense para períodos de quatro anos. 
Podiam então ser promovidos a juiz de direito, 
ou ser nomeados para outro quadriênio, ou 
mesmo abandonar a carreira, pois não tinham 
estabilidade. Já os juízes de direito possuíam 
estabilidade e só perdiam o cargo por processo 
legal, embora pudessem ser removidos de um 
lugar para outro. [...] (CARVALHO, 2003, p. 174) 

Dessa forma, juízes e magistrados pertenciam a uma 
mesma categoria social, embora não ocupassem o mesmo 
degrau na estrutura jurídica. Além disso, é bastante frequente que 
os termos sejam empregados como sinônimos ainda hoje, embora 
desde o período colonial tenha existido certa distinção entre 
ambos, conforme registrou Raphael Bluteau (1789). E mais, o termo 
magistrado conforme este autor tinha origem na civilização 
romana, correspondendo a quem “[...] exercia algum ofício 
público na Judicatura Civil ou Militar. Em Portugal entendia-se por 
magistrado qualquer Ministro de justiça maior. Magistratus 
algumas vezes se pode dizer que no Latim não só significa a 
pessoa, que exercer o ofício, mas também o mesmo ofício. [...]” 
(BLUTEAU, 1789, p. 249). Transposto para o Brasil o termo magistrado 
continuou sendo associado aos que chegavam a cargos na alta 
magistratura, enquanto que os juízes eram aqueles que lidavam no 
dia a dia com as questões judiciais nas comarcas, termos e distritos. 
Assim, é sempre conveniente precisar que de acordo com o 
Código do Processo Criminal de Primeira Instância todos os 

funcionários do judiciário e juízes eram nomeados ou pelo 
imperador como era o caso do juiz de direito, ou pelo presidente da 
província, exceto, o Juiz de Paz que era eleito pelos habitantes 
locais. 

Com a reforma de 1841 os juízes municipais passaram a se 
nomeados pelo imperador, o que também ocorreu como os chefes 
de polícia, delegados e subdelegados que podiam ser nomeados 
pelo monarca ou pelo presidente da província conforme a 
conveniência do governo central. É preciso notar que o projeto de 
centralização do poder para manter a unidade contribuiu para 
tornar a organização do judiciário uma realidade fundamentada 
pelos novos parâmetros da modernidade. Na realidade as 
mudanças socioeconômicas entre 1822 e 1889 não foram 
suficientemente intensas para expurgar os valores tradicionais e 
elitista, autoritários e antidemocráticos que permeavam as práticas 
sociais em todas as dimensões da vida em sociedade. 

NOTAS

¹ A Lei complementar  nº 31 de 11 de outubro de 1977 dividiu o 
estado de Mato Grosso e criou o estado de Mato Grosso do Sul, 
redistribuindo o território. 

2 BRASIL. Lei n. 16, de 12 de agosto de 1834. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM16.htm>.  
Acesso em: 8 out. 2012. 

3  P O R T U G A L .  O r d e n a ç õ e s  F i l i p i n a s .  D i s p o n í v e l :  
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5ind.htm Acesso: 18 de set 
de 2012. 

4 Fala dirigida á Assembleia Legislativa Provincial de Mato Grosso na 
abertura da sessão ordinária em 3 de maio de 1850, pelo Exmo. Sr. 
Presidente da província, coronel João José da Costa Pimentel. 
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5 Discurso que recitou o Exmo. Sr. Doutor Estevão Ribeiro de 
Rezende, presidente desta província, na ocasião da abertura da 
Assembleia Legislativa Provincial no dia 1º de março do corrente 
do ano de 1840. 

6 BRASIL. Lei n. 2.033, de 20 de setembro de 1871. Altera diferentes 
disposições da Legislação Judiciária.  PIERANGELLI, José Henrique. 
Processo penal: evolução histórica e fontes legislativas. São Paulo: 
Jalovi, 1983, p. 394-402. 

7 BRASIL. Lei de 15 de outubro de 1827. PIERANGELI, José Henrique. 
Processo penal: evolução histórica e fontes legislativas. São Paulo: 
Jalovi, 1983, p. 346. 

8 Discurso recitado pelo Exmo. Presidente da Província de Mato 
Grosso Sr. José Antonio Pimenta Bueno, 5ª Abertura da Sessão 
Ordinária da Assembleia Legislativa Provincial, em 30 de novembro 
de 1836. Cuiabá : Tipografia Provincial, 1837, p. 7-8. Disponível em: 
<http://www.brazil.crl.edu/bsd/bsd/422/index.html>. Acesso em: 
17 maio 2012. 

9 Memorial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (MTJMS).  
Caixa n. 151; Processo n. 07, 1886. Corumbá. 

10 Memorial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Caixa 114;  
Processo 06;  1859; Comarca de Santana de        Paranaíba. 
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RESUMO

 Este artigo analisa a presença do Estado de Mato Grosso através das instituições públicas locais sob a ótica 
dos documentos encontrados no Arquivo Público de Mato Grosso - APMT, compreendendo os anos de 1930 a 1943. 
Estes documentos veiculavam conteúdos que mostram as relações estabelecidas entre o Governo Interventor e 
seus representantes locais principalmente no que se refere a nomear e exonerar muitos dos ocupantes dos cargos 
representativos nas povoações localizadas no extremo Oeste mato-grossense. O estudo também apresenta quem 
são estes interlocutores e analisa as maneiras pelas quais, estes responsáveis em desenvolver as determinações do 
governo interventor de Mato Grosso na época em questão, se colocavam na cena política desta região. Ao 
efetivar as ações determinadas pelo governo interventor tanto o prefeito, delegado e outros, podiam usar os 
poderes que lhes eram conferidos para demarcar e manter seus espaços de influências. Nos documentos submeti-
dos à análise constam as atuações desses agentes. Destaca-se também nesse estudo, que acompanhado do 
poder expressado na palavra final dos representantes legais dos cargos de prestígios nessas instituições, os conteú-
dos dos documentos expressavam ainda, os ideais de nacionalismo, eugenia e higienismo que estavam postos na 
construção da nação brasileira para a época em análise. De acordo com os conteúdos veiculados, esses ideais 
eram intensos nos discursos de intelectuais responsáveis pelo futuro da educação brasileira, da construção da 
nação.
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ABSTRACT 

 This article analyzes the presence of the State of Mato 
Grosso through the local public institutions from the perspective of 
the documents found in the Arquivo Público de Mato Grosso - 
APMT, in the period of/ in the years of 1930-1943. These documents 
conveyed contents that show the relationships established 
between the Interventionist Government and its local representa-
tives, in what regards the nomination and dismiss of many occu-
pants of representative position's in the settlements located in the 
western of Mato Grosso. The study also shows who were these 
interlocutors and analyzes the ways in which those responsible were 
in the development of the interventionist government determina-
tions for Mato Grosso in the period in question, how they put them-
selves on the political scene in this region. By effecting the actions 
determined by the interventionist government both the mayor, 
sheriff and others could use the powers granted to them to demar-
cate and maintain their spaces of influences. The documents 
submitted to analysis include the actions of these agents. It also 
stands out in this study, accompanied by the expressed power in 
the final word of the legal representatives of prestige's positions in 
these institutions; how the documents contents still expressed the 
nationalism ideals, eugenics and hygienism that were set in the 
building of the Brazilian nation, for the time of the analysis. Accord-
ing to the content served, these ideals were intense in the intellectu-
als' responsible speech for the future of Brazilian education, in the 
building of the nation.

Keywords: Santo Antônio do Rio Madeira. Guajará-Mirim. Rondô-
nia. History.

1 . INTRODUÇÃO

O
presente artigo traz uma abordagem sobre o conteúdo 
veiculado nos diversos tipos de documentos, que revelam 
as ações cotidianas realizadas pelas instituições públicas 

locais no âmbito da Instrução, e da Segurança Pública, presentes 
nas povoações do extremo Oeste mato-grossense, particularmente 
às localizadas nos municípios de Guajará-Mirim e Santo Antônio do 
Madeira, a partir de 1930 até o final do ano de 1943.
 A abordagem feita por este estudo sobre os documentos 
advindos destas instituições públicas apresenta-se, em consonância 
com os conteúdos destes; os quais foram encontrados no Arquivo 
Público do Estado de Mato Grosso (APMT) numa pesquisa realizada 
no ano de 2008. Os conteúdos de tais documentos versavam sobre 
nomeação, exoneração e petições de diversos profissionais e de 
pessoas que moravam na região em questão.

O estudo evidencia, as informações sobre o resultado do 
trabalho realizado pelos responsáveis por gerir os cargos públicos 
confiados pelo alto escalão do Governo do Estado de Mato Grosso 
na Instrução e Segurança Pública nas localidades situadas no 
espaço geográfico da delimitação da pesquisa.

É importante ressaltar que a construção desse estudo está 
ancorada especificamente no conteúdo da documentação 
encontrada no APMT, e pretendeu-se fazer uma descrição dos 
mesmos sem, contudo, deixar de apontar na essência as dinâmicas 
estabelecidas pelos sujeitos nas esferas governamentais. Nesse 
sentido, para a apresentação do conteúdo da documentação, 
obedeceu-se uma cronologia a partir dos anos de 1930. 

O interesse pela análise do conteúdo desses documentos 
surgiu primeiramente, a partir do que se pode observar em 
telegramas, em ofícios e nos abaixo-assinados encontrados no 
decorrer da pesquisa. Estes esclareciam as maneiras, e, as formas de 
como as autoridades responsáveis em efetivar as ações do poder 
público nesses povoamentos se davam.

A esse respeito, evidencia-se que o conteúdo de tais 
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documentos era de responsabilidade das pessoas que 
representavam o poder local no ato de responder e acatar as 
“ordens” do governo interventor de Mato Grosso. Entre essas 
“figuras” encontrou-se, o prefeito municipal e o Delegado Especial 
do Norte, responsável pela Delegacia do Norte, ambos com 
residência fixa em Guajará-Mirim de onde partiam todas as 
determinações desses dois representantes máximos dos cargos 
indicativos¹.
 Antes de entrar na análise dos documentos, a título de 
melhor compreensão sobre a formação do espaço em questão, 
tecem-se algumas considerações referentes aos aspectos 
históricos e geográficos sobre a região de delimitação desse 
estudo.  Até 1940² a extensão do Estado de Mato Grosso era de 

21.477.041 km . O espaço que correspondia aos municípios de 
Guajará-Mirim e Santo Antônio do Madeira perpassava 245.492 

2km  de extensão que foram destinados à criação do Território 
Federal do Guaporé. Nesse sentido, observou-se que em um mapa 

2dos anos 1940  apontava-se, 28 municípios para a composição do 
Estado de Mato Grosso. As observações realizadas neste mapa 
possibilitaram constatar que as áreas dos atuais municípios de: 
Colniza, Aripuanã, Rondolândia e Juína pertenciam ao município 
de Santo Antônio do Madeira. Dessa maneira, os municípios que 
compunham a porção Noroeste, Norte e Nordeste do Estado de 
Mato Grosso na ocasião caracterizavam-se como municípios 
compostos por grandes extensões de terras.
 Em relação aos aspectos históricos, é importante destacar 
a conjuntura nacional a partir de 1937, com o Estado Novo. Sendo 
este o fruto de um golpe político-militar, estruturado por um 
governo autoritário, que centralizava o poder nas mãos do 
presidente, tendo ganhado sua legalidade com a Constituição de 
1934. Foi deste modo que Getúlio Vargas foi eleito pelo voto 
indireto, assumindo o cargo de Presidente da República.  Nesse 
ínterim, o Executivo se tornou o poder hegemônico da nação, 
sobrepondo-se ao Legislativo e ao Judiciário, dando a Getúlio 
Vargas o poder de intervir diretamente nos estados brasileiros.

No que concerne ao Estado de Mato Grosso, Félix (2008) 
assinala que Julio Strubing Müller foi eleito pela Assembleia 
Legislativa para governar o Estado tomando posse em outubro de 
1937. Após ser decretado o Estado Novo (entre os anos de 1937 e 
1945), Julio Strubing Müller continuou a governar como interventor 
por mais de sete anos. 

Em relação às questões políticas referentes ao município de 
Guajará-Mirim, o odontólogo Carlos da Rocha Leal foi nomeado 
pelo governo interventor de Mato Grosso em 4 de setembro de 1937 
como prefeito atuando até 3 de setembro de 1943. Rocha Leal foi o 
segundo prefeito a ser indicado para comandar a prefeitura de 
Guajará-Mirim, sendo substituído pelo advogado José Barros do 
Vale, em 5 de setembro de 1943. A respeito das questões políticas 
referentes ao município de Santo Antônio do Madeira pouco se 
pôde encontrar. Os poucos documentos encontrados não 
respondem as demandas políticas do referido município. Guajará-
Mirim aparece na dianteira na troca de telegramas, ofícios e outros 
documentos com o alto escalão do governo do Estado de Mato 
Grosso para a época. Talvez, isso se dava em razão da localização 
estratégica da cidade de Guajará e a menor distância entre esta e 
a capital mato-grossense. 

2. OS DOCUMENTOS: REL ATÓRIOS DE INSTRUÇÃO PÚBLICA , 
REQUERIMENTOS, CARTAS, TELEGRAMAS, OFÍCIOS E ABAIXO-ASSINADOS

Estes documentos são porta voz dos acontecimentos 
cotidianos no extremo Oeste mato-grossense. Neles estão contidas 
grandes quantidades de informações que são capazes de fazer 
compreender como as ações responsáveis pela composição das 
historicidades na região em questão se efetivaram. Nesse sentido, 
documentos como: os Relatórios de Instrução Pública, os 
requerimentos, as cartas, os telegramas, os ofícios e os abaixo-
assinados, trazem uma variedade de informações que denotam a 
presença da Instrução e da Segurança Pública nos povoamentos 
localizados no Extremo Oeste mato-grossense na ocasião. 
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Muitos desses abaixo-assinados partiam de várias 
comunidades, requerendo a criação de escolas para suas 
crianças. A esse respeito, examinaram-se documentos assinados 
por professoras requerendo o recebimento de seus vencimentos, 
bem como pedidos de licença para tratamentos de saúde ou 
para o trato de assuntos pessoais, analisaram-se telegramas 
trocados entre as autoridades locais e os representantes do alto 
escalão do governo nas esferas federal e estadual, e, por fim, 
analisaram-se ofícios trocados entre as prefeituras e o governo 
interventor de Mato Grosso, cujo acervo pode ser acrescido por 
importantes documentos das delegacias de polícia. Vale ressaltar 
que os documentos que partiam do alto escalão do governo 
federal muitas vezes eram endereçados as autoridades 
municipais. Para o Guaporé pode-se identificar dois desses 
documentos: “esse” e “aqueles”.

Para demonstrar como os fatos se davam nessas 
localidades e de que maneira os representantes legais das 
instituições ligadas à Instrução e Segurança Pública lidavam com 
a resolução dos problemas, será apresentado a seguir, algumas 
contribuições que ilustram de que forma estas foram gerenciadas. 
Nesse sentido, Dutra (2010) assinala que após análises de 
documentos sobre a Instrução Pública na época em questão, 
verificou que, no que se refere aos documentos são os relatórios e 
os telegramas que em maior quantidade testemunham as ações 
sobre o cotidiano nas escolas existentes na região, e, à 
organização dos trabalhos nelas desenvolvidos.

A esse respeito, o autor localizou um processo em que as 
professoras Paula Gomes de Oliveira e Eremita Cordeiro, 
informavam a quantidade de alunos que atendiam em suas 
respectivas escolas e requisitavam uma professora adjunta para 
auxiliá-las devido ao grande número de alunos em idade escolar 
nas povoações Pedras Negras e Limoeiro. Localizou também a 
professora Maria Ester Olanda da Silva recusando o cargo de 
professora por não concordar com o ínfimo salário pago naquela 
época a um professor interino. 

Ainda nesse sentido, o aludido autor assinala que em seus 
estudos, priorizou as fontes documentais datadas de 1930 e 1943, 
para cada ano, como destaca Dutra (2010), existiam entre nove e 
quinze caixas de documentos para análise. Estes, por sua vez, foram 
cuidadosamente manuseados, visto que muitos já se deterioravam 
em decorrência do tempo de existência, ou da ação do tempo. 
Assinalou ter observado inúmeros desses comunicados expedidos 
pelo prefeito de Guajará-Mirim, pelo delegado de polícia da 
Delegacia do Norte, pelos delegados de polícia dos distritos, pelos 
guardas fiscais, pelas professoras e outros. 

Entre os documentos analisados, destacou que os 
telegramas funcionavam como instrumentos de poder, 
principalmente para o prefeito e para o delegado da referida 
delegacia. Dutra (2010) evidenciou que, sendo as autoridades 
principais (tanto o prefeito quanto o delegado) nomeavam e 
exoneravam pessoas de seus cargos. O autor observou que na 
mesma correspondência utilizada para exonerar alguém do cargo, 
já trazia o nome do indicado como substituto. Os professores foram 
as maiores vítimas dessas ações, seguidos dos carcereiros e 
porteiros.

3. A PRESENÇA DE REPRESENTANTES DAS ESFERAS: FEDERAL, ESTADUAL E 
MUNICIPAL NO CONTEXTO DAS MENSAGENS DOS DOCUMENTOS

 Para legitimar as ações ocorridas no período em questão 
aponta-se a seguir a função e o nome de algumas pessoas que 
ocupavam os cargos nas esferas: Federal, Estadual e Municipal que 
direta e indiretamente, lidavam com o cotidiano dessas 
localidades.

Na esfera Federal encontrou-se explicito em telegramas, a 
presença do Presidente da República, Getúlio Vargas; do Ministro 
de Educação e Saúde, Gustavo Capanema; do Ministro da 
Agricultura, Fernando Costa; do Ministro Chefe do Gabinete, Vasco 
Leitão da Cunha, e outras personalidades da política nacional que 
veiculavam mensagens relacionadas à educação, à saúde, à 
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agricultura e outras áreas.
Nesse sentido o Ministro Vasco Leitão da Cunha 

manifestou-se sobre a prisão de bolivianos que em desrespeito ao 
“Pavilhão Nacional” haviam coado óleo na bandeira do Brasil na 
cidade de Guajará-Mirim. Tanto autoridades bolivianas quanto 
brasileiras passam a dialogar a respeito do episódio. O mesmo 
ministro em outro telegrama pediu atenção redobrada sobre a 
presença de italianos, alemães, japoneses e húngaros que viviam 
nas cidades e povoações fronteiriças. Segundo o Ministro, sobre 
estas nacionalidades devia-se não permitir que “saíssem do Brasil” 
sem primeiro ter a permissão do governo brasileiro exceto aqueles 
que não representassem perigo para o país.  

O Ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema em 
telegrama enviado no dia 17 de abril de 1940 ao Governo 
Interventor de Mato Grosso, reforçou o pedido de resposta sobre 
quais os serviços de profilaxia da malária e das pestes eram 
mantidos no Estado. As informações como essas, requisitadas pelo 
Ministro já haviam sido requeridas em fevereiro do mesmo ano. 
Segundo Capanema, no caso de um posicionamento positivo, ou 
seja, se realmente tivessem ofertado esses serviços com tal 
finalidade, o Governo deveria informar quanto cada um havia 
custado aos cofres estaduais e qual a zona territorial por eles 
coberta em 1939. 

Em outro telegrama enviado no ano de 1942 ao governo 
de Mato Grosso, Capanema pediu que este enviasse professores 
para participar do curso de Canto Orfeônico. Tal pedido se fazia 
em razão da orientação traçada pelo Decreto-Lei n. 4.993, de 26 
de novembro de 1942, o qual destacava que seria de grande 
utilidade, o envio do maior número de professores possível para 
assistir ao referido curso. Já o então, Ministro da Agricultura 
Fernando Costa agradeceu ao Delegado Especial do Norte 
Joaquim Cesário da Silva em telegrama enviado em 21 de março 
de 1941 pela assistência e hospitalização dos técnicos do referido 
ministério que na ocasião estiveram em Guajará-Mirim estudando 
“assumptos da borracha”. Para completar os exemplos de 

participação de mensagens enviadas por ministros, Alexandre 
Marcondes Filho, Ministro da Justiça em telegrama enviado em 3 de 
setembro de 1943 pediu a realização, em toda nação, de 
homenagens no sete de setembro do mesmo ano, que celebrassem 
a honra e a memória do Barão do Rio Branco. O Ministro sugeriu aos 
municípios ou povoados de todo o país, que houvesse uma praça 
ou rua com o nome do Barão. 

No que corresponde à esfera estadual encontrou-se a 
presença do interventor Julio Strubing Muller, do Chefe de Polícia 
João Moreira de Barros, Secretário-Geral de Estado, João Ponce 
Arruda, do Diretor-Geral de Instrução Pública, Francisco Ferreira 
Mendes, do Secretário-Geral Interino Cel. Máximo Levy. Todas essas 
autoridades aparecem em telegramas, ou em ofícios como 
interlocutores e responsáveis em dar pareceres na resolução dos 
problemas e nas emergências dos povoados localizados na região 
em questão. 

Na esfera municipal encontrou-se o prefeito Rocha Leal, o 
Delegado Especial, Cel. Antero Paes de Barros, da Delegacia do 

4
Norte³; o Delegado Especial, Joaquim Cesário ; Afonso Cesar 

5
Campos , Delegado Especial; o Delegado Especial Interino Jorge 

6
Pereira  e querelantes que aparecem como interlocutores entre o 
alto escalão do governo mato-grossense e as povoações as quais 
estes representavam. Estes são os mediadores dos problemas e das 
emergências dessas povoações, mas, contudo o conteúdo 
principalmente dos telegramas revelam o poder de persuasão que 
estes tinham quando se tratava de nomear ou exonerar alguém.  

Nesse sentido apresenta-se a seguir uma série desses 
documentos que versam sobre as dinâmicas vivenciadas entre 
estes sujeitos para atender os mais variados pedidos, sejam eles de 
interesse particular ou público.

Em 22 de fevereiro de 1931 a Professora Maria Bringel Siqueira 
enviou um requerimento pedindo seis meses de licença para 
tratamento de saúde com todos os vencimentos pagos devido por 
encontrar-se seriamente doente de impaludismo agravado por 
“insufficienia hepathica”, A professora ainda informava ter prestado 
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bons serviços. No final do documento a professora declarou estar 
7

na cidade de Manaos  e endereçou o requerimento ao “Exmº Srº 
Cel. Anthero Paes de Barros M. D. Delegado Fiscal do Norte de 
Mato Grosso”. 

Em 19 de março de 1931 o Delegado Especial, Cel. Antero 
Paes de Barros, da Delegacia do Norte informou em oficio ao 
Secretário-Geral do Estado de Mato Grosso os pedidos da 
Professora da Escola Elementar Mixta da povoação de Santo 
Antônio do Rio Madeira onde esta alegava problemas de saúde e 
a necessidade de ausentar-se seis meses para tratamento com 
todos os vencimentos. A esse respeito o Delegado ainda afirmava 

8
que a dita petição estava respaldada por um atestado médico , o 
qual comprovava a veracidade do retratado no pedido feito pela 
requerente e que assim sendo, na falta do Inspetor Escolar o 
Delegado de Polícia daquele município informou ser favorável ao 
deferimento do pedido da professora Maria Bringel Siqueira. Desse 
modo, além da petição que partiu do mesmo delegado, na 
sequência observou-se que no atestado este afirma que na 
ausência do Inspetor Escolar, ele (o delegado) informava que a 
Professora Maria Bringel Siqueira exercia a função de professora 
desde o ano de 1922 e que o exercício nunca fora interrompido 
“quer por licença”, ou “quer por qualquer outro motivo” tendo 
ainda exercido o cargo de professora com integridade. A esse 
respeito, percebeu-se que o conjunto de documentos 
apresentados respaldavam a saída da professora para cumprir o 
desejo de tratar da saúde. Ressalta-se também que o delegado 
esclareceu que a referida professora já se encontrava em férias na 
cidade de Manaos devido consentimento obtido do Delegado 
Fiscal. 

Em 18 de junho de 1935 ainda o Cel. Antero Paes de Barros, 
da Delegacia do Norte foi o responsável pelo envio dos mapas de 
frequência e aplicação dos alunos das escolas de Vila Murtinho, 
Presidente Marques, Jaci Paraná e Santo Antônio do Rio Madeira. 
O referido Coronel, ainda deu posse ao Professor Bruno Christino, 
em 19 de junho de 1935, bem como assegurou o preenchimento 

da cadeira de professor na povoação de Santo Antônio do Madeira 
que se encontrava vazia.

Em 1940, Joaquim Cesário ocupando o cargo Delgado 
Especial, na Delegacia do Norte passou a nomear e exonerar alguns 
ocupantes de cargos públicos, como verificado em telegrama 
enviado para o Secretário-Geral de Cuiabá onde pede a 
exoneração do carcereiro da cadeia do Alto Madeira, o cidadão 
José Macedo Bringel e a nomeação de Antônio Jefferson de Souza 
Brasil para substituí-lo. Exonerou também João Rodrigues da Silva 
porteiro e servente das escolas reunidas de Guajará-Mirim e a 
nomeou o cidadão Carlos Medeiros de Pontes para escrivão de Paz 
do Distrito de Presidente Marques.

Nesse sentido, evidencia-se a importância de se observar o 
poder exercido pelo delegado neste instrumento, o telegrama. 
Assinala-se nesse aspecto que o cargo exercido pelo delegado 
dava a este o trânsito na interlocução dos problemas locais e 
reservava para este o status do poder. Poder que simbolicamente 
ocupava uma valorização nas relações cotidianas entre os sujeitos 
na localidade e personificava a mão do Estado de Mato Grosso na 
ocasião. Salienta-se que o prefeito de Guajará-Mirim também 
protagonizou situações que lhe conferiam poder, mas os 
documentos revelaram que em uma possível queda de braço 
possivelmente o delegado sairia fortalecido. Nesse sentido atente-
se para a descrição do episódio a seguir.

Um telegrama enviado em 6 de junho de 1940 foi motivo de 
estranhamento entre o prefeito Rocha Leal e o Delegado Joaquim 
Cesário. No documento, o delegado exonera o cidadão Antônio 
Silva do cargo de professor regional e nomeia o cidadão Roskilde 
Pereira de Mello. O telegrama enviado pelo delegado nomeando o 
referido professor foi motivo para a demonstração de forças entre 
este, e, o prefeito Rocha Leal.  Na ocasião, o delegado e o prefeito 
eram os ocupantes dos cargos principais na região do extremo 
Oeste mato-grossense por indicação do Governo Interventor. A esse 
despeito, ilustra-se mostrando a intervenção feita através de um 
telegrama enviado, em 12 de março de 1941, pelo prefeito ao 
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governo interventor de Mato Grosso Julio Strübing Muller numa 
tentativa de impedir a nomeação de Roskilde Pereira de Mello no 
cargo de professor. 

Nesse sentido, as causas evidenciadas pelo prefeito por 
decidir pedir que a nomeação do professor indicado pelo 
delegado fosse evitada aparece da seguinte forma no telegrama:

Em caráter particular e confidencialmente vg 
peço-vos evitar nomeação de Roskilde Pereira 
de Mello vg indicado pelo delegado especial 
para o cargo de professor e diretor das escolas 
reunidas desta cidade vg pois candidato é um 
paralítico filho de pais morféticos e com 
caracterizações bem assustadoras pt como 
além do cargo tenho filhos nas referidas escolas 
vg faço este pedido reservado para evitar abrir 
aborrecimentos com o referido delegado que 
está se tronado cada vez mais incompatível 
com este meio pt pelo correio avião escrevo 
minuciosamente pt sds Rocha Leal. [...] 
(TELEGRAMA ENVIADO A JOÃO PONCE 
ARRUDA DIRETOR GERAL DE INSTRUÇÃO 
PÚBLICA DE MATO GROSSO, 1941, APMT, Lata 
1941 E. grifo do autor.).

A partir das colocações explícitas no discurso do prefeito 
Rocha Leal no documento em destaque, observou-se que as 
ideias eugenicas e higiênicas que estavam postas através das 
políticas de estruturação da nação brasileira estavam presentes 
no contexto do exercício dos cargos desta autoridade, desse 
modo estas não se desvinculavam do pensamento “do que seria o 
brasileiro”. O conteúdo deste telegrama corrobora com as 
ideologias de eugenia e higienismo, e isto pode ser observado 
diante da recusa do prefeito em aceitar o referido professor 
atuando na escola onde seus filhos estudavam. Fica explícito o 
medo da convivência, do contágio a partir do contato entre os 
filhos do prefeito e o professor.

O caráter particular e confidencial explicita uma estratégia 
para evitar enfrentamento entre o prefeito e o delegado. 
Considera-se que o desfecho desta situação, poderia servir como 
termômetro para medir o poder deste ou daquele, caso a postura 
adotada pelo superior tendesse a acatar ou não o pedido de um ou 
de outro.

Em 2 de setembro de 1940, o Delegado Joaquim Cesário 
indicou Dona Bellvy Parra Freire para ocupar o cargo de professora 
na Escola Rural Mixta Capitão General Cáceres, sediada no Forte 
Príncipe. O delegado afirmava que ela era brasileira nata, casada 
com o Comandante de um Contingente Federal, e atestava que 
esta possuía “relativa capacidade” para exercer o referido cargo. 
Neste sentido, também se observa teores do pensamento eugenico 
e higiênico advindo da necessidade de um atestado sobre as 
capacidades da indicada em exerce a função de professora. 

Na sequência da apresentação e análise dos conteúdos dos 
documentos, observa-se um fato sui generis, a aprovação de uma 
candidata em um concurso público para o cargo de datilografa 
para atuar nos serviços administrativos da Estrada de Ferro Madeira 
Mamoré. No telegrama enviado em 12 de março de 1941 o então, 
Delegado Joaquim Cesário destacou que a Senhorita Claudina 
Ribeiro Dantas havia sido aprovada em concurso público para 
datilografa na Estada de Ferro Mamoré na cidade de Porto Velho. 
Informou ainda, que esta fora nomeada e que já se encontrava no 
exercício do cargo. O delegado assinalou também que, no entanto, 
para ocupar o cargo vago na cidade de Guajará-Mirim, este 
indicava o nome de Cosete Gaya. O mesmo sugestionou ainda que 
Gaya fosse nomeada “telegraficamente”, pela necessidade de 
alguém para exercer a função de datilografa com urgência.

O caso apresentado a seguir merece destaque por se tratar 
de envolver as três esferas de governo. A federal, estadual e 
municipal. Atente-se para as minúcias na descrição do mesmo. 
Envolve a percepção e a leitura de detalhes que correspondem a: 
carimbos, rubricas, datas, anotações suplementares e outros. 

Nesse sentido, para requerer sua nomeação para o cargo 
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de Guarda Fiscal do Distrito do Norte, José Rosas Ferreira de Souza, 
9

residente na cidade de Mato Grosso  valeu-se dos seguintes 
procedimentos: A construção de um processo de n. 6.269 e 
endereçado ao “Exmo. Sr. Dr. João Ponce de Arruda, M.D. 
Secretário Geral do Estado Mato Grosso”. Tal processo percorreu 
diversas esferas a partir do pedido de José Rosas Ferreira de Souza, 
passando pela Secretaria-Geral do Estado de Mato Grosso até 
chegar às mãos do Chefe de Gabinete do Ministro de Estado.

Na data de 19 de abril de 1941, José Rosas Ferreira de Souza 
endereçou um documento ao Palácio do Catête no Rio de 
Janeiro, na ocasião referiu-se ao presidente da república da 
seguinte maneira “Excelentíssimo Senhor Doutor Getúlio Vargas, 
Digníssimo Chefe da Grande e Abençoada Nação Brasileira”, 
após registrar as devidas saudações, este construiu um texto onde 
fez um apelo para ocupar a vaga de Guarda Fiscal do Distrito do 
Norte do Estado. Assim relatou:

Na qualidade de cidadão brasileiro, regozijo-
me pela data de hoje e, de joelho em terra faço 
meus votos de nosso bom Deus pela completa 
f e l i c i d a d e  d e  V o s s a  E x c e l l e n c i a  e  
Excelentíssima família [...] Excellencia: - Sendo 
eu um pobre homem, pai de numerosa família 
composta de quatro filhos menores. Inclusive 
três homenzinhos em idade escolar, e como 
não disponho de recursos siquér com que os 
faça ingressar em uma escola, valho-me da 
grande data que hoje passa para fazer um 
apelo ao Senhor Presidente, Chefe da grande 
Nação implorando uma colocação como 
Guarda Fiscal do Distrito do Norte do Estado, 
aonde constantemente vem se verificando 
vagas, visto que minhas poucas habilitações 
são suficientes para o desempenho do referido 
cargo, e esperando a mão de justiça de Vossa 
Excellencia. (MATO GROSSO. Processo n. 6.269, 

1019 de abril de 1941. APMT - Lata Antiga – 1941) .

 Os documentos trocados entre os interessados nas decisões 
das situações suscitadas pelos envolvidos seja os requerentes, os 
chefes locais, os intermediários, e os responsáveis em dar a palavra 
final possuem diversos detalhes para serem interpretados ou 
descritos. São carimbos de diferentes formatos, assinaturas, rubricas, 
textos escritos a lápis, escritos a lápis de cor, escritos a canetas, 
anotações, observações, linhas sublinhadas e selos de diversas 
cores. Nesse sentido, a análise do documento precisa ser minuciosa, 
onde se corre o risco de escapar detalhes que são importantes na 
análise do documento.

A esse respeito, destaca-se como exemplo um texto escrito a 
lápis no documento em tela onde se pode fazer a seguinte leitura: 
“Ao Tesouro para informações (ilegível) 14/08/1941”, seguido da 
assinatura “J. Ponce”, em seguida observou-se outro texto também 
escrito a lápis; atente-se para a seguinte observação “Solicite-se 
informações ao Delegado Especial da Delegacia do Norte. Em 
18/8/1941”, nesse sentido, presume-se que talvez as informações 
prestadas nos documentos pudessem ser insuficientes para aplicar a 
palavra final, ou seja, deferir pelo pedido.  O mesmo documento 
possui carimbos com informações relevantes como se assinala na 
observação a seguir. No carimbo localizado no lado esquerdo 
abaixo desse documento aparecem as seguintes informações: 
“Secretaria Geral do Estado de Mato Grosso”, no centro lê-se os 
números: “2.825” seguida das palavras: “PORTA GERAL”, acrescido 
da data “16 de agosto de 1941” e da expressão “Nº 5.853”. 

Todos esses detalhes do documento e as informações 
complementares, (adicionadas no lado direito acima, esquerdo 
acima, direito abaixo, esquerdo abaixo, no centro do documento e 
etc.) que aparecem no texto principal tratam-se ainda do 
conteúdo do documento em questão. Os detalhes adicionados 
seriam sinais de emergência em resolver tal questão? Observe que 
entre a data de 14 de agosto de 1941 e 18 de agosto do mesmo ano 
as informações são adicionadas ao documento sem a necessidade 
da construção de um documento à parte.

Detalhes como os que se encontram descritos, estão 
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presentes nas folhas dois e três do processo que responde as 
indagações de José Rosas Ferreira de Souza. Os documentos que 
compõem o processo do pretendente ao cargo de Guarda Fiscal 
fizeram o percurso de quatro meses para se deferido ou indeferido. 
Não foi possível encontrar outros documentos que pudessem 
atestar se o pedido deste foi acatado, entretanto, considera-se 
este fato, um dos mais ousados pela sua extensão dentro das três 
esferas de governo.  

O caso mais emblemático trata-se do protagonizado pelas 
professoras Paula de Gomes Oliveira e Eremita Cordeira que 
cobravam respostas pelas demandas por Instrução Pública na 
região. Nesse sentido, apresentam-se dois processos, um de n. 
1.092 e o outro de n. 1.097, datados, respectivamente, de 1941. 
Estes trazem a tona informações valiosas sobre um mapa mensal 
de frequência nas escolas de atuação dessas professoras.

No documento constam nomes de alunos, possui espaços 
destinados ao registro de faltas e das notas das lições, que 
poderiam ser caracterizadas como: ótimas, boas, regulares, 
sofríveis e péssimas. Havia, ainda, um espaço reservado para que 
fossem feitas algumas observações, no qual as professoras Paula 
Gomes de Oliveira e Eremita Cordeiro puderam deixar suas 
assinaturas ao lado do visto do inspetor escolar.

O processo no qual a professora Paula Gomes era a parte 
interessada constava de nove páginas, incluindo um mapa 
mensal de frequência e a aplicação dos alunos da Escola Rural 
Mista de Limoeiro, correspondente ao mês de março. Esse 
processo tramitou entre os dias 23 e 24 de junho de 1941, 
presumindo-se, que devido ao pouco espaço de tempo, que 
houve certa urgência em solucionar o pedido das requerentes. 
Todavia, o que figura como conteúdo mais importante dos 
processos são os pedidos da nomeação de adjuntas para auxiliá-
las nas escolas de Limoeiro e Pedras Negras localizadas na região 
do vale do Guaporé.

Em 10 de julho de 1941, o então Cel. Máximo Levy enviou ao 
governador do Estado de Mato Grosso o ofício n. 400 no qual 

submeteu o ofício n. 762 da Chefatura de Polícia propondo a 
nomeação do cidadão José Francisco Câmara para exercer o 
cargo de Subdelegado de Polícia do Distrito de Presidente Marques, 
no município de Guajará-Mirim. No documento apresentado 
observou-se no canto direito superior, algumas informações 
adicionais atestando que a indicação de José Francisco Camara foi 
efetivada a partir da expressão “Fez-se decreto” em 14 de julho do 
mesmo ano, assim sendo, a partir daquela data este poderia tomar 
posse como novo Subdelegado de Polícia do Distrito de Presidente 
Marques, no município de Guajará-Mirim. 

Um dos personagens mais influentes e atuantes na região em 
questão, no sentido de se colocar como interlocutor das 
nomeações de indicados, da exoneração de pessoas, de fazer 
cobranças de seus superiores, e ainda estabelecer-se como 
autoridade no extremo Oeste mato-grossense, solicitou sua 
exoneração do cargo de Delegado da Delegacia do Norte. Tal 
pedido foi realizado em um telegrama enviado ao Secretário-Geral 
do Estado de Mato Grosso na data de 15 de outubro de 1941 onde 

11
este não aponta claramente os motivos  os quais fizeram com que 
pedisse sua exoneração.

Em seu lugar, encontrou-se Jorge Pereira em 29 de outubro 
de 1941 atuando como Delegado interino e fazendo o uso das 
mesmas condutas que seu antecessor. O Delegado Interino, 
aproveitando a ocasião nomeou Luiz de Souza Castro para o cargo 
vago de servente na delegacia do município de Guajará-Mirim. O 
mesmo delegado aproveitou de semelhante telegrama para 
nomear o servente Mario Peixe Souza para Guarda Sanitário do 
posto de higiene da mesma cidade. 

Nessa direção, estes documentos representam um meio 
para que as pessoas pudessem manifestar-se mediante seus 
representantes nas esferas governamentais. Isto fica explicito no 
telegrama de 3 de novembro de 1941enviado ao Diretor de 
Instrução Pública do estado de Mato Grosso, onde a Professora 
Maria Ester Olanda da Silva demonstra sua insatisfação a respeito do 
valor do salário recebido para atuar  como professora interina na 
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região de Guajará-Mirim. Maria Ester Olanda da Silva reclamou 
que na qualidade de “professora estadual interina” seu salário era 
“insignificante esmola 80$000” e que se soubesse que a quantia a 
ser recebida fosse aquele valor, não teria aceitado tal cargo. A 
referida professora encerrou a mensagem dizendo “que desde já 
renunciava ao cargo”. (GUAJARÁ-MIRIM. Prefeitura Municipal de 
Guajará-Mirim. [Telegrama 3 de dezembro de 1941 e respondido 
em 5 de dezembro de 1941)

Na mesma data, o Diretor-Geral de Instrução Pública 
Senhor Francisco A. Ferreira Mendes remeteu o ofício n. 141 ao 
Secretário Geral João Ponce de Arruda anexando o telegrama 
desta professora onde destacou que não se justificava em 
absoluto o modo de linguagem utilizado por Maria Ester Olanda da 
Silva desistindo de continuar na regência da escola. Informações 
complementares no documento destacam que o telegrama 
deveria ser divulgado a Sua Excelência o Senhor Interventor 
Federal. Para o desfecho dessa situação João Ponce de Arruda 
encaminhou finalmente o documento ao interventor Julio Strubing 
Müller submetendo o pedido de renúncia da professora. 
(GUAJARÁ-MIRIM. Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim. 
[Telegrama 3 de dezembro de 1941 e respondido em 5 de 
dezembro de 1941) 

E para finalizar a exposição dos conteúdos dos 
documentos neste estudo, apresenta-se a seguir o pedido de 
exoneração do Subdelegado de Polícia de Jaci-Paraná. A esse 
respeito o prefeito Rocha Leal posiciona-se no telegrama: “Para a 
boa marcha e garantias dos habitantes do Distrito de Jaci-Paraná 
solicita ao interventor por intermédio de Vossa Excelência a 
exoneração do subdelegado de policia João Paulo da Silva e a 
nomeação de Manoel Batista de Sales Sobrinho. [...]” GUAJARÁ-
MIRIM. Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim. [Telegrama 3 de 
dezembro de 1941 e respondido em 5 de dezembro de 1941. 
(GUAJARÁ-MIRIM. Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim. 
[Telegrama 3 de dezembro de 1941 e respondido em 5 de 
dezembro de 1941) 

Este telegrama foi enviado em 3 de dezembro de 1941 e foi 
respondido em 5 de dezembro do mesmo ano. Sobre a resposta não 
há informações.
 O último caso trata-se do pedido de um juiz feito ao 
delegado interino para que intercedesse pela nomeação de Basílio 
Magno Arsolino para ocupar o cargo de escrivão do segundo ofício 
na cidade de Guajará-Mirim. Como Delegado Interino Jorge Pereira 
assinou o telegrama e enviou ao Secretário-Geral de Estado de 
Mato Grosso em 17 de dezembro de 1941.
 Para demonstrar a importância dos documentos como 
porta voz “de historicidades” registrou-se, diversas passagens 
expressas nas mensagens de telegramas, ofícios e outros 
documentos que atestam o cotidiano das povoações 
estabelecidas no extremo Oeste do Estado de Mato Grosso entre os 
anos de 1930 e 1943. Essas mensagens apontam os diversos sujeitos 
responsáveis e incumbidos de representar as instituições no âmbito 
da Instrução e Segurança Pública.  Nesse sentido, aponta-se que 
existe uma centena de documentos que merecem ser analisados 
do ponto de vista da atuação desses sujeitos das diversas esferas 
governamentais na região em questão.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Este texto evidenciou conteúdos de documentos que 
versam sobre Instrução e Segurança Pública, ou ainda sobre outras 
necessidades das povoações localizadas no Extremo Oeste mato-
grossense, revelando o intenso fluxo de troca destes documentos 
entre diversas autoridades. O texto evidenciou também, a intensa 
ligação entre as autoridades locais e as que respondiam aos 
chamados destes, a partir da capital do Estado e até mesmo da 
capital da República. Percebeu-se que há uma grande 
necessidade de outros pesquisadores lançarem mão dos 
documentos que se comprometem em guardar e revelar o que 
ficou registrado através da escrita sobre a história dessas instituições 
nas localidades em questão.
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Nesse sentido, advoga-se que, o Arquivo Público do Estado 
de Mato Grosso, constitui-se, como um espaço responsável em 
velar por essas passagens que correspondem ao processo 
histórico deste Estado, e, dos outros Estados que surgiram a partir 
dos desmembramentos de suas terras, sendo eles: Rondônia e 
Mato Grosso do Sul.
 Denota-se também que estes documentos revelam 
aspectos históricos que dão conta de apontar as localidades e 
nomes de: lugarejos, vilas, freguesias, povoamentos que se 
extinguiram com o passar dos anos, que não conseguiram crescer 
com as ações desenvolvimentistas impetradas pelos governos e 
permanecem na memória de alguns poucos pioneiros; e pioneiras 
desses lugares, e os que tiveram seus nomes mudados à medida 
das exigências do processo histórico de ocupação.
 Identificou-se que as questões referentes à construção da 
nação, no que tange as ideologias do nacionalismo, eugenia e 
higienismo estiveram presentes nas práticas das autoridades 
locais. Estas influenciaram a escolha deste ou daquele para 
ocupar muitos dos cargos indicados.

Isto ficou evidente no caso do professor Roskilde Pereira de 
Mello, no pedido de informações sobre os programas de profilaxia 
sobre a malária e outras pestes, e, na exigência do atestado de 
capacidades de uma professora para assumir a regência de uma 
sala de aula no Guaporé. Nesse sentido, em casos como o do 
professor Roskilde Pereira de Mello e de Dona Bellvy Parra Freire, 
não se encontrou outros documentos que pudessem testemunhar 
o exercício do cargo para o qual foram nomeados. Presume-se 
que as caixas que guardam documentos referentes aos anos de 
1941 a 1943 possam atestar as atividades desenvolvidas por 
ambos. 

Finalmente, percebeu-se que em determinados assuntos, 
os responsáveis pelos despachos de tais documentos agiam com 
rapidez. Os documentos de educação, principalmente os que 
propunham reivindicar escolas e nomeação de professoras 
ganharam atenção especial. Outros que se revelavam de 

extrema importância para a solução de problemas da região, 
como o caso dos serviços de datilografias, em que se exigia abreviar 
o tempo e dispensar grandes formalidades para o aceite da 
indicação e a nomeação de uma pessoa de imediato.

Considera-se que algumas mudanças no sentido de frear as 
questões relacionadas a influencia de um, ou de outro, no que 
correspondem as nomeações e exonerações, passam a ser 
barradas com a realização de concursos públicos. Isto fica evidente 
no caso de Claudina Ribeiro Dantas que prestou concurso para o 
cargo de datilografa na Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Esse 
acontecimento aponta para a direção de mudanças na maneira 
de como se dava a “cooptação” de pessoas para o exercício dos 
cargos públicos.

Sendo assim, a part i r  de 1943 encerram-se as 
responsabilidades do governo do Estado de Mato Grosso sobre as 
questões de ordens políticas na região do extremo Oeste mato-
grossense, isto se deve a criação do Território Federal do Guaporé 
pelo Presidente Getúlio Vargas. Desse modo, possivelmente a 
memória através da oralidade possa dar outras contribuições a 
respeito destes sujeitos que trilharam os caminhos para constituir as 
instituições que correspondiam a Instrução e Segurança Pública na 
região em questão, mas esse já é outro caminho a ser percorrido.   

NOTAS

¹ Nesta ocasião a conjuntura política brasileira, no Governo de 
Getúlio Vargas, permitia a intervenção do governante na exonera-
ção e nomeação dos representantes das localidades.

² Ver Miranda & Amorim (2000) que apresenta diversos mapas sobre 
a Evolução Político-administrativa do Estado de Mato Grosso a partir 
do ano de 1940; entre eles as autoras mostram o mapa que eviden-
cia a grande extensão do referido estado sem o desmembramento 
das terras que foram destinadas para criação do Território Federal 
do Guaporé em 1943 e a área do Estado de Mato Grosso do Sul 

91

REVISTA ELETRÔNICA 8    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



criado através da Lei n. 31, de 11 de outubro de 1977.

³ Em ofício enviado a Diretoria-Geral de Instrução Pública em 19 de 
março de 1931 o Cel. Antero Paes de Barros respondia pelo cargo 
de delegado na Delegacia Especial do Norte.

4
 Presume-se que pelas informações de documentos que Joaquim 

Cesário ocupou o cargo de delegado especial na Delegacia 
Especial do Norte entre os anos de 1937, pedindo a exoneração 
do cargo em 15 de outubro de 1941. Em alguns documentos 
podem-se encontrar duas maneiras de escritas para o seu sobre-
nome: Cesário ou Cezario.  

5
 Substituiu Joaquim Cesário no cargo de Delegado Especial do 

Norte em 1943.

6
 Jorge Pereira respondia como Delegado Interino na Delegacia 

do Norte em 29 de outubro de 1941.

7
 Observa-se que muitas pessoas que viviam em povoados próxi-

mos ao Estado de Amazonas preferiam viajar a esta cidade para 
resolver seus problemas. Alguns documentos evidenciam esse 
fato.

8
 No atestado datado de 20 de fevereiro de 1931, o Dr. Joaquim 

atesta que devido a consequências do paludismo a professora 
estava sofrendo de insuficiência hepática e necessitava de um 
longo prazo para um tratamento já iniciado sob seus cuidados 
profissionais.

9
 Nome da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade na ocasião.

10
 No documento atentou-se para os seguintes detalhes: segue-se 

a expressão “P. e R. Deferimento” acompanhado da assinatura do 

pretendente ao cargo “José Rozas Ferreira de Souza” mais a sigla 
entre parênteses (JRFS). Sob a assinatura estão colados três selos de 
uso dos correios, sendo dois amarelos e um vermelho.

11
 O referido delegado não deixa claro o motivo de seu pedido de 

exoneração como se pode observar no texto do telegrama: 
“Solicito minha exoneração cargo delegado da delegacia do norte 
vg por motivo de hoje Dr. Secretario Geral do Estado sds Joaquim 
Cezario delegado” (Telegrama enviado ao Interventor Julio Strubing 
Muller em 15 de outubro de 1941).
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RESUMO

 Abordamos neste ensaio a especificidade do desenvolvimento histórico dos EUA como uma forma singular 
de capitalismo. Procuramos estabelecer uma análise comparativa entre o processo de desenvolvimento do Estado 
e do capitalismo estadunidense ao capitalismo europeu, aos quais podemos apontar alguns fatores: a não 
existência de sociedades complexas anteriores à ocupação europeia no continente e que pudesse estabelecer 
influência na formação do Estado e da sociedade nos Estados Unidos; a formação de um protestantismo que se 
manifestou como elemento constitutivo de sua trajetória religiosa, política e cultural que fundamentou a formação 
de uma religião civil baseada nos fundamentos do puritanismo; não existência de movimentos e tradições culturais 
reacionárias ou progressistas com poder de estabelecer fortes resistências ao processo de formação do capitalismo 
norte-americano. Defendemos a tese de que esses fatores favoreceram o desenvolvimento de um capitalismo 
novo e singular que permitiu aos EUA tornar-se a maior potência capitalista do século XX e assumir a hegemônica do 
capitalismo global nesse período.  Salientamos o conceito de excepcionalismo como elemento característico de 
sua singularidade sob o prisma da liberdade e da democracia burguesa.

Palavras-chave: Puritanismo; Singularidade; Capitalismo norte-americano.

ABSTRACT 

 We approach in this rehearsal the specificity of the historical development of the U.S. as a singular form of 
capitalism. We try  to establish a comparative analysis between the development process of the state and American 
capitalism  to European capitalism, to which we can point out a few factors: the absence of complex societies prior 
to European occupation on the continent and that could establish influence in the formation of the state and society 
in the United States; the formation of a Protestantism that was manifested as an constitutive element of its religious 
trajectory, political and cultural which substantiated the formation of a civil religion based on the fundamentals of 
Puritanism; lack of movements and cultural traditions with progressive or reactionary power to establish strong 
resistance to the process of developing a north American capitalism. We defend the thesis that these factors favor 
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the development of a new and singular capitalism that allowed the 
U.S. to become the biggest capitalist power of the twentieth 
century and assume hegemony of global capitalism in this period. 
We emphasize the concept of exceptionalism as a characteristic 
element of it singularity from the perspective of freedom of bour-
geois democracy.

Keywords: Puritanism; Singularity; American capitalism.

1.  OS EUA COMO POTÊNCIA CAPITALISTA DE PRIMEIRA ORDEM

Os EUA, ao contrário das manifestações na 
Europa, não desenvolveram teorias políticas 
que contrapunham formas diferentes de 
sociedade, seu desenvolvimento limitou-se a 
apropriar-se do liberalismo burguês. Seus 
principais pensadores políticos manifestaram 
suas ideias como fundadores de o 'Federalista' 
apropriando-se das contribuições dos filósofos 
iluministas europeus para a formulação de sua 
carta constitucional, a exemplo do legado de 
Locke e Montesquieu.

A
o longo de sua história, os EUA possuíram todas as 
condições que favoreceram sua formação como a maior 
potência capitalista no século XX. Desde sua origem 

desenvolveram características que possibilitaram a formação de 
um Estado burguês – derivado do capitalismo original – que 
enfrentou poucas resistências por parte de forças políticas e sociais 
quando comparados à trajetória do capitalismo na Europa.

Não houve movimentos políticos e culturais reacionários ou 
progressistas com poder suficiente de alterar significativamente 
seu curso, sejam eles feudais e/ou anticapitalistas, embora tenham 
ocorrido fortes resistências dos povos autóctones à ocupação da 

terra pela sociedade norte-americana com a marcha para o oeste. 
A resistência a esse processo não se constituiu por lutas internas à 
sociedade inglesa colonial e/ou americana emancipada, mas de 
um conjunto de etnias com identidades culturais específicas, e não 
possuíam recursos militares que pudessem resistir ao avanço da 
ocupação e organizar grandes alianças que permitissem seu 
bloqueio. Do ponto de vista interno da sociedade americana, não 
se desenvolveram grandes movimentos de luta de classe como o 
socialismo e o anarquismo na Europa, cujo desenvolvimento 
capitalista inicia-se pela conversão de uma massa camponesa em 
proletariado urbano.

A colonização de povoamento das colônias do norte da 
Nova Inglaterra formou-se sobre a base de um contingente 
populacional cuja cultura baseava-se no espírito do protestantismo 
calvinista composto em sua maioria por pequenos proprietários 
rurais, artesãos e comerciantes, muito diferente do processo de 
formação do capitalismo inglês e europeu. Parte dos camponeses 
expulsos das terras comunais na Inglaterra – relatados por Marx – na 
América, não se concentrou nos centros urbanos, ocuparam as 
terras expropriadas dos índios ao oeste do continente, formando um 
campesinato constituído por pequenos proprietários.

A burguesia que se formou nos EUA assumiu características 
próprias cuja base econômica vinculou-se à pequena propriedade 
e ao comércio, possibilitando a expansão comercial e industrial em 
contraste ao processo de formação do capitalismo na Inglaterra, 
que se iniciou com a expulsão dos camponeses para as cidades 
industriais e o cercamento dos campos.

Na América, quem sofreu o processo de expropriação e 
expulsão da terra não foram camponeses, mas os povos indígenas, 
forçados a entregar seu território, e foram confinados em reservas. 
Vítimas de massacres, não foram convertidos em força de trabalho 
para a indústria e/ou agricultura norte americana, o que os 
diferencia dos camponeses feudais da Europa convertidos em 
proletariado industrial.

Na Europa, a burguesia teve de romper com os entraves do 
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antigo regime, lutar contra um conjunto de forças internas e 
externas anticapitalistas que não existiam na América com forças 
para obstruir o capitalismo norte-americano.  No velho continente, 
a transição do feudalismo para o capitalismo ocorreu com a 
quebra das antigas instituições feudais, o advento do 
racionalismo, a expansão comercial e a reforma religiosa. A Igreja 
e a nobreza foram barreiras que a burguesia teve de derrubar e 
mesmo assim, no caso da Igreja, a burguesia não conseguiu 
extingui-la, pois sobreviveu como instituição até os dias de hoje 
devido a sua capacidade de adaptação ao capitalismo. No 
continente europeu, os burgueses também tiveram que enfrentar 
a resistência da elite do antigo regime e romper com os restos da 
sociedade feudal. 

Neste processo, deflagrou violentas revoluções, a exemplo 
das Revoluções Francesa e Inglesa, essa última culminando com a 
na formação de uma monarquia parlamentarista. Além disso, 
como foi dito anteriormente, a expansão capitalista europeia 
promoveu um violento processo de expropriação de populações 
inteiras que viviam no campo numa economia de subsistência, 
convertendo as terras comunais agrícolas em propriedade 
privada, destinadas à especulação financeira e pastagens para 
atender a demanda da nascente indústria têxtil. Como resultado, 
promoveu o êxodo rural, a formação das cidades industriais, o 
proletariado e a fuga de parte deste contingente para o Novo 
Mundo  (MARX, 1988).

Na Nova Inglaterra, ao contrário da Europa, não existiam 
camponeses em regime de servidão. O processo de 
desenvolvimento capitalista norte-americano foi assentado sobre 
uma população que emigrava da Europa e trazia na bagagem o 
mais genuíno espírito do capitalismo¹, como afirmou Max Weber 
(1996), ao analisar o puritanismo de inspiração calvinista e sua 
ética para o trabalho e acumulação de riquezas.

Em contraposição, a Europa se constituiu por um mosaico 
de nações em diferentes estágios de desenvolvimento capitalista, 
como demonstrou Anderson (1985)², os mais desenvolvidos, do 

ponto de vista político, faziam a transição do Estado absolutista 
feudal para formas de governo liberal-democráticas, enquanto o 
Estado americano, acabado em sua forma burguesa, é fundado 
por uma nova burguesia em ascensão.

A instabilidade política sempre esteve presente no 
desenvolvimento capitalista europeu, a exemplo das Revoluções 
Inglesa³, Francesa e Russa. No caso da Revolução Francesa, a 
burguesia precisou mobilizar as massas camponesas para derrotar a 
elite feudal e assumir o controle do Estado num processo 
violentíssimo, com a tomada da bastilha e a instauração do terror, 
cujo desfecho culminou nas aventuras de Napoleão que, 
rivalizando com o capitalismo inglês, promoveu um conjunto de 
guerras com o objetivo de derrotar a principal concorrente do 
Capital Francês pelo controle do imperialismo no século XIX.

Após a queda de Napoleão, a Europa vivenciou a 
4

restauração de antigas monarquias pela Santa Aliança .  Durante o 
período napoleônico, a Inglaterra teve que suportar o embate e a 
concorrência de uma grande potência rival. Além disso, a Europa 
vivenciou violentas manifestações proletárias, a exemplo da 
Comuna de Paris e da Revolução Russa. 

As burguesias europeias arrastavam suas nações para a 
guerra dentro e fora do continente europeu, enquanto a burguesia 
americana, do outro lado do Atlântico, além de participar do jogo 
imperialista, possuía como vocação assistir de longe e tirar 
vantagens políticas e econômicas dos conflitos entre as nações 
europeias, que tiveram como resultado o enfraquecimento destas e 
a ascensão dos EUA como a maior potência imperialista a partir da I 
Guerra Mundial.

Sua ascensão caracterizou-se por saltos de desenvolvimento 
oportunista. Ao longo dos séculos podemos exemplificar alguns 
eventos: o processo de independência a partir das vantagens das 
rivalidades entre França e Inglaterra; a Primeira Guerra Mundial, que 
permitiu aos EUA suplantar a Inglaterra, arrasada pela guerra, e 
assumir o seu lugar como a maior potencia mundial; a Segunda 
Guerra Mundial, que permitiu uma grande expansão industrial 
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tendo o fordismo, segundo Harvey (1992), como “[...] modo de 
regulação social [...]” e permitiu aos países do capitalismo central 
atingirem, no século XX, o que Hobsbawm, (1995) denominou, “[...] 
anos dourados [...]”. 

No contexto europeu do século XIX, a Revolução Industrial 
favoreceu o surgimento e o desenvolvimento de ideologias de 
contestação à ordem burguesa, como os movimentos operários, 
expressos no anarquismo e no socialismo. No caso do socialismo, 
manifestou-se primeiramente em sua versão utópica e depois 
científica com as reflexões de Karl Marx. Esse período caracterizou-
se por conflitos sociais, miséria, greves e revoluções, como as de 

5
1848 e a comuna de Paris . (FERNANDES, 1984). 

A luta de classes na América não assumiu a dimensão dos 
movimentos de 1848 e da comuna de Paris de 1870, e/ou a 
erupção das revoluções como as de 1905 e 1917 na Rússia, que 
levaram a formação de um Estado Socialista.

A burguesia europeia teve que enfrentar um proletariado 
muito mais forte e organizado se comparado ao proletariado 
americano devido à experiência histórica adquirida pelo embate 
com o capitalismo no continente.

Na América, a sociedade estadunidense, com seu vasto 
território – expropriado dos povos nativos – assimilou as massas 
camponesas, enquanto na Rússia a população camponesa era 
constituída por uma massa miserável, faminta e oprimida por um 
regime de servidão, o que provocou a erupção de violentas 
revoluções proletárias, apesar do país não ter desenvolvido sua 
Revolução Industrial e política burguesa no mesmo patamar das 
que ocorreram na França e Inglaterra.

A Revolução Industrial norte-americana absorveu sua 
força de trabalho de forma mais tranquila e com menos conflitos, 
se comparada ao processo de formação do proletariado na 
Inglaterra. O desenvolvimento do capitalismo americano não 
sofreu as grandes turbulências políticas e sociais como as que 
ocorreram na Europa, com exceção de alguns momentos em sua 
história, como a guerra de secessão que determinou a trajetória 

de formação de um capitalismo industrial em benefício da 
burguesia yankee e a libertação dos escravos, mas não foi uma 
guerra originada da luta de classes, mas de frações da classe 
burguesa pelo modelo de desenvolvimento capitalista. Não se 
desenvolveram em território norte-americano, forças sociais, 
ideológicas e/ou polít icas que pudessem abalar seu 
desenvolvimento capitalista. “Com efeito, até hoje, a Guerra de 
Secessão representa o maior evento da história americana, uma vez 
que ali foram fincadas as bases daquilo que se tornaria, mais tarde, o 
Estado mais poderoso na face da Terra”. 

Em sua expansão territorial, os EUA tiveram que enfrentar as 
potências coloniais, como a própria Inglaterra, a França, a Espanha, 
e as populações autóctones – que sofreram um violento processo 
de expulsão e ocupação de seu território –, o vizinho México e a 
guerra de secessão no século XIX. Mas nenhum desses elementos 
constituiu entraves que obstaculizassem seu desenvolvimento 
capitalista, como ocorreu no velho continente.

Os maiores obstáculos ao seu desenvolvimento capitalista, 
em grande maioria, procederam de sociedades e forças externas, e 
não internas. Mesmo com a guerra de secessão, apesar da 
resistência dos estados confederados, a disputa foi travada pelo 
tipo de capitalismo, e não contra forças anticapitalistas, 
reacionárias ou revolucionárias. Não queremos afirmar que formas 
de resistência ao desenvolvimento capitalista norte-americano não 
tenham existido, mas as que existiram, não manifestaram a 
dimensão e importância política se comparadas ao contexto 
europeu. Todos esses fatores contribuíram para a formação de um 
capitalismo novo e mais puro. 

Os EUA tiveram o privilégio de herdar da Europa a habilidade 
de filtrar os elementos sociais, culturais, religiosos e econômicos 
puramente burgueses e que favorecessem seu desenvolvimento; o 
puritanismo calvinista, o liberalismo lockiano, as contribuições da 
filosofia Iluminista – como a teoria dos três poderes de Montesquieu 
–, ou seja, o processo de formação da sociedade e do Estado 
estadunidense apropriou-se das experiências europeias, 
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absorvendo e selecionando de sua cultura os elementos 
puramente burgueses, tirando o máximo proveito de sua 
experiência. Na formação de seu Estado e sua carta 
constitucional, o embate entre federalistas e antifederalistas 
permitiu a formação de um Estado singular.

6
No texto O federalista , de Limongi (1999), encontramos 

fragmentos do pensamento filosófico dos grandes pensadores 
políticos iluministas (natureza humana, governo centralizado, 
defesa dos princípios de liberdade e da propriedade, divisão de 
poderes, etc.), ajustado de tal forma que permitiram a formação 
de um governo considerado original e com capacidade de 
atender aos interesses da emergente burguesia americana. Seu 
período colonial, diferente das colonias latinas, gozou de uma 
relativa liberdade comercial. A constituição de uma colonização 
de povoamento no norte da Nova Inglaterra possibilitou o 
desenvolvimento de uma burguesia nacional.

7
Com a Guerra dos Sete Anos  e a política do governo da 

metrópole em aumentar as exigências fiscais e promover um 
controle mais rigoroso sobre a colônia, desencadeou-se na Nova 
Inglaterra um movimento de insatisfação que deflagrou a 
Revolução de Independência. Podemos perceber que, quando a 
Inglaterra resolveu apertar o cinto contra os colonos ingleses, já era 
tarde, pois já havia se constituído na América as condições 
economicas, sociais, culturais e políticas que permitiram aos 
americanos o enfrentamento e a vitória contra o domínio da 
metrópode.

O que não ocorreu com as colônias latinas, pois desde o 
início houve uma política de controle muito mais forte do que a 
praticada pela Inglaterra, além de uma colonização 
predominantemente de exploração. A partir do momento em que 
a coroa inglesa resolveu agir com mais rigidez, a insatisfação dos 
colonos da América em relação à política fiscal britânica culminou 
no processo de independência e promoveu uma mobilização que 
produziu uma forma de governo democrático e federativo 
assentado sob os valores morais e culturais do protestantismo 

burguês. (KARNAL, 2007).
Para enfrentar o domínio inglês, os norte-americanos 

constituíram uma federação a partir da união das treze colônias e 
assim puderam enfrentar os inimigos externos e manter a paz. Após a 
independência dos EUA, organizou-se a elaboração da carta 

8
constitucional que viria a substituir os artigos da confederação . 
Organizaram-se primeiramente como uma liga de estados 
independentes sob um acordo chamado artigos da confederação. 
Este acordo tornou-se insuficiente porque não cobria direitos 
essenciais em relação às taxas e ao comércio entre os estados. Da 
necessidade de aperfeiçoar aqueles artigos criou-se a carta 
constitucional que estabeleceu a união dos estados numa 
federação.

A Europa nunca possuiu as condições políticas da América 
para formar seus Estados nacionais, debateu-se em inúmeras 
manobras filosóficas e experiências políticas vitoriosas e 
fracassadas. Desde meados do século XV, a filosofia política 
esforçava-se em afirmar o processo de desenvolvimento de um 
Estado moderno.

9
Em O Príncipe, de Maquiavel (2004)  preocupava-se em 

desenvolver um documento com o objetivo de orientar um dos 
grandes líderes políticos da Itália – Cezar Bórgia (1475-1507) – para a 
conquista e manutenção do poder político com o objetivo de, 
assim, eliminar os demais pólos de poder que dividiam a Itália e não 
permitiam a formação de um Estado nacional forte e centralizado. 
Essa fragmentação do poder obstaculizava a formação de um 
Estado Nacional moderno, que pudesse enfrentar as investidas das 
potências da época, como a França e a Espanha.

Sob o movimento Iluminista, a burguesia formulou as bases 
de formação de um Estado burguês moderno, tendo a Europa 

10
como campo de experiências. Hobbes (1998) , que viveu na época 
da iminente Revolução Inglesa, por uma manobra filosófica, 
desenvolveu a ideia de uma suposta condição de estado de 
natureza, em que supostamente os homens viveriam numa guerra 
generalizada para justificar a constituição de um Estado 
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centralizado e poderoso, que pudesse garantir, pelo medo e pela 
força, a segurança deles e a manutenção da paz. A burguesia 
tinha espaço no modelo de Estado formulado por Hobbes, porém, 
ainda subordinada a um poder soberano ao qual não tinha 
controle. 

11
Locke  (2001), utilizando dos mesmos recursos filosóficos de 

Hobbes, abriu à burguesia a possibilidade de assumir o controle do 
modelo de Estado estabelecido por ele. Segundo a filosofia 
lockiana, o estado de natureza representa a ausência de 
liberdade e propriedade, origem da riqueza dos homens, pois a 
propriedade do próprio corpo e a liberdade de utilizá-lo da melhor 
forma determina a origem das riquezas produzidas pelo trabalho, 
e estas, propriedade daquele que as gerou. Consequentemente, 
toda riqueza produzida torna-se fruto do trabalho humano, 
pressuposto de sua liberdade como indivíduo e sua propriedade. 
Dessa forma, Locke construiu uma argumentação que instituiu a 
liberdade e a propriedade como fundamentos básicos da 
existência do Estado.

É interessante notar que, quando analisamos as 
argumentações de Weber (1996), em Ética protestante e o espírito 
do capitalismo, verificamos que os fundamentos elementares da 
existência do Estado desenvolvidos por Locke, baseados na 
liberdade e na propriedade coincidem com a ânsia de 
acumulação de riqueza proclamada pela ética protestante 
calvinista, onde os sinais de graça alcançados pelos fiéis se 
apresentam pela capacidade de acumulação de riquezas, 
pressupostas nas condições sociais e políticas do exercício da 
liberdade e da propriedade, fundamentos elementares da 
constituição do sistema político dos EUA. 

Dando o toque final, O'Rourke (2008) amplia os 
fundamentos da liberdade burguesa para a esfera econômica, 
cujo paradigma fundamentou a política econômica dos Estados 
burgueses até a Grande Depressão de 1929. Dessa data aos dias 
de hoje, as nações capitalistas alternaram, segundo as 
necessidades de acumulação de Capital, entre períodos de maior 

intervenção do Estado na economia alternado por e períodos de 
retração da ação do Estado com a ampliação dos fundamentos 
liberais na política governamental, a exemplo do neoliberalismo 

 que, segundo Chesnais(1996), possibilitou a ampliação da esfera de 
acumulação financeira de capital a um patamar sem precedentes 
no final do século XX, ocasionando crises econômicas globais. O 
longo período das práticas liberais até o início do século XX foi 
interrompido pela Grande Depressão de 1929 com a implantação 
dos fundamentos econômicos de Keynes (1982) a partir da iniciativa 
do governo dos EUA. 

12
Montesquieu  desenvolveu um pensamento político que 

estabeleceu pressupostas condições culturais, sociais, econômicas, 
demográficas, morais, climáticas e geográficas adequadas a 
diferentes formas de governo. Segundo ele, os grandes Estados são 
típicos regimes monárquicos; aos pequenos Estados indica a 
república como forma de governo, baseada na virtude de seus 
cidadãos. Defendendo a ideia de que o poder deve ser moderado, 
desenvolveu a tese segundo a qual para o equilíbrio no exercício do 
poder, este deveria ser dividido em três, executivo, legislativo e 
judiciário, e a forma de governo adequada à realidade de cada 
sociedade segundo suas condições. As repúblicas para ele são 
formas de governo adequadas às pequenas regiões, a exemplo das 
cidades-estados gregas e das cidades medievais italianas. Aos 
grandes Estados, só seria viável o despotismo e/ou a monarquia. 

13
Rousseau  (1980), filósofo contratualista iluminista, 

fundamentou sua teoria de contrato social baseado na ideia de 
que o homem em estado de natureza não vive em estado de guerra 
generalizado, nem é privado de sua propriedade e liberdade, pelo 
contrário, em estado de natureza não há a noção de bondade ou 
maldade, é a sociedade civil que corrompe o homem e o advento 
da propriedade, é a origem do mal. Analisando essas ideias, 
percebemos que a época de Rousseau é contemporânea ao início 
do processo de Revolução Industrial e de toda forma de exclusão 
produzida pelo modo de produção capitalista. Dessa forma, o 
pensamento de Rousseau expressa os anseios de superação da 
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sociedade capitalista em expansão presente nos precursores do 
pensamento socialista, utópico e científico, este último com Marx e 
Engels no século XIX. 

Consideramos os EUA como uma forma de sociedade 
inédita e privilegiada por se apropriar das experiências europeias e 
adequá-las aos seus interesses. Percebemos, desde Maquiavel, 
que a preocupação da grande maioria dos filósofos europeus 
esteve orientada no sentido de afirmar uma nova forma de 
sociedade e negar outra, monarquia ou república, Estado 
centralizado ou formas de governos democráticos, sociedades 
não capitalistas como aspirações de superação às sociedades 
que se desenvolviam na Europa. Ao longo de seus quinhentos anos 
de história, as aspirações filosóficas gestaram movimentos 
reacionários, revolucionários e contrarevolucionários; liberalismo, 
socialismo e comunismo, anarquismo e nazifascismo.

Os EUA, ao contrário das manifestações na Europa, não 
desenvolveram teorias políticas que contrapunham formas 
diferentes de sociedade, seu desenvolvimento limitou-se a 
apropriar-se do liberalismo burguês. Seus principais pensadores 
políticos manifestaram suas ideias, como fundadores de: O 
Federalista, apropriando-se das contribuições dos filósofos 
iluministas europeus para a formulação de sua carta 
constitucional, a exemplo do legado de Locke e Montesquieu.

Dos demais pensadores europeus que manifestaram ideias 
opostas aos valores burgueses apreciados na América, 
contribuíram com experiências que fortaleceram a resistência 
burguesa no sentido de evitar a erupção de movimentos 
revolucionários expressos em suas formulações teóricas, embates 
e turbulências do desenvolvimento do capitalismo na Europa com 
as forças reacionárias do antigo regime e revolucionárias, 
turbulências políticas que não se manifestaram na América. Enfim, 
a Europa foi o “[...] campo de provas e testes de experiências 
políticas [...]”, pela qual os EUA tiraram vantagens e 
oportunidades. 

Após a Revolução de Independência americana, o 

documento constitucional foi ratificado com base na coletânea de 
O Federalista cujo conteúdo capitaliza as experiências teóricas e 
práticas produzidas na Europa, produto das experiências políticas 
que produziram diversas formas de governo; monárquicas, 
burguesas e socialistas.

O Federalista é um tratado político que não teve a 
preocupação de se contrapor a outra forma de Estado ou sistema 
político oposto ao capitalista, nem mesmo a necessidade de 
reafirmar o capitalismo como forma de sociedade e Estado, 
simplesmente ajustou as condições político-econômicas, culturais e 
sociais da sociedade americana às próprias necessidades teórico-
políticas, tendo como o centro das discussões o embate entre um 
estado centralizado ou descentralizado. Neste sentido, a única 
corrente que se contrapôs às ideias contidas na obra foram às 
formulações dos não federalistas. Do embate entre estas duas 
correntes, consolidou-se a constituição e o Estado norte-americano, 
com características federativas e regionais. 

Montesquieu contribuiu para a formação do Estado norte-
americano com a elaboração dos três poderes; (executivo, 
legislativo e judiciário), pois a grande preocupação dos fundadores 
de O Federalista era justamente desenvolver uma forma de governo 
onde os poderes do governante pudessem ser limitados, ou seja, 
estabelecer uma forma de governo que possibilitasse ao 
governante governar o Estado e, ao mesmo tempo, que a 
sociedade pudesse controlar os detentores do poder. Para isso, 
utilizaram a teoria da separação dos poderes de Montesquieu 
contrariando a teoria do governo misto, a exemplo do que ocorreu 
com a Inglaterra, admirada por Montesquieu.

Segundo Montesquieu, não seria possível a constituição de 
uma grande democracia popular. Para ele, grandes Estados só são 
viáveis sob a monarquia ou o despotismo. O grande desafio para os 
fundadores da carta magna dos EUA e do Estado contido na obra O 
Federalista foi justamente defender a constituição de uma 
república federativa popular numa grande sociedade, com 
condições geográficas, demográficas e morais opostas ao que 
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afirmava Montesquieu para este caso.
Este é um dos aspectos que tornaram os EUA uma 

sociedade capitalista excepcional, diferentemente das 
experiências da Europa, pois conseguiu criar uma sociedade 
inédita, fora dos padrões e pressupostos estabelecidos pela 
experiência e pelos intelectuais europeus. Entretanto, este 
excepcionalismo nada mais é do que uma forma capitalista de 
sociedade mais desenvolvida. 

Baseados nas ideias de Montesquieu e na história da 
Europa, os antifederalistas, se contrapunham ao federalismo 
argumentando que não seria possível manter a liberdade sob 
grandes estados. Por suas condições, os grandes estados tendem 
a formar uma monarquia militarizada. A partir desta 
argumentação, propunham a formação de confederações com 
o objetivo de garantir as condições de liberdade, típicas de 
pequenos estados.

Com a independência, os EUA surgem como nação com 
uma carta constitucional como produto do embate entre as duas 
grandes correntes políticas internas burguesas, - federalistas e 
antifederalistas -, característica singular nacional, uma república 
federativa com uma relativa autonomia de seus estados da 
federação. (WEFFORT, 2006). 

Montesquieu exerceu influência sobre a formação da 
carta constitucional dos EUA com a teoria da divisão dos poderes, 
baseado na ideia segundo a qual as formas de governo estão 
relacionadas às características físicas, morais e religiosas. 
Admirador da monarquia parlamentarista inglesa, Montesquieu 
defendia a tese segundo a qual, os grandes Estados populares não 
prevaleceriam, sendo incompatíveis aos tempos modernos, 
porque a existência de grandes Estados seria possível apenas sob o 
despotismo e/ou monarquias. Com base nestes fundamentos, os 
antifederalistas defendiam um Estado descentralizado. Para se 
contrapor aos antifederalistas, os fundadores do federalismo 
tiveram que romper com a tradição teórica. Além das 
características culturais e religiosas, o excepcionalismo americano 

caracterizou-se também por uma nova experiência política, em 
oposição à tradição teórica europeia que afirmava a não 
possibilidade de formação de um estado forte e centralizado sob as 
condições que se encontravam na América.

2. ELEMENTOS CULTURAIS, RELIGIOSOS E IDEOLÓGICOS DA FORMAÇÃO 
DOS EUA

Considerando os EUA uma experiência única na história, 
para Fonseca (2007), a religião contribuiu como um elemento 
determinante para a formação de sua identidade nacional, sua 
política externa e expansionista. Os fundamentos religiosos do 
protestantismo americano conferiram o elemento ideológico que 
possibilitou a confinação da população nativa em reservas e sua 
expansão territorial.

No século XIX, com a derrota dos estados do sul durante a 
guerra civil, os EUA consolidaram sua trajetória capitalista e 
determinaram seu desenvolvimento econômico-industrial, 
suplantaram, ao longo dos séculos, todas as potencias europeias 
até assumirem o lugar do império britânico como potencia global 
após a I Guerra Mundial garantindo assim sua hegemonia.

A principal motivação ideológica que contribuiu para essa 
14trajetória se deve aos mitos fundacionais, segundo Mead  (2006) 

que se constituíram numa religião civil, congregado a vontade e ao 
imaginário nacional em torno de um objetivo comum e específico, 
ou seja, a construção de um império global “[...] determinado pelo 
destino e por Deus [...]”. Como afirmou Fonseca (2007), ao longo de 
séculos, os mitos fundacionais foram sendo transformados, 
ecumenizados, secularizados e postos a serviço de interesses 
econômicos, geográficos, políticos e militares, compondo os 
elementos básicos da ideologia americana, proferida pelos 
estadistas e presentes na religião civil. 

Os mitos fundacionais, fundamento das motivações que 
fomentaram a migração para o novo mundo e o potencial 
desbravador dos primeiros colonos norte-americanos, 
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consolidaram-se com a ocupação da terra, construção de vilas, 
cidades e de uma nação imperialista de hegemonia global. Os 
fundamentos ideológicos da religião civil, ao longo do tempo, 
como já se disse, foram ecumenizados e secularizados. Estes 
elementos podem ser comparados com a gaiola de ferro 
pronunciada por Weber (1996) em A ética protestante e o espírito 

15do capitalismo .
Para ele, a conduta religiosa dos colonos puritanos foi 

direcionada ao trabalho e, ao longo do tempo, contribuíram para 
a constituição de uma sociedade extremamente racionalizada 
cuja dinâmica da vida não era mais determinada pelo tempo 
solar, mas pela máquina do relógio, sem poupar ninguém, 
puritano, católico ou ateu. A lógica do ascetismo religioso puritano 
de Weber está na mesma razão que os mitos fundacionais para a 
constituição do nacionalismo norte-americano. Uma vez 
adotados pelo discurso político-ideológico e cultural, tornou-se a 
obrigação cívica de todo norte-americano, convertendo-se 
também em uma gaiola de ferro, presentes no nacionalismo, na 
Constituição, na religião civil e na cultura. 

Esta gaiola de ferro, produto do ascetismo puritano 
presente na religião civil, compôs a consciência nacional norte-
americana com sua fusão aos princípios do pensamento iluminista, 
a exemplo do liberalismo de Locke. A partir daí, a ideia de que os 
EUA são portadores de uma missão civilizadora se apresenta na 
formação de um corpo político que legitime os direitos individuais 
e coletivos e a política externa expansionista. Se a Bíblia sagrada é 
o documento básico do puritanismo, a declaração de 
independência e a constituição do Bill of Rights é o documento 
básico da religião civil, pedra angular do excepcionalismo. Temos 
então a formação de um Estado imperialista que se baseia em 
uma ideologia composta por elementos do pensamento 
iluminista, – principalmente a ideia de democracia e da liberdade 
– e da religião, cujos fundamentos são ordenados por Deus e pelo 
povo.

A justificativa ideológica da expansão imperialista se 

assenta na ideia da exportação deste modelo para o resto do 
mundo, a exemplo do discurso do presidente norte-americano 
Willian McKinley com a intervenção dos EUA nas Filipinas: [...] pus-me 
de joelhos diversas vezes e pedi a Deus todo poderoso que me 
guiasse e iluminasse. E uma noite a orientação assim chegou [...] 
Não havia nada mais a fazer a não ser tomá-los todos e educar os 
filipinos e elevá-los, civilizá-los e cristianizá-los e, com a graça de 
Deus, fazer com eles o melhor que pudermos. [...] (FONSECA, 2007.p. 
176).

3.  A POLÍTICA EXTERNA NORTE-AMERICANA

Para corroborar a ideia da existência dos EUA enquanto 
nação de formação singular, Mead, (2006) resgata toda sua 
trajetória no cenário das relações internacionais. Segundo ele, sua 
política externa sempre foi dinâmica e atuante. Desde sua 
formação, os EUA caminharam inexoravelmente rumo a uma 
posição de hegemonia global que se consolidou no século XX com 
a decadência da Inglaterra após a I Guerra Mundial, situação que 
já se apresentava no final do século XIX quando esta teve que 
gradualmente ceder aos EUA conquistas estratégicas que lhe 
garantiam sua posição como potência, como a hegemonia nos 
mares, o controle sobre a América Central e questões diplomáticas 
entre outros países, sempre em favor dos EUA.

Para Mead (2006), ao contrário do que afirmam outros 
pensadores e intelectuais norte-americanos, os EUA nunca 
estiveram, em momento algum de sua trajetória histórica, numa 
posição de isolamento em relação às relações internacionais e 
apresenta toda a dinâmica e interdependência dos EUA com outras 
nações, principalmente a Europa.

Desde o início do processo de colonização, a economia dos 
colonos norte-americanos dependia do mercado mundial, 
diretamente afetada por oscilações na economia e na política 
europeia, os conflitos latentes com as potências europeias e as 
constantes ameaças de invasão em tensas relações com países 
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como a Inglaterra, França, e Espanha, sobre as quais adquiriu e 
anexou territórios.

Esteve ativamente envolvido em questões internacionais 
como, por exemplo, o envolvimento no conflito com a Espanha 
sobre as questões de Cuba; expandiu suas fronteiras ao norte, sul e 
oeste e consolidaram seu capitalismo industrial com a Guerra de 
Secessão; intimidou seus rivais europeus que manifestaram apoio 
aos estados confederados e desenvolveu uma marinha de guerra 
superior à marinha britânica ao suplantar seu poderio e se fazer 
presente em todos os continentes, arbitrando conflitos e 
estabelecendo sua influência.

Uma nação que no plano das relações internacionais 
venceu mais que qualquer outro país, saiu vitorioso e em 
condições muito melhores de que outros países após as duas 
grandes guerras do século XX, com exceção de poucos erros, 
como o caso da guerra do Vietnã. Enfim, Mead (2006) desenvolve 
uma crítica em relação à negligência por parte de chefes de 
estados, escritores e intelectuais sobre a história das relações 
internacionais dos EUA antes da Guerra Fria. Afirma que sempre 
foram bons jogadores na diplomacia internacional, colecionando 
conquistas que os colocaram como a maior potência a partir do 
século XX.

Ao final, apela ao reconhecimento da capacidade e 
habilidade dos EUA nas relações internacionais como um 
elemento importante para o fortalecimento da sua identidade. 
Argumenta que o combate ao seu modelo de sociedade não 
pode ser atacado, pelo contrário, as outras nações devem se 
espelhar em seus exemplos, pois aquelas que o fizeram tornaram-
se vencedoras. A única forma de salvaguardar a paz mundial e a 
prosperidade das nações seria justamente defender o modelo de 
sociedade singular desenvolvido pelos Estados Unidos. 

Chomsky (2002) apresenta uma visão mais crítica a respeito 
da atuação dos EUA nas relações internacionais. Segundo ele, 
essa invulnerabilidade histórica e o modelo de democracia liberal 
e civilizatória defendida pelos estadunidenses foi abalada com os 

ataques de 11 de setembro de 2001. O episódio de 11 de setembro 
foi o maior que já existiu quando considerado a quantidade de 
vítimas instantâneas em uma situação que não corresponde a uma 
guerra convencional e assume uma importância expressiva pelo 
fato de ter ocorrido em território americano.

Comparando a história dos EUA com a Europa, destaca que 
os conflitos europeus não só ocorreram contra pessoas de outros 
continentes – colonialismo e neocolonialismo – mas também contra 
grupos e nações da própria Europa. No plano das relações 
internacionais, para garantir seus interesses geopolíticos, os Estados 
Unidos praticam terrorismo internacional ao contratar exércitos 
mercenários, praticarem estratégias que afetam a população civil – 
a exemplo do caso da Nicarágua –, minar economias de nações e 
reduzir sua população à miséria, treinar e armar países aliados que 
atuam contra minorias étnicas e Estados mais fracos. 

 4.  OS EUA COMO POTÊNCIA HEGEMÔNICA DO CAPITAL

A noção dos EUA como a maior nação capitalista do 
mundo, desenvolveu-se assentada nos fundamentos de uma 
cultura que tinha como fundamento, segundo Weber (1996), uma 
ética religiosa voltada ao trabalho. Analisando a situação sob o 
prisma do materialismo histórico, Alves (2009) contribui, a partir de 
uma interpretação crítica, para entendermos essa ética protestante 

16voltada ao trabalho como uma forma de estranhamento social , 
que não permitiu a classe trabalhadora o reconhecimento das 
relações capitalistas e o desenvolvimento de formas de resistência 
ao capitalismo norte-americano suficientemente com força de 
forte para abalá-lo.

Isso ocorreu na medida em que os fundamentos ideológico-
religiosos e nacionalistas puderam criar obstáculos ao 
reconhecimento do trabalhador como agente social e pertencente 
a uma determinada classe social, elementos que contribuíram para 
a base ideológica do capitalismo norte-americano. Diferentemente 
do mundo europeu, onde se desenvolveram movimentos culturais 
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de contestação à ordem do capital, a reprodução cultural do 
capitalismo nos EUA colocou a religião civil e o Estado como 
elementos fetiches de primeira ordem em um ambiente onde os 
movimentos antifederalistas aparentemente não se apresentam – 
pelo menos no imaginário de alguns dos autores aqui 

17mencionados . 
Essa particularidade americana garantiu assim a “[...] 

18reprodução sócio-metabólica do capital [...]” , segundo a qual 
cumpre a função do capital em garantir sua reprodução. Ao 
contrário, se pensarmos que o excepcionalismo americano 
(fundamentado na ética para o trabalho, na ideologia composta 
pelos mitos fundacionais e na religião civil) foi o elemento 
motivador que determinou a construção do império norte-
americano, podemos concluir que foi a reprodução do capital na 
América do Norte que encontrou as condições mais adequadas 
ao desenvolvimento de um capitalismo mais avançado e, por esse 
motivo, os EUA foi elevado à condição de potência hegemônica 
do capitalismo global no século XX. 

Tanto para Weber – que demonstrou o desenvolvimento de 
uma ética religiosa voltada ao trabalho – quanto para Fonseca 
(2007) – que apresentou a constituição de uma religião civil que 
fundamentou a identidade nacional como ideologia nacionalista 
e a própria fundação dos EUA a partir de seus mitos fundacionais – 
podemos compreendem que estes elementos compõem um 
conjunto de formas de estranhamentos, ideologias e fetichismos 
sociais como elementos fundamentais da excepcionalidade dos 
EUA. Partindo de uma interpretação com base no materialismo 
histórico-dialético, podemos dar um outro sentido à ideia do 
excepcionalismo norte-americano. Trata-se, pois, de um conjunto 
complexo de ideologias, estranhamentos e fetiches que 
permitiram o desenvolvimento de um capitalismo mais avançado 
e, segundo uma interpretação weberiana, de um tipo puro de 
sociedade capitalista.

O ascetismo religioso voltado ao trabalho é uma forma 
avançada de estranhamento que atinge a subjetividade do 

trabalhador, antes mesmo do desenvolvimento de formas 
complexas da organização do trabalho que atingiram a alma do 

19trabalhador, a exemplo, o toyotismo . O ascetismo protestante 
descrito por Weber, já aparece no século XVI, permitindo ao 
capitalismo controlar a subjetividade humana mesmo antes do 
desenvolvimento das relações de trabalho complexas. Sob o 
ascetismo puritano da ética protestante, o indivíduo torna-se 
capataz de si mesmo antes mesmo de pertencer a um proletariado. 
Podemos entender que o excepcionalismo norte-americano é a 
forma mais avançada de fetichismo social, pois adquire uma forma 
mágica, metafísica, e como expressão do capitalismo mais 
avançado, pôde estender sua hegemonia sobre o planeta inteiro. 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir que a trajetória dos EUA foi a experiência 
capitalista mais bem sucedida da história, característica que 
confere sua condição de excepcionalidade. Como pudemos 
demonstrar, desenvolveram, sob condições especiais, um 
capitalismo portador de um inexorável movimento de controle da 
hegemonia global. O mundo contemporâneo foi subsumido à 
ordem capitalista dos EUA nas dimensões: política, militar, cultural e 
econômica, a exemplo da disseminação do fordismo no século XX. 

Entretanto, uma nova realidade se apresenta no final do 
século XX e início do século XXI, observa-se o surgimento de uma 
nova era de instabilidade internacional com o fim da Guerra Fria e 
uma crise referente ao aspecto da nacionalidade e do 
nacionalismo. As características que marcam esse processo de 
instabilidade correspondem à perda dos países tradicionalmente 
imperialistas de seu poder por vários fatores: surgimento de novos 
estados com o desmantelamento da URSS; surgimento de conflitos 
armados por grupos que emergem no interior do Estado 
enfrentando seu poder tanto no plano interno quanto externo, 
resultando no surgimento de regiões instáveis no mundo, gerando 
massacres e genocídios, limpezas étnicas e um grande contingente 
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de refugiados como na África, regiões de Estados ex-comunistas, 
uma parte da América Latina, algumas regiões do Oriente Médio.

Os restos bélicos da Guerra Fria permitiram a proliferação e 
formação de grupos armados que enfrentam o poder dos Estados 
criando um fenômeno denominado Guerra Assimétrica, ao 
mesmo tempo em que se perdeu a integridade das fronteiras 
nacionais que resguardavam as nações de ameaças internas e 
externas com o fim do duopólio das duas superpotências.

Outro fator de grande relevância para o novo quadro de 
instabilidade internacional decorre do processo de globalização 
capitalista. Esse novo quadro possibilitou – além da lógica do 
mercado global –  um grande fluxo de informações e mobilidade 
transfronteiriça entre as nações, ocorrendo transformações de 
indenidade cultural e nacional. Há uma crise da ideologia e do 
sentimento nacionalista devido a essa mobilidade, uma vez que 
surge o fenômeno da dupla nacionalidade e, ao mesmo tempo, 
com o desenvolvimento dos meios de comunicação, o 
estreitamento dos vínculos culturais e sociais de uma grande 
massa de migrantes que compõem a população dessas nações 
com suas sociedades de origem, razão pela qual os estados 
nacionais já não podem confiar no recrutamento de seus 
cidadãos para compor forças militares com o objetivo de defesa 
da pátria, apelando para outras formas de forças militares, como a 
prática de sua terceirização. (HOBSBAWM, 2007, p. 86-96).

 Além disso, o tradicional centro do capitalismo global, 
sede das tradicionais potências imperialistas, foi assolado por 
fortes crises econômicas, a exemplo dos EUA e da União Europeia 
no início deste século. Ao mesmo tempo, emerge um grupo de 
países com potencial expansão econômica e formação de novas 
potências globais, que não pertenciam ao seleto grupo de países 
ricos e imperialistas (BRIC: Brasil, Rússia, Índia e China).

A importância do BRIC manifesta-se pelo seu gigantismo 
territorial, demográfico e com perspectivas de crescimento 
econômico muito superior às tradicionais potências mundiais. Essa 
nova perspectiva abre a possibilidade de vislumbrar novas 

hipóteses a respeito do cenário mundial a partir da ascensão do 
BRIC: a existência de mais protagonistas disputando a hegemonia 
do sistema político global; provável crise da liderança dos países 
mais ricos do mundo com seu crescimento do BRIC; 
desenvolvimento de novas estratégias de poder global. (NIETO, 
2012).

Segundo Khanna (2008 apud NIETO, 2012, p. 175) com a 
ascensão de outras potências, os EUA deixaram de ser uma 
potência unipolar. A reestruturação do poder no cenário 
internacional faz emergir tensões. O quadro que se desenha no 
atual cenário é a constituição de um mundo multipolar e 
multicivilizacional, com a presença de protagonistas com múltiplos 
interesses, rivalidades e desafios que ameaçam o atual equilíbrio de 
poder no mundo.

O poder econômico do BRIC já se apresenta com a 
acumulação de reservas de capitais em torno de 40% das reservas 
mundiais, com destaque para a China, que ocupa a posição de 
segundo maior credor do mundo, depois do Japão, e pelo fato de 
não terem sido atingidos pela recessão devido à pequena dívida 
pública praticada em seus países. A projeção é a de que as 
economias do BRIC tornem-se, num espaço de quarenta anos, 
maiores do que a dos seis países mais desenvolvidos do mundo. O 
que, segundo Khanna (2008 apud NIETO), formado por culturas 
heterogêneas, o BRIC apresenta uma crise não só da economia 
ocidental, mas o declínio do mundo ocidental com a constituição 
de uma multipolaridade de poderes. 

Reconhecemos que há um processo de reestruturação do 
poder no cenário global. Porém, considerando a dinâmica histórica 
da hegemonia do ocidente nos últimos cinco séculos, o Estado é um 
agente de segunda ordem dentro da lógica de formação do 
capitalismo global. Segundo essa perspectiva o Estado é um suporte 
de expansão da ordem capitalista, e sua crise decorre da 
reestruturação do capitalismo, e não do Estado enquanto entidade 
de primeira importância.

Historicamente, o estado moderno nasce para atender as 
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necessidades de acumulação capitalista na transição do 
feudalismo para o capitalismo, primeiramente sob a forma de 
monarquias absolutistas nacionais, o que possibilitou a expansão 
do comércio ultramarino, colonização e a formação do 
mercantilismo.

Esteve sempre a serviço da acumulação de capital e 
quando não pôde atender a essas necessidades, foi reformado, a 
exemplo das revoluções políticas burguesas (Revoluções 
Francesa, Inglesa e Americana), onde a burguesia assumiu 
efetivamente o controle do poder político-econômica, a exemplo 
da Revolução Industrial e do abandono do liberalismo após a crise 
de 1929, que dependeu para sua superação de uma forte 
atuação do Estado, sempre como suporte para a expansão do 
capitalismo global.

No atual cenário, onde as impressões apontam para um 
novo ajuste de poder global, as reestruturações política, 
econômica e cultural das nações tendem a atender as novas 
demandas de acumulação do capitalismo em maior nível de 
complexidade, com o deslocamento de atividades econômicas 
dos países centrais para os países periféricos, como é o caso do 
BRIC, que a primeiro momento apresenta a impressão de 
fortalecimento.

Esse boom econômico deve-se a fatores que favoreceram 
a especulação financeira e empresarial, com atrativos fiscais, 
sociais, e especulativos para o Capital; força de trabalho barata 
com legislação que permite maior exploração do trabalho, como 
é o caso da China; acesso a recursos naturais a serem mais bem 
explorados e esgotados; potencial mercado consumidor e novos 
nichos de mercado favorecidos pela nova conjuntura 
econômica.

Portanto, concluo que diante das crises apresentadas nos 
países centrais e tudo que foi apresentado até aqui com a 
formação dos EUA, ocorre justamente uma reestruturação da 
acumulação capitalista em escala global que determina uma 
nova reestruturação das relações entre as nações e do Estado, 

com efeitos diretos de reestruturações política, cultural, social e 
econômica no mundo. 

NOTAS

¹ Max Weber (ano) demonstrou nas religiões protestantes de 
orientação calvinista o desenvolvimento de uma ética religiosa que 
promovia uma conduta ascética ao trabalho. O crente deveria 
cumprir sua vocação religiosa no trabalho, recebendo como sinal 
de estado de graça as recompensas materiais provenientes da 
acumulação de riqueza, que não deveria ser desfrutada como 
fonte de prazer, apenas acumulada. A este ascetismo religioso 
voltado ao trabalho, Weber (ano) estabeleceu relação ao 
desenvolvimento do capitalismo nos países de predominância 
protestante. 
 
² Anderson (1985) desenvolveu um tratado histórico sobre o processo 
de desenvolvimento dos estados absolutistas europeus, que se inicia 
no final da idade média e termina no último estado absolutista com 
a queda da dinastia Romanov, durante a Revolução Russa de 1917.
 
³ Durante o século XVII, a burguesia inglesa liderada por Cromwell 
promoveu uma luta armada que destronou Jaime I e o executou. 
Após a vitória de Cromwell, o parlamento assumiu o poder. Diante 
das insatisfações e ameaças populares, a fim de contê-lo, o 
parlamento burguês resolveu restaurar a monarquia e compor com 
ela um governo misto, que assumiu a forma de uma monarquia 
parlamentarista.
 
4 

Com a derrota de Napoleão, a partir do congresso de Viena, 
Rússia, Prússia e Áustria criaram a Santa Aliança com o objetivo de 
combater o liberalismo, restaurar e conservar as monarquias na 
Europa.
 
5 

Com a Revolução Industrial, a Europa presenciou uma série de 
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acontecimentos que contestaram os regimes políticos. Por parte 
dos trabalhadores, a ordem do nascente capitalismo; como o 
desenvolvimento das ideias socialistas, as revoluções de 1848 e a 
comuna de Paris. Esta última estabeleceu em Paris em 1871 um 
primeiro governo proletário, que adotou uma política de caráter 
socialista basado nas ideias da “[...] a primeira internacional dos 
trabalhadores [...]”. 
 
6 

O federalista é um tratado composto por 85 artigos que 
argumenta a ratificação da constituição dos EUA, cuja autoria foi 
atribuída a três autores; Alexander Hamilton (1755-1804), James 
Madson (1751-1836) e John Jay (1745-1859), a obra foi elaborada a 
partir de reuniões que ocorreram na Filadélfia em 1871.  

7
 A Inglaterra envolveu-se numa guerra com a França pela disputa 

de territórios que hoje compõem o estado da Louisiana. Após o 
conflito, a Inglaterra tentou restabelecer sua receita gasta com a 
guerra por meio de uma dura política fiscal sobre os colonos da 
Nova Inglaterra, o que provocou descontentamentos e rebeliões 
por parte dos colonos.

8
 Os artigos da confederação possibilitaram a união das treze 

colônias que permitiram o estabelecimento de um governo que se 
formou em tempos de guerra.  Após a guerra de independência, 
pelas suas limitações, este documento deu lugar à constituição 
dos EUA, ratificado em 21 de junho de 1788.

9
 Nicolau Maquiavel (1469-1527), filósofo e político do 

Renascimento Italiano, foi considerado o pai da Ciência Política. 
Natural de Florença (Itália) exerceu a função de diplomata, 
viajando para várias cidades da Europa. Seu contato com o 
mundo político o inspirou a escrever O Príncipe, considerado uma 
das maiores obras do pensamento político ocidental.

10
 O Leviatã é a mais importante obra de Thomas Hobbes (1588-

1679), publicado em 1651, expressa a teoria que pressupõe a 
formação de um Estado que governa pelo medo e pela força, a 
partir de um contrato social, que poria fim à “[...] guerra 
generalizada de todos contra todos [...]”. 

11
 John Locke (1632-1704), filósofo político inglês do liberalismo, 

desenvolveu sua filosofia baseada na ideia do contrato social, 
defendendo a formulação de um Estado que tem como prioridade 
a defesa da liberdade e da propriedade como um direito natural.

12
 Montesquieu ou Charles-Louis de Secondat (1689-1755) filósofo, 

político e escritor francês iluminista de origem nobre, crítico da 
monarquia absolutista e do clero, escreveu as obras O espírito das 
leis (1748), Cartas Persas (1721), Considerações sobre as causas da 
grandeza dos romanos e de sua decadência (ano de publicação). 
Desenvolveu a teoria dos três poderes e era simpatizante da 
monarquia parlamentarista inglesa.

13
 Jean Jacques Rousseau (1712-1778), natural da Suíça, é um filosofo 

político do iluminismo contratualista que defendeu a ideia de que a 
fundação da sociedade e da propriedade são as causas da 
corrupção humana. Suas principais obras são: Do contrato social 
(ano de publicação); Discurso sobre a origem e a desigualdade 
entre os homens (ano de publicação); Emílio ou da educação (ano 
de publicação), entre outras.

14
 O pensamento religioso dos primeiros puritanos vindos da 

Inglaterra constituíram os mitos fundacionais dos EUA. Segundo 
essas ideias, Deus teria escondido dos povos um continente inteiro 
para revelá-los aos escolhidos, à verdadeira religião. As grandes 
potências mundiais se movem em sentido ao oeste, (Babilônia, 
Egito, Macedônia, Grécia, Roma), a próxima grande potência 
mundial seria os EUA. A constituição dos EUA seria providência 
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divina, pois este país possuiria uma missão divina, civilizar pelo 
exemplo as outras nações, como uma cidade sobre a colina onde 
todos veem.

15
 Max Weber (1864-1920), intelectual alemão, é considerado um 

dos maiores pensadores da Sociologia, é conhecido pelos seus 
trabalhos sobre a Sociologia da religião expressa na obra A ética 
protestante e o espírito do capitalismo (ano de publicação). Sua 
produção é vasta e complexa, envolvendo temas como política, 
vocação, burocracia, racionalização e desencantamento do 
mundo.

16
 Alves (2009), analisando os conceitos de Marx (ano), reflete a 

respeito do fetichismo social. Para ele, originário do fetichismo da 
mercadoria, o fetichismo social compõe o conjunto de fetiches 
sociais que dão sustentação ao modo do de produção 
capitalista, como valores morais, sociais, éticos, religiosos, 
mercadológicos, políticos e até mesmo o Estado e o próprio 
conceito de capitalismo.

17
 Os autores aqui utilizados Mead (2006), Fonseca (2007) e Weber 

(1996) não apresentam em seus textos qualquer elemento que 
apontem para a existência de movimentos de contestação da 
ordem do capital nos EUA, seja no plano das relações 
internacionais, da constituição da religião civil ou da ética 
protestante. 

18
 Conceito extraído de Mészáros  (2005), segundo o qual há uma 

organização sistêmica e hierárquica de exploração do trabalho e 
acumulação de capital que se realiza na produção de 
mercadorias, consumo, circulação, distribuição, realização da 
mais-valia e todo o complexo de sistemas de suporte de 
funcionamento da ordem capitalista; Estado e relações de poder, 
divisão hierárquica e técnica do trabalho, fetiches e ideologias.  

19
 O toyotismo, sistema organizacional que surgiu na segunda 

metade do século XX, atende as necessidades de produção flexível 
do capital combinando uma racionalização organizacional e 
tecnológica nos processos de trabalho e a capturada força anímica 
do trabalhador ao instituir o trabalho em equipe, convertendo o 
companheiro de trabalho em capataz de si e dos outros na medida 
em que os rendimentos salariais passam a ser atrelados ao 
desempenho da produtividade, só surgiu na segunda metade do 
século XX. O elemento chave do sucesso do toyotismo é o controle, 
manipulação e captura da subjetividade humana.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, J. A. G. Montesquieu: sociedade e poder. In: 
WEFFORT, F. (Org.). Os Clássicos da Política: subtítulo. São Paulo: 
Ática, 1999. p. 111-185.

ALVES, G. A condição de proletariedade: a precariedade do 
trabalho no capitalismo global. Londrina: Práxis Arte Gráfica, 2009.

ANDERSON, P. Linhagens do estado absolutista. São Paulo: 
Brasiliense, 1985. 

CHESNAIS, F. A mundialização do capital. São Paulo: Xamã, 1996. 

CHOMSKY, N. A nova guerra contra o terror. Traduzido por Marcos 
Afonso Malferrari. Estudos Avançados,  São Paulo,  v. 16,  n. 44, p. 5-
33, jan./abr. 2002.  Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.>. 
Acesso em: 22  ago.  2008. doi: 10.1590/S0103-

FERNANDES, F. (Org.). K. Marx F. Engels: história. 2 ed. São Paulo: 
Ática, 1984. (Coleção Grandes Cientistas Sociais, 36). 

FONSECA, C. da. “Deus está do nosso lado”: excepcionalismo e 
religião nos EUA. Contexto Internacional,  Rio de Janeiro,  v. 29,  n. 1,  

109

REVISTA ELETRÔNICA 8    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



jan./jun.  2007. p. 149-185.

HARVEY, D. A condição pós-moderna. São Paulo: Edições Loyola, 
1992. 

HOBBES, T. Leviatã: ou matéria, forma e poder de um Estado 
eclesiástico e civil. 4 ed. São Paulo: Nova Cultura, 1998. (Os 
Pensadores,).
HOBSBAWM, E. J. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

______. Globalização, democracia e terrorismo. Traduzido por José 
Viegas. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

KARNAL, L. et al. História dos Estados Unidos: das origens ao século 
XXI. São Paulo:  Contexto, 2007. 

KEYNES, J. M. A teoria geral do emprego, do juro e da moeda. São 
Paulo: Atlas, 1982. 

LIMONGI, F; P. “O Federalista”: remédios republicanos para mal 
republicanos. In: WEFFORT, F. (Org.). Os Clássicos da Política, São 
Paulo: Ática, 1999. p. 243-287. 

LOCKE, J. Segundo tratado sobre o governo civil: e outros escritos. 
Petrópolis: Vozes, 2001. (Clássicos do Pensamento Político).

MADISON, J.; HAMILTON, A.; JAY, J. The federalist papers. London: 
Penguin, 1987. 

MAGNOLI, D. (Org.). História das guerras. 3 ed. São Paulo : 
Contexto, 2006. 

MAQUIAVEL, N. O Príncipe. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

MARX, K. O capital: crítica da economia política. São Paulo: Nova 
Cultural, 1988. (Os Economistas, 1).

MEAD, W. R. Uma Orientação Especial: a política externa norte-
americana e sua influência no mundo. Rio de Janeiro: Biblioteca do 
Exército, 2006. 

MELLO, L. I. A. John Locke e o individualismo liberal. In: WEFFORT, F. 
(Org.). Os Clássicos da Política: subtítulo. São Paulo: Ática, 1999. p. 
78-110.

MÉSZÁROS, I. Para além do Capital: rumo a uma teoria da transição. 
São Paulo: Boitempo, 2005. 

NASCIMENTO, M. M. do. Rousseau: da servidão á liberdade. In: 
WEFFORT, F. (Org.). Os Clássicos da Política. São Paulo: Ática, 1999. p. 
187-241.

NIETO, N. A influência das economias emergentes em assuntos 
internacionais. Traduzido por Carlos Afonso Malferrari. Estudos 
avançados, v. 26, n. 75, maio/ago. 2012. p. 173-183.

O'ROURKE. P. J. A riqueza das nações de Adam Smith: uma biografia. 
Traduzido por Roberto Franco Valente. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 
(Livros que Mudaram o Mundo).

RIBEIRO, R. J. Hobbes: o medo e a esperança. In: WEFFORT, F. (Org.). 
Os Clássicos da Política. São Paulo: Editora Ática, 1999. p. 51-77.

ROUSSEAU, J. J. O contrato social: e outros escritos. São Paulo: Cultrix, 
1980. 

WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: 
Editorial Presença, 1996. (Universidade Hoje).

110

REVISTA ELETRÔNICA 8    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



111

OS ESPAÇOS ESCOLARES COMO FORMA DE ENSINO: O CASO 
DO LICEU DE HUMANIDADES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Pedro Ernesto Fagundes
Doutor em História Social (UFRJ)

 Professor do Departamento de Arquivologia da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e 
Professor Permanente do Programa de Pós- Graduação em História Social (PPGHIS/UFES); 

pefagundes@uol.com.br

RESUMO

 O objetivo do trabalho é analisar a trajetória do Liceu de Humanidades de Campos (LHC), instituição 
pública de ensino secundário da cidade de Campos dos Goytacazes (RJ). Fundado no final do século XIX, o LHC 
ocupou um espaço fundamental na história da educação do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo entre os 
moradores da região norte do Estado. Nesse artigo analisamos questões relativas a importância do espaço escolar 
na formação da chamada cultura escolar do Liceu de Humanidades de Campos. Utilizaremos como fonte a 
própria arquitetura da instituição de ensino e depoimentos de ex-alunos do LHC.

Palavras-chave: Liceu de Humanidades de Campos. Espaço Escolar. Ensino Secundário.

ABSTRACT 

 The objective is to analyze the trajectory of the Liceu de Humanidades de Campos (LHC), public institution of 
secondary education in the city of Campos dos Goytacazes (RJ). Founded in the late 19th century, the LHC occu-
pied an important space in the history of education of the State of Rio de Janeiro, particularly among residents of the 
northern region of the State. In this article we analyze issues relating to the importance of educational space in the 
formation of school culture called Liceu de Humanidades de Campos. We will use as source the very architecture of 
the educational institution and testimonials from former students of the LHC.

Keywords: Liceu de Humanidades de Campos. Educational Space. Secondary Education.
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1.  LICEU: ENTRE PALÁCIOS E PRINCESAS

Q
ualquer que, em visita, passasse pelas imediações do 
palacete do barão da Lagoa Dourada, na segunda 
metade do século XIX, ficaria surpreendido com a monu-

mentalidade dessa construção. Pela visão externa já era possível 
perceber que essa era a residência mais bela e luxuosa de Cam-
pos dos Goytacazes, cidade localizada na região norte do Estado 
do Rio de Janeiro. A construção do palacete levou três anos, entre 
1861 e 1864, e foi uma das primeiras residências campistas a contar 
com iluminação a gás.
 O palacete possui dois pavimentos com inúmeras portas e 
janelas. Logo na entrada do primeiro pavimento chamam a 
atenção dois grandes e imponentes portões de ferro que dão 
acesso às escadarias que levam ao segundo andar. Localizado 
atrás de um desses portões há um sino que servia para convocar os 
escravos. 
 Subindo todas as escadarias chega-se ao ponto mais alto 
da residência: o mirante. De lá se tem uma vista privilegiada da 
cidade, pois o palacete está localizado no ponto mais alto do 
centro de Campos. Ao descer do mirante, chega-se à Sala de 
Jantar. Esse cômodo especial do palacete está localizado no 
segundo andar, do lado oposto ao da entrada, de frente para o 
Salão Nobre. 
 Na sala de jantar aconteciam os encontros e reuniões mais 
importantes da sociedade campista, no final do século XIX. Ali se 
reuniam as famílias mais ricas e abastadas da região. Um grupo 
formado de outros barões do açúcar, deputados provinciais, ricos 
comerciantes da cidade e representantes da justiça e da Igreja 
Católica.
 Os banquetes no palacete do barão eram oferecidos 
nessa ampla sala, de paredes pintadas com tinta cor de mármore 
e com portas de madeira, ricamente talhadas e almofadadas. O 
que mais impressiona nesse cômodo é uma abertura do lado 
esquerdo, perto da porta de entrada, que permitia a apresenta-

ção de um pequeno conjunto musical, enquanto os convidados 
jantavam. Esse era o local perfeito para receber hóspedes ilustres, 
como a Princesa Isabel, que foi a convidada de honra de um baile e 
hóspede do Barão na noite de 10 de Junho de 1868.  
 Ao sair da Sala de Jantar, caminha-se alguns passos até 
chegar em frente às portas que dão acesso ao Salão Nobre. A 
beleza do Salão Nobre é uma demonstração da riqueza do barão 
da Lagoa Dourada que, além do palacete, era proprietário de 
inúmeras fazendas na região, que contavam com centenas de 
escravos. O barão era o mais abastado de todos os chamados 
barões do açúcar, grupo de pessoas que, com o poder do dinheiro 
vindo dos canaviais, alcançaram status e poder na sociedade 
campista.

Fotografia 1 – Fachada do LHC

 No centro do Salão Nobre se destaca um imenso lustre de 
cristal e nas paredes existem espelhos de quase dois metros de 
altura, com molduras pintadas a ouro o qual criava um efeito único 
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entre os já deslumbrados visitantes. No teto do Salão estão 
gravadas, também com ouro, as iniciais JM, de José Martins, nome 
de batismo do barão. Entre todos os que tinham o privilégio de 
serem recebidos em festas e cerimônias no palacete, a visita a esse 
cômodo era considerado como um momento inesquecível.
 Podemos imaginar o êxtase causado entre os campistas no 
dia da visita da Princesa Imperial, acompanhada pelo seu marido, 
o conde D'Eu. Na chegada ao palacete, ambos devem ter subido 
solenemente as escadarias sob os olhares maravilhados de todos 
os outros convidados. A presença de figuras centrais da Corte, em 
Campos, deve ter motivado a realização de um banquete nunca 
visto na cidade. Na Sala de Jantar, a Princesa Imperial e o conde 
devem ter se sentado ao lado direito do barão, na grande mesa 
onde eram servidos os banquetes.
 Após o jantar, todos devem ter se encaminhado para o 
Salão Nobre. Novamente todos os olhares deviam estar focaliza-
dos na dança do ilustre casal.  Ao final da festa, por volta das 4 
horas da manhã, a Princesa Imperial e seu marido recolheram-se 
para os aposentos especialmente preparados para recebê-los. 
Aquele 10 de Junho de 1868 ficou para sempre na lembrança de 
todos os campistas. Os que participaram da festa viveram um 
verdadeiro sonho, pois tiveram a oportunidade de conhecer e 
estar ao lado de uma princesa de verdade. Infelizmente, o sonho 
do Barão durou pouco e se transformou em pesadelo.
 Se fosse possível olhar para Campos do alto do mirante, 
seria possível ver e compreender as transformações pelas quais a 
cidade estava passando, nas décadas finais do século XIX. Da 
pequena vila de São Salvador, com seus canaviais do período 
colonial, Campos transformou-se em uma cidade de grande 
importância. Todas essas mudanças foram possíveis graças às 
riquezas produzidas, principalmente, pelo açúcar.
 Na esteira das transformações produzidas pelo ouro bran-
co, ocorreu o desenvolvimento de outros produtos agrícolas, na 
região. Durante esse mesmo período, Campos também se consti-
tuiu no maior produtor da província e, consequentemente, no 

maior fornecedor de gêneros alimentícios, como milho, arroz, carne 
bovina e, posteriormente, café. Todos esses produtos eram comerci-
alizados com outras regiões do país, sendo que a maior parte servia 
para abastecer a cidade do Rio de Janeiro, onde estava a Corte.
 O açúcar transformou-se, ao longo dos séculos, em um 
elemento fundamental para se compreender a dinâmica social 
campista. Essa importância foi tão grande que até hoje o açúcar e 
os canaviais ocupam um posto chave no cotidiano de Campos. 
Basta observar a bandeira e as armas oficiais do município, além das 
várias usinas em ruínas que ainda compõem os cenários urbano e 
rural, em pleno século XXI. 
 A riqueza do açúcar foi fundamental para o progresso¹ de 
Campos e de toda a região. Contraditoriamente, nessa mesma 
época, pouco tempo depois do famoso jantar ao casal imperial, o 
barão perdeu grande parte de suas riquezas e, em 1876, mergulha-
do em dívidas e com grande parte de seu patrimônio dilapidado, 
tendo aproximadamente 75 anos de idade, se jogou de uma das 
pontes no rio Paraíba do Sul e, mesmo sendo resgatado, não resistiu 
e acabou falecendo. 
 O fim do sonho do barão marcou a possibilidade da concre-
tização de outro antigo sonho campista: a criação de uma institui-
ção de ensino secundário. O Liceu de Humanidades de Campos 
(LHC) foi criado em 1880, data da apresentação e assinatura do 
Decreto Provincial n. 2503 (1880), que autorizou a fundação do 
colégio na cidade. O Liceu não chegou a funcionar antes de 1884, 
quando o palacete do barão, que permaneceu fechado por todos 
esses anos, foi comprado e tornou-se possível, finalmente, iniciar as 
aulas do LHC. BRASIL. 
 Segundo Almeida e Silva (1980), da data da fundação em 
1880 até o início das aulas da primeira turma do LHC, em 1884, 
ocorreu uma série de eventos destinados a arrecadar fundos para a 
compra de um prédio para a instalação do Liceu. Houve apresenta-
ções artísticas no teatro Trianon, rifas de pequenos animais doados 
por populares e até a doação de dois mil réis por parte do imperador 
D. Pedro II. 
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 Após a compra o prédio do palacete do barão, que foi 
levado a leilão público para pagar as dívidas do seu antigo 
proprietário, organizou-se a festa de inauguração do colégio. Essa 
festa teve o objetivo de reapresentar para a sociedade campista 
as dependências do palacete do barão que, a partir daquela 
data, passariam a ser as dependências do LHC. Sobre a festa de 
inauguração do colégio, relata Rodrigues (1998, p. 118): “[...] a 
inauguração do Liceu não foi um ato rotineiro. Pelo contrário, uma 
comissão promoveu um grande baile no vistoso salão nobre, cujas 
paredes eram marchetadas a ouro e cujo lustre central – transferi-
do para o Palácio Rio Negro quando eventualmente a capital da 
Província foi transferida de Niterói para Petrópolis – explodia 
extraordinário fulgor.”
 A primeira turma do LHC iniciou suas atividades no dia 4 de 
março de 1884. Como registra Cretton (1980), o primeiro corpo 
docente do Liceu era constituído dos seguintes professores e 
respectivas disciplinas: Augusto de Lafayete, professor de Latim, 
História e Geografia; Dr. Cândido de Lacerda, professor de Filosofia 
e Retórica; João Lino Gomes, professor de Português e Francês; 
Eduardo Frederico Alexandre, professor de Inglês e; Carlos de 
Araújo Reis, professor de Matemática. 
 A fundação do LHC representou um marco histórico no 
terreno educacional para a cidade. O surgimento do colégio 
passou a ser mais um elemento na construção da imagem de 
Campos, como um dos municípios de maior relevância no estado 
e no país, durante o final do século XIX. Até então, apenas em 
Niterói, capital da província, existia outra instituição de ensino 
secundário similar que atendia toda a província do Rio de Janeiro, 
no caso, o Liceu Nilo Peçanha. Entretanto, logo após a euforia da 
inauguração, o Liceu passou por uma fase de dificuldades². 
 Para uma significativa parcela da população de Campos, 
o surgimento do LHC, somado a outros fatores, colaborou para 
reafirmar a cidade como uma das mais avançadas e modernas 
do Brasil³. Assim, esse impulso no campo educacional, com a 
fundação do LHC, colocou Campos entre as cidades-polo na 

área da educação no país, durante o final do século XIX. 
 Um dos fatos que merece grande destaque na história do 
colégio foi a sua equiparação, em 1901, ao Colégio Pedro II. A partir 
dessa data, todos que estudassem no LHC poderiam prestar exames 
para obter acesso aos cursos superiores no próprio colégio, sem ter 
que se deslocar para a cidade do Rio de Janeiro. Assim, o LHC 
juntou-se a um seleto e reduzido grupo de estabelecimentos de 
ensino secundário do país que desfrutaram do prestígio, ao longo 
das primeiras décadas do século XX, de funcionarem segundo as 

4
regras, disciplinas e matérias do colégio mais tradicional do Brasil . 
 Esse foi um dos acontecimentos mais marcantes na trajetória 
desse colégio. Depois dessa equiparação, o LHC passou a ser um 
ponto de referência para todos aqueles estudantes que pretendi-
am cursar o ensino secundário. Como é possível verificar no Arquivo 
Histórico da instituição, essa fama atraiu estudantes dos ricas regiões 
cafeeiras de Juiz de Fora (MG) e Cachoeiro de Itapemirim (ES). 
Assim, passar no exame de admissão e ser estudante, ou ter estuda-
do no LHC, tornou-se uma marca de distinção em toda a região.
 O fato de estar localizado no ponto mais nobre de Campos, 
a região central, perto do Fórum de Justiça e da Câmara de Verea-
dores, ou, ainda, por estar instalado em um dos prédios mais suntuo-
sos da cidade, contribuiu para construir no imaginário da popula-
ção a noção de ser esse o melhor colégio da região, comparado 
apenas ao Colégio Pedro II. 
 Essa impressão foi tão marcante que permaneceu presente 
entre os campistas, mesmo com o passar do tempo. Após cinco 
décadas, essa noção de distinção permaneceu perceptível entre 
os liceístas. Através de vários depoimentos de ex-alunos do colégio, 
das décadas de 1930 e 1940, período que investigamos, pode-se 
perceber que a importância e o papel de destaque do LHC, no 
terreno educacional campista, permanecem inalterados. 
 Entre os liceístas desse período ainda é possível detectar que 
a imponência do palacete do barão é um dos fatores mais destaca-
dos. Até mesmo o sino da época do barão permaneceu presente 
entre os liceístas, pois era esse o som que alertava os estudantes do 
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início e do fim das aulas. Sendo que, após soar o sino, os rapazes 
deveriam entrar no colégio pelo portão da direita e as moças pelo 
portão da esquerda. 
  Os mesmos cômodos que no passado hospedaram nobres, 
foram utilizados como salas de aula e laboratórios. Os corredores e 
escadarias do colégio em que circulavam os liceístas eram os 
mesmos que no passado receberam as mais importantes e desta-
cadas figuras da aristocracia campista. 
 Um espaço, em especial, no LHC ainda era guardado 
quase que da mesma maneira que na época do barão: o Salão 
Nobre. Por esse motivo era o local mais comentado por todos os 
liceístas. Esse espaço ainda era utilizado para importantes reuniões 
e encontros. Sempre que um visitante ilustre passava pelo LHC, a 

5
ida até o Salão Nobre era indispensável . O histórico Salão Nobre 
era palco da cerimônia de formatura de liceístas e normalistas, 
parecendo ser possível que, durante uma noite, todos os estudan-
tes pudessem voltar no tempo e se transformar em princesas e 
príncipes. 
 Outro local que também despertava a curiosidade e a 
fantasia dos estudantes era o antigo mirante do barão. Esse local 
ficava permanentemente lacrado e vigiado, ninguém podia ir até 
lá. Tal proibição fez do mirante um local cercado de lendas sobre 
fantasmas, tesouros e outras histórias que povoavam a imagina-
ção dos estudantes. 
 Além desse encontro com o palacete do Liceu, os primeiros 
dias de um novo estudante no colégio eram marcados por várias 
outras descobertas e expectativas como, por exemplo, saber 
quem foram os primeiros colocados no exame de admissão, algo 
que conferia a esses alunos a posição de celebridade entre os seus 
colegas; ou participar da cerimônia de saudação aos calouros. 
 A chamada Parada dos Bichos era o verdadeiro batizado 
dos novos liceístas. Os rapazes, principalmente, com os corpos 
pintados e com os uniformes vestidos ao contrario eram levados 
em desfile pelas principais ruas da cidade e apresentados como 
novos liceístas. Essa tradição, que ninguém sabe ao certo como e 

quando começou, foi realizada durante várias décadas como um 
ritual de passagem, de transição para aqueles que, a partir daquele 
momento, passavam a ser reconhecidos como estudantes do LHC.
 Os pontos até aqui apresentados dão uma amostra da 
importância do LHC para os campistas. São momentos e aconteci-
mentos que estão impressos na memória da cidade e que por esse 
motivo mobilizam tantos campistas que algum dia foram liceístas. 
 Isso pode ser detectado até hoje nos encontros anuais de ex-
alunos dessa instituição de ensino, evento organizado pela Associa-
ção de Ex-liceístas. Outra destacada manifestação em favor do 
resgate da memória do Liceu foi a iniciativa de um grupo de ex-
liceístas em publicar um livro comemorativo da instituição quando 
da passagem do seu centenário (VENÂNCIO, 1980).
 A data do primeiro centenário do Liceu marcou o ponto 
culminante no que diz respeito à quantidade e diversidade de 
manifestações em homenagem a esse colégio. Foram festas, 
desfiles escolares, placas comemorativas, entrega de medalhas, 
composição de hinos e concursos de poesia. Outro momento 
importante na história do Liceu foi o ano de 2000. Esse ano marcou a 
realização de uma grande obra de restauração do prédio e a 
abertura de uma exposição fotográfica, cujo tema foi a memória 
visual do Liceu. Contudo, nesse trabalho pretendemos concentrar 
nossos esforços na análise e interpretação da arquitetura e do 
espaço escolar na construção da chamada cultura escolar do LHC. 

 2.  ESPAÇO ESCOLAR: SÍMBOLOS E SIGNOS

O espaço escolar é um dos elementos que tem concentrado uma 
quantidade cada vez maior de trabalhos, na área da História da 
Educação. As pesquisas nesse âmbito consideram que a arquitetura 
escolar também pode ser vista como uma forma silenciosa de 
ensino. Como exemplifica Escolano (2001), essa interpretação só foi 
possível a partir da redefinição do campo de estudo da História da 

6
Educação . 
  A própria localização geográfica da escola, no espaço da 
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cidade, é um dado importante a ser observado. A proximidade da 
escola com o ar livre, parques, bosques, ou seja, locais próximos da 
natureza, colabora no sentido de favorecer o surgimento de um 
estímulo à utilização didática do entorno, à contemplação da 
paisagem, à expansão do espírito, dos sentimentos e do desenvol-
vimento moral. 
 Os espaços escolares, segundo esse autor, são fatores 
determinantes e, portanto, colaboram nas finalidades educativas, 
e devem ser levados em consideração como parte fundamental 
dos programas pedagógicos. Os debates a respeito da arquitetu-
ra escolar remontam ao início do século XX. Esses trabalhos consta-
taram que a localização nuclear da escola é algo que se projeta 
para toda a sociedade, pois seu edifício, estrategicamente situa-
do, acaba servindo de exemplo e influenciando, com uma inteli-
gência invisível, todo o meio humano-social que o rodeia.
 O espaço escolar tem uma importância fundamental na 
construção e na sustentação de uma série de símbolos e signos. 
Sua ação, nesse sentido, pode ser notada em todas as suas 
estruturas como, por exemplo, nos muros, nas paredes e nos pátios. 
A escola é, pois, como diz Escolano (2001), um espaço peculiar e 
relevante para educar a sociedade, através da reverência a 
artefatos que têm conotações extremamente simbólicas:

[...] O edifício-escola, como se sabe, serviu de 
estrutura material para colocar o escudo 
pátrio, a bandeira nacional, as imagens e 
pensamentos de homens ilustres, os símbolos da 
religião, algumas máximas morais e higiênicas, 
o campanário e o relógio [...] Isso expressa toda 
uma instrumentação da escola a serviço dos 
ideais nacionais, religiosos e sociomorais. [...] 
(ESCOLANO, 2001, p. 40). 

 As investigações e descobertas a respeito da interferência 
do aspecto espacial da educação são o fio condutor de todos os 
trabalhos de Frago (2001). O espaço é, junto com o tempo, um dos 

elementos básicos que constituem a atividade educativa. A forma 
pela qual o espaço é ocupado determina sua criação como lugar. 
Assim, o que leva o espaço a se transformar em um lugar é uma 
construção cultural.
 A existência de um espaço é condição primordial para que 
venha a existir um lugar. Já o lugar surge a partir da sua utilização 
pelo conjunto da sociedade, ou seja, o lugar necessita que lhe 
deem sentido. Será preciso que se ocupem todos os seus tempos e 
espaços possíveis para que se constituam os lugares. A escola é um 
exemplo de uma instituição que ocupa um espaço e um lugar:

[...] O conhecimento de si mesmo, a história 
anterior, a memória, é um depósito de imagens. 
De imagens de espaços que, para nós, foram, 
alguma vez e durante algum tempo, lugares. 
Lugares nos quais algo de nós ali ficou e que, 
portanto, nos pertencem; que são, portanto, 
nossa história [...] Essa tomada de posse do 
espaço vivido é um elemento determinante na 
conformação da personalidade e mentalidade 
dos indivíduos e dos grupos. [...] (FRAGO, 2001, p. 
63).

 Dessa forma, o espaço da escola comunica através de um 
conjunto de símbolos, signos e vestígios. Não é um território neutro, 
pois a escola é um produto cultural específico que tem como 
finalidade formar as estruturas mentais básicas das crianças, adoles-
centes e jovens. Essa formação passa pelo emprego que varia em 
cada cultura e tem como traços comuns a existência de liturgias e 
ritos sociais, além da forma como estão dispostos, postados, locali-
zados e hierarquizados os objetos e os corpos no interior das institui-
ções de ensino.  
 A relação que a escola estabelece com o exterior também é 
importante no sentido de demarcar seu território como lugar legíti-
mo para educar. A existência de um edifício destinado e definido 
para servir de escola permite um maior grau de autonomia em 
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relação a outras instituições e poderes. Na análise do autor, a 
existência de um espaço próprio para a escola, além de mostrar 
sua importância, é um dos fatores que determinam sua disposição 
enquanto lugar. Essa condição é fundamental, segundo Frago 
(2001), para que o espaço físico e simbólico da escola também 

7
possa educar os estudantes . Os trabalhos de Frago (2001) e 
Escolano (2001) apontam para uma noção de Cultura Escolar que 
procura entender e pesquisar a função dos espaços escolares, na 
sua materialidade física e simbólica, como uma forma de incutir 
práticas, condutas, modos de vida, hábitos e ritos no cotidiano 
escolar.
 Faria Filho (2000), partindo dos suportes teóricos apresenta-

8
dos por Frago (2001), realizou uma pesquisa  que tem como 
questão central constatar que a escola, além de seu espaço físico, 
também possui um espaço simbólico. O espaço simbólico é 
representado pela disposição e utilização das salas de aula, da 
área do pátio, dos sanitários, da área destinada às práticas esporti-
vas e dos jardins. Todos os espaços escolares são projetados para 
cumprirem um determinado papel no processo de ensino.
 Os espaços escolares ocupam um papel fundamental 
para a constituição e reprodução de uma série de valores que 
foram legitimados pela sociedade. A construção do espaço físico 
da escola desencadeou uma série de transformações que permiti-
ram que a escola passasse a ocupar um espaço simbólico. Essa 
construção simbólica da escola foi responsável para que esta 
assumisse e se apropriasse de responsabilidades, funções e tarefas, 
que passaram a ser encaradas como específicas do espaço 
escolar.
 A partir disso, na análise de Faria Filho (2000), o processo de 
escolarização passou a se desenvolver no interior das instituições 
de ensino. A escola passou a ser vista como o lugar adequado 
para a escolarização e, posteriormente, a apropriação desse 
lugar, através das suas subdivisões em salas de aula, sanitários e 
pátios, permitiu que a escola se transformasse em um espaço.
 Assim, é possível verificar como os trabalhos que buscam 

estudar aspectos da Cultura Escolar são amplos e variados. Bem 
como são abrangentes as fontes que podemos utilizar durante as 
investigações que pretendem captar e pensar as amplas esferas da 
vida escolar. É partindo desse contexto que entendemos que as 
pesquisas sobre a Cultura Escolar podem contribuir para o estudo e 
compreensão dos processos de escolarização dos diferentes grupos 
da sociedade. Sendo assim, a partir desse suporte teórico iniciare-
mos a análise do caso do LHC.

3. «O ESPIRITO DA TRADIÇÃO LICEÍSTA»: ASPECTOS MARCANTES DA 
FORMAÇÃO DA CULTURA ESCOLAR DO LHC

 Nesse sentido, para Julia (2002), a Cultura Escolar pode ser 
definida como o conjunto de normas e práticas que contribuem no 
sentido de transmitir e incorporar conhecimentos e condutas esta-
belecidas em determinadas épocas. As investigações no terreno da 
Cultura Escolar devem passar a levar em consideração as relações 
conflituosas ou pacíficas que se estabelecem entre os membros 
internos ou externos que interagem no processo de escolarização. 
 Nesse contexto, ainda segundo esse autor, a cultura escolar 
sofre modificações também através de trocas e transferências que 
a escola estabelece com o conjunto da sociedade, ou seja, com a 
cultura religiosa, cultura política ou com a cultura popular que se 
tornam perceptíveis nas práticas cotidianas no interior da escola. 
 O exercício de voltar a atenção para o funcionamento das 
práticas cotidianas no interior das escolas resulta em um processo 
de descoberta de uma dinâmica de interação constante entre um 
conjunto de práticas, símbolos e signos que estão permanentemen-
te sendo reinterpretados na realidade. 
 Esse conceito permite, ainda, localizar e entender a escola 
como um lugar específico, ou seja, diferente da casa, da rua, de 
outros ambientes no que diz respeito à existência de uma cultura 
própria em seu interior. Na interpretação de Julia (2002), a Cultura 
Escolar, para se constituir, necessita de três elementos básicos que 
são: um espaço específico, cursos graduados em níveis e corpo 
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profissional específico. 
 Como dissemos, o surgimento do Liceu está estreitamente 
vinculado ao período apontado como áureo, da história de 
Campos. A fundação do LHC, nessa época, representou, como 
afirma Pinto (1987), o reconhecimento do poder econômico e do 
lugar de destaque na vida política da província, que esse municí-
pio gozava, durante o final do século XIX e início do século XX. É 
sempre necessário que se estabeleça essa vinculação para que se 
possa ter uma dimensão da importância do Liceu para a cidade.
 Antes da fundação do colégio, a cidade de Campos não 
contava com nenhuma instituição de ensino secundário. A cria-
ção de uma instituição de ensino dessa natureza era uma reivindi-
cação antiga de uma parcela da população de Campos.Figura 
01 As expectativas criadas quanto ao funcionamento efetivo do 
LHC conseguiram mobilizar os campistas.
 A importância atribuída à escola e à escolarização, antes 
mesmo desta começar a ser implementada, são sinais marcantes 
da importância que parte da elite brasileira, desse período, confe-
ria às escolas. Em Campos, como podemos observar nesse relato 
de 1881, as expectativas sobre a criação de um estabelecimento 
de ensino secundário eram muito grandes: 

[...] Em 1880 votou a Assembleia Provincial, por 
indicação dos drs. Francisco Portela e Candido 
de Lacerda, a creação de um estabelecimen-
to [...] que ainda não teve começo de execu-
ção [...] A ideia pois não morreu e tenho fé que 
vingará algum dia: um traço feliz de penna da 
administração superior da provincia converte-
rá em fecunda realidade esta fervente aspira-
ção campista. [...] (MELLO, 1986, p. 90).

 Partindo da análise de Faria Filho (2000), sobre a constru-
ção da escola como uma instituição ordenadora do meio social, 
podemos supor que a fundação do LHC significou e possibilitou 
que se usufruísse e se tivesse acesso, em Campos, a um conjunto 

de novos saberes, de conhecimentos, de sensibilidades, de valores 
e novas formas de perceber, conhecer e transformar a realidade, 
que só era encontrado nos locais que possuíssem instituições de 
ensino secundário.
 O processo de inserção no mundo dos saberes e conheci-
mentos, advindos da escolarização, era o sentimento que movia a 
sociedade a criar tantas expectativas no final do século XIX, com a 
constituição, construção e disseminação das escolas. Guardadas 
as devidas proporções, tendo em vista sabermos que Faria Filho 
(2000) analisa a construção de Grupos Escolares de ensino elemen-
tar, o movimento criado em Campos tem muitas semelhanças com 
o observado na capital mineira. 
 A afirmação da escola como o espaço mais indicado para a 
intervenção e modificação da cultura trazida da rua, da casa e da 
família, passou a ser um clamor da sociedade. Esse movimento de 
reconhecimento da escola como único local legítimo para se 
alcançar os conhecimentos presentes na escrita e nos textos escri-
tos, justificou a inserção da educação entre as responsabilidades 
dos poderes públicos existentes. 
 Esses mesmos ideais e ideias em torno da escola podem ser 
detectados entre os campistas. Nos momentos que antecederam a 
fundação do Liceu, assistiu-se a uma ampla mobilização em favor 
da instalação da escola. Com base nas observações de Julia (2001), 
podemos constatar que após a compra e adaptação do antigo 
Palacete do Barão (Fotografia 1), para servir de sede do Liceu, 
finalmente, foi possível ter um espaço reconhecido e aceito, capaz 
de permitir a determinados grupos de campistas a ampliação das 
suas oportunidades educacionais.
 No início das atividades do LHC, também podem ser encon-
trados indícios dos elementos fundamentais que demarcariam a 
formação de aspectos da sua Cultura Escolar. A constituição do 
primeiro corpo discente, das primeiras turmas de alunos, do primeiro 
currículo e da demarcação de horários determinados para o início 
das atividades educacionais do Liceu, a partir de 1884, são manifes-
tações que podem ser interpretadas como aspectos da formação 
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da Cultura Escolar do Liceu.  
 É importante registrar que a realidade campista estava 
plenamente enquadrada no contexto brasileiro do período. 
Como observa Nunes (2000), o ensino secundário durante essa 
época era procurado, quase que exclusivamente, pelos estudan-
tes que estavam interessados em ter acesso ao ensino superior, 
mais restritivo ainda, do ponto de vista econômico. 
 Essa constatação é importante para ressaltar a imagem do 
LHC como uma escola que, nesse período, estava franqueada 
apenas a uma pequena parcela da população da cidade de 
Campos. Mesmo após ter sido adaptado para funcionar como 
instituição de ensino, o prédio do LHC permanecia inacessível à 
maioria dos campistas, como possível verificar nos documentos do 
Arquivo Histórico do colégio.
 Talvez por conta da pequena freqüência de alunos foi 
possível a preservação de parte as dependências do colégio com 
as mesmas características, mobília e decoração que eram utiliza-
das na época em que o prédio serviu de residência para nobres. 
Esse é um dos pontos que mais chamam a atenção sobre os 
primeiros anos do Liceu. 
 Aproximando-nos do período que nos ocupa, observamos 
que o Liceu também é lembrado, conjuntamente com essa 
referência à singularidade do espaço físico do colégio, sobretudo 
do seu Salão Nobre (Fotografia 2), entre todos os ex-alunos entre-
vistados, como uma escola que se destacava entre os outros 
estabelecimentos de ensino da região, sob todos os aspectos. Nos 
esportes estudantis, os melhores atletas eram os liceístas; o unifor-
me do LHC era considerado o mais bonito e elegante; era a escola 
de maior destaque nos desfiles escolares; no campo intelectual, 
são os ex-liceístas destacados advogados, escritores, professores, 
literatos e juízes.
 Ainda nesse sentido, é importante registrar um trecho do 
depoimento, concedido em 04/09/2002, por Hélvio Santafé, ex-
aluno da década de 1940 e ex-professor do Liceu: 

[...] o Liceu era indiscutivelmente um dos colégios 
de maior nome, de maior qualidade e de maior 
tradição do ensino do Brasil. Igual a ele só o Pedro 
II. Então a juventude, a mocidade, a garotada 
tinha como meta ser aluno do Liceu. Era como se 
você usasse o uniforme do Liceu como um 
distintivo de honra, porque é aluno do Liceu. 
Ainda hoje existem coisas que demonstram esse 
valor que o Liceu tinha, tem e terá sempre. 
Aconteceu comigo, aconteceu agora com meu 
filho e acontece com muita gente que vai fazer 
exame de vestibular, não só para Direito, Enge-
nharia, Medicina, Economia, enfim, e prestar 
para as Forças Armadas. No exame do meu filho, 
quando um professor chamou o nome dele para 
o exame, ele disse que o professor perguntou 
assim para ele: “O sr. veio de onde?”, e meu filho 
falou que era de Campos-RJ. Aí o professor 
perguntou: “Diga-me uma coisa o sr. estudou 
onde?”. Aí meu filho virou e disse assim: “Estudei 
no  Liceu de Humanidades de Campos”, aí o 
professor disse o seguinte: “Então a sua responsa-
bilidade agora é muito maior, porque todos os 
alunos de lá que passaram por mim foram 
brilhantes”. Meu filho hoje é médico e é capitão 
de Corveta da nossa Marinha de Guerra. [...] 
(SANTAFÉ, Hélvio, Entrevista concedida em 2002).

 Essa noção de distinção e destaque em todas as áreas tem 
como origem o fato de todos terem passado pelas salas de aula do 
Liceu. Como se, exclusivamente, sobre os liceístas repousasse algo 
etéreo, intangível, como uma aura que era adquirida no decorrer 
do período em que frequentaram essa escola.

Impregnados desse espírito, os liceistas caminha-
vam pela vida afora em todas as profissões, 
vencendo obstáculos e pondo no seu trabalho a 
marca pessoal do Liceu, forjada nas salas de 
aulas e no convívio fraterno dos recreios e festas 
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cívicas, pelo labor de seus eminentes professo-
res e a dedicação de seus alunos. [...] 
(CRETTON, 1980, p. 72). 

Fotografia 2 – Salão Nobre do LCH

 O Liceu é apresentado pelos seus ex-alunos como uma 
escola que desfrutava de um renome nacional, como nos fala o 
ex-liceísta da turma de 1932, Délcio da Graça Araújo, que foi 
entrevistado durante o encontro anual da Associação de Ex-
Liceístas, em 23/11/02: “Uma honra e, sobretudo, o liceista gozava 
de um prestígio fantástico, prestigio nacional. Nós quando saíamos 
daqui éramos respeitados em todas as universidades que fizemos. 
Naquela época era extremamente rigoroso e de um foro extraor-
dinariamente cultural o ensino aqui no Liceu. [...]” (ARAÚJO, Délcio 
da Graça, Entrevista concedida em 2002).

Com base em todos esses relatos podemos supor que o 
que é indicado como espírito ou mística liceísta, por Cretton (1980), 
é a configuração de aspectos da Cultura Escolar do Liceu. Todos 
esses dados apontam para a existência de um conjunto de 

práticas escolares no interior de LHC, específicas dessa instituição. 
Essas práticas foram fundamentais para moldar e incutir, além dos 
saberes da escolarização, um conjunto de noções, concepções e 
percepções que é própria e única entre os liceístas.

Essa visão do Liceu como uma escola melhor que as outras 
existentes na cidade, também é compartilhada por Almeida e Silva 
(1980). O que esses autores indicam como tradição liceísta também 
tem como base a constatação de que o Liceu sempre foi melhor em 
todas as áreas, pois contava com os melhores alunos e professores, 
estava localizado em local privilegiado e funcionava em um prédio 
de grande importância histórica para Campos.

Outro momento que marcou a trajetória histórica do Liceu foi 
9a sua equiparação ao Colégio Pedro II, ocorrida em 1901 . Esse 

episódio é indicado como um dos fatores mais importantes da vida 
dessa instituição de ensino. E pode ser relacionado, juntamente com 
os outros pontos, como um dos traços marcantes na formação da 
Cultura Escolar do Liceu.

 A equiparação é um acontecimento constantemente 
relatado pelos seus ex-alunos. O Liceu passou a ter mais um motivo 
para ser o colégio mais respeitado da região. O evento de sua 
equiparação é o que poderíamos entender como um elemento 
fundamental para a constituição da Cultura Escolar do LHC. 

Atualmente, no campo da História da Educação, os estudos 
sobre os espaços escolares têm concentrado um número cada vez 
maior de pesquisas. Dessa forma, outro aspecto relevante para a 
compreensão da Cultura Escolar do LHC é a própria singularidade 
do prédio onde foi instalado.

Entre os pontos que caracterizam o estabelecimento da 
Cultura Escolar, um dos traços mais destacados para Faria Filho 
(2000), é a referência física e simbólica da escola no espaço urbano. 
Na visão desse autor, a localização de uma escola na região central 
da cidade pode cumprir a dupla função de influenciar os poderes 
constituídos e com isso adquirir o poder de influenciar o restante da 

10população .
O espaço escolar do LHC, apesar de ser adaptado, ocupa 
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um lugar especial nas recordações dos liceístas. É interessante se 
lembrar da riqueza, do luxo e da monumentalidade do prédio do 
LHC. Esse local detinha toda uma conotação singular, pois ainda 
guardava intacta, mesmo após a fundação do Liceu, uma série de 
vestígios do período em que pertenceu ao homem mais rico de 
Campos. 

Em razão desse fato, entre os liceístas é motivo de orgulho o 
fato de terem estudado em um palacete, ricamente mobiliado e, 
principalmente, que ainda possuía o famoso Salão Nobre, palco 
das mais importantes e belas festas da região, no final do século 
XIX, e que continuou a ser o local de importantes reuniões e 
cerimônias, como as festas de formatura.

Ao contrário de Belo Horizonte, onde os grupos escolares 
saíram dos “[...] pardieiros para ocupar os palácios [...]”, como 
constata Faria Filho (2000), em Campos, o LHC, desde sua 
fundação, tem como um dos seus maiores atrativos, motivos de 
distinção e singularidade, além do fato de ter sido equiparado ao 
Colégio Pedro II, ter sido instalado em um prédio tão imponente.

Estar localizado em um espaço privilegiado fez do LHC um 
lugar especial para os campistas. Esse fato é facilmente 
identificado nos testemunhos de vários ex-alunos dessa escola, e 
também nas obras de Almeida e Silva (1980) e de Cretton (1980), 
que buscam relatar parte da História do Liceu. Se partirmos para a 
análise dessa escola, tendo como pano de fundo os pressupostos 
teóricos de Frago (2001), podemos averiguar que a conversão do 
espaço do Liceu em um lugar de caráter educacional deu-se, 
primeiramente, através das transformações físicas e materiais. 

Porém, pode-se observar, como indica esse autor, que a 
configuração a partir da ocupação do espaço da escola e sua 
conversão em um lugar com caráter educacional não estão 
resumidas apenas a sua construção física e material. Existe uma 
construção cultural que cumpre o papel de elevar a 
representação da escola, no sentido de gerar transformações no 
nível simbólico, através de uma série de ações que buscam 
estabelecer na escola um conjunto de signos, relações e 

representações. Na opinião desse autor, a forma como é utilizado 
um espaço é um fator determinante para o processo educativo, 
pois o espaço escolar educa.

Pode-se averiguar entre os ex-liceístas que muitos estiveram 
apenas uma vez no Salão Nobre, enquanto estudaram nesse 
colégio. A preservação desse lugar, com as mesmas características 
de outra época, seria uma das questões mais citadas entre os ex-
alunos do LHC para realçar a importância e a diferenciação desta 
para outras escolas existentes. Como podemos constatar na fala do 
jornalista, poeta e escritor Osório Peixoto Silva, aluno do Liceu 
durante a década de 1940: “Era fechado, muito, muito bonito. Era 
uma miniatura de uma daquelas salas de palácios franceses, de 
Versalhes […] Agora nas festas nobres, nas festas era, essas coisas 
eram realizadas no salão. Aí abria e todo mundo se vestia chique e 
tal. [...]” (SILVA, Osório Peixoto, Entrevista concedida em 2002). 

Sobre o requinte e grandiosidade do Salão Nobre do Liceu, 
temos ainda o depoimento do ex-aluno da década de 1930, Dr. 
Elcio da Graça Raposo, que em sua entrevista concedida no dia 
23/11/2002, em pleno encontro anual dos ex-liceístas, apresenta 
suas impressões sobre esse espaço do Liceu: 

O Salão Nobre quase não funcionava e eu só 
participei de uma festa que foi a da minha 
formatura, fora disso não houve outras festas. O 
Salão Nobre era um sacrário, era um recinto 
fechado, defendido, que ninguém podia entrar 
[...] Para não estragar, porque era uma coisa 
muito preciosa e eles achavam que os alunos 
entrando e saindo toda hora podiam deteriorar 
qualquer coisa dentro do Salão Nobre que era 
muito rico e chique. E por isso sempre foi fechado. 
[...] (RAPOSO, Elcio da Graça, (2002). Entrevista 
concedida em 2002).

Essa particularidade arquitetônica é uma das características 
mais indicadas para justificar e explicar a posição de distinção do 
LHC. Podemos supor que a prática de preservar e divulgar essa 
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noção de distinção foi sendo incorporada, ao longo dos anos, 
pelos alunos dessa instituição.

Nesse sentido, foi possível constatar, através de uma série 
de documentos, orais e escritos, a singularidade do prédio do 
Liceu. A partir dessa constatação, supõe-se que sua importância 
pode ser analisada em duas dimensões: uma externa e outra 
interna. Em relação à dimensão externa, a sua monumentalidade 
sempre foi uma questão indicada como fator gerador de uma 
noção de distinção em relação às outras edificações de natureza 
educativa de Campos.  

Na dimensão interna, é possível supor, com base nos 
trabalhos de Escolano e Frago (2001), que as particularidades 
arquitetônicas desse espaço tiveram um papel de destaque para 
sua construção cultural, que propiciou a sua transformação em 
um lugar de caráter educacional. Ao espaço físico privilegiado do 
Liceu, como o seu Salão Nobre, se somaram fatores, como a sua 
equiparação ao Pedro II, a fama de seus professores, a galeria de 
ex-alunos ilustres, entre outros, na construção das representações 
e práticas educativas sobre a definição da identidade histórica do 
colégio.

 É possível afirmar, com base nos dados analisados, que a 
junção dessas duas dimensões é fundamental para se 
compreender alguns aspectos da formação da Cultura Escolar 
dessa instituição. A importância da fundação do colégio para a 
sociedade campista da época e, principalmente, o status de 
funcionar no prédio que possuía um espaço de tamanho luxo e 
riqueza como o Salão Nobre são aspectos que ficaram impressos 
na Cultura Escolar do LHC. A singularidade do espaço escolar 
contribuiu para reforçar as marcas de distinção que fazem parte 
da chamada tradição liceísta.

 Dessa forma, o LHC seria a soma de todas as glórias do 
passado campista, materializadas no seu prédio, com todas as 
conquistas das várias gerações de ex-alunos que, a partir de sua 
fundação, colaboraram para divulgar a imagem desse colégio 
como um local diferenciado e distinto das outras escolas 

campistas e, até mesmo, do país. 

NOTAS

¹ O apogeu econômico da região, especialmente durante o final do 
século XIX, fez de Campos o quarto (4º) maior núcleo populacional 
brasileiro. Para Pinto (1987), no final do século XIX, somente as 
cidades do Rio de Janeiro, de Salvador (BA) e Recife (PE), 
concentravam uma massa populacional maior que a de Campos. 
Outro dado indicado pelo autor é que de cada quatro moradores 
de Campos, três habitavam a zona rural. A soma do poderio 
econômico com o seu impressionante crescimento populacional 
gerou um status diferenciado para a região. Pinto (1987) afirma 
ainda que os últimos vinte anos do século XIX foram um grande 
marco para a cidade. Nesse período foi realizada uma série de 
obras no sentido de atender às necessidades da população: foram 
construídas estradas de ferro, ergueram-se pontes, ruas foram 
calçadas com paralelepípedos, o comercio se diversificou e 
ampliou suas atividades, e foram abertos jornais.

2 Segundo Almeida e Silva (1980), o Liceu chegou a ter suas 
atividades suspensas em decorrência de falta de repasse de verbas 
do governo da província. Durante um determinado período seus 
professores chegaram a dar aulas gratuitamente.

3 Como afirma Lamego (1945), o período final do século XIX é 
considerado como uma época do apogeu campista. Com as 
mudanças tecnológicas introduzidas na cultura do açúcar, toda a 
região experimenta uma fase de transformações causadas pelo 
aumento da riqueza proveniente da produção desse produto. Um 
exemplo seria o fato de Campos ter sido, em 1883, a primeira cidade 
da América do Sul a contar com luz elétrica.

4 O Colégio Pedro II foi fundado em 1837 e passaram pelas suas salas 
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de aula figuras ilustres na vida nacional. Podemos destacar os ex-
presidentes do período da Primeira República: Rodrigues Alves, 
Hermes da Fonseca e Washington Luis. Outras importantes 
personalidades da política e das letras que estudaram ou 
lecionaram no colégio foram: Álvares de Azevedo, Joaquim 
Nabuco, Visconde de Taunay, Barão do Rio Branco, Manuel 
Bandeira, Afonso Arinos de Melo Franco, Gonçalves Dias, Barão 
Homem de Melo, Capistrano de Abreu, Euclides da Cunha, Sylvio 
Romero, Fausto Barreto e José Veríssimo.

5 Foi possível encontrar nas páginas dos jornais campistas 
pesquisados o registro da visita ao LHC de destacadas figuras da 
vida política brasileira da década de 1930 e 1940. Entre estas: 
Getúlio Vargas, Miguel Couto, Paschoal Lemme, Berta Lutz e Plínio 
Salgado.

6 Escolano (2001) observa que junto com a investigação de 
cadernos escolares, cartilhas, currículos, disciplinas, etc., o espaço 
escolar tem despertado o interesse de uma parcela significativa 
de pesquisadores que pretendem desvendar, através dessas 
novas fontes, os traços e signos que expressariam certas 
significações, tanto afetivas como culturais, sobre o cotidiano 
escolar.

7 Nesse ponto do trabalho, é possível perceber uma proximidade 
muito grande entre os trabalhos desse autor com os de Nora (1993) 
que trabalha com o conceito de lugar de memória. Esse conceito 
indica que um espaço ocuparia os três sentidos da recordação: o 
material, o simbólico e o funcional. Assim, esses três sentidos 
podem ser encontrados nas manifestações de memória, juntos ou 
separados. Como em um depósito de arquivos, um testamento, 
um manual de aula, uma associação de ex-combatentes, todos 
esses espaços podem ser classificados como lugares de memória. 
Os atos que têm a capacidade de cristalizar uma lembrança, um 
acontecimento, por mais simbólicos que sejam, como o ritual de 

um minuto de silêncio, podem ser enquadrados como um dos sinais 
que caracterizam a existência de um lugar de memória.  A 
valorização dos restos, através da vigilância comemorativa, para 
Nora (1993), seria um dos únicos meios que garantiria que a História 
não fosse varrida. Com isso, o papel das festas, dos museus, dos 
cemitérios, dos arquivos, dos aniversários, dos tratados, dos 
monumentos, enfim, dos lugares de memória é serem marcos 
testemunhais de uma outra era, seriam rituais de uma sociedade 
sem ritual, sacralização de sociedades de sacralizadas e, por último, 
sinais de pertencimento de grupo em uma sociedade que só 
reconhece indivíduos iguais e idênticos. Com essa constatação, o 
autor conclui que, antes que o lugar de memória exista, é 
fundamental que se tenha uma vontade de memória. O que o autor 
entende como vontade de memória seriam as manifestações que 
indicariam que um determinado local deveria ser digno de uma 
concentração de lembranças. Como se os lugares de memória 
tivessem o poder de parar o tempo, sua razão fundamental seria 
bloquear o esquecimento, fixando um estado de coisas como se 
fosse possível, nas palavras do autor, imortalizar a própria morte.
    
8 Em sua obra Dos pardieiros aos palácios: cultura escolar em Belo 
Horizonte na Primeira República, Faria Filho (2000) investiga a 
construção dos primeiros prédios próprios para os grupos escolares 
da capital mineira, durante os anos iniciais do século XX.

9 A prática de conceder a equiparação ao Colégio Pedro II, na 
época, rebatizado de Ginásio Nacional, foi uma política 
desenvolvida a partir do final do século XIX. Concretamente 
representou, para Ribeiro (2000), uma alternativa encontrada pelo 
recente governo republicano para aumentar o número de 
estabelecimentos de ensino secundário, sem criar despesas para o 
Estado.

10
 A partir dessa constatação, Faria Filho (2000) realiza uma pesquisa 

que analisa a construção dos primeiros prédios para o 
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funcionamento dos grupos escolares em Minas Gerais. Nessa obra, 
o autor indica que em Belo Horizonte a construção de prédios 
projetados especificamente para serem utilizados como grupos 
escolares foi um dos fatores fundamentais para a constituição da 
Cultura Escolar dessa cidade. O autor afirma que a mudança dos 
grupos escolares localizados em áreas periféricas da capital 
mineira, onde funcionavam em prédios adaptados em espaços 
domésticos ou religiosos, foi um verdadeiro marco divisor para a 
Cultura Escolar de Minas Gerais. Posteriormente, no início do século 
XX, após uma reforma na instrução pública, os grupos escolares 
passaram a ser construídos e a funcionarem nas áreas mais nobres 
da capital mineira e em prédios equipados para fins, 
exclusivamente, educacionais.
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RESUMO

 Este trabalho tem como objetivo analisar os textos escolares indicados nos programas de duas instituições 
escolares: o Imperial Colégio Pedro II da Corte e o Liceu D. Afonso, depois denominada Ateneu Rio-Grandense, da 
Província de São Pedro do Rio Grande do Sul.  Da primeira foram analisados os programas de 1856, 1862 e 1878; da 
segunda, os programas de 1851, 1859 e 1872. Também investigamos as leituras extra-escolares realizadas pelos 
estudantes no século XIX. A nossa preocupação restringe-se ao universo escolar secundarista. Para isso, o uso de 
memórias, diários, cartas, catálogos, anúncios na imprensa etc., nos possibilitaram reconstituir, ainda que parcial-
mente, as práticas de leitura dessa época. Utilizando um corpo teórico de autores como Chervel (1990), Chartier, 
Choppin (2002), buscamos demonstrar práticas de leitura para além do espaço escolar.

Palavras-chave: Ensino secundário. Liceus e colégios. Práticas de leitura. Imperial Colégio Pedro II. Ateneu Rio-
Grandense.

ABSTRACT 

 The objective of this research is to analyze the textbooks listed in the programs of two schools: the Imperial 
Colégio Pedro II da Corte, and the Liceu D. Afonso, named after Ateneu Rio-Grandense, of the Province of São Pedro 
do Rio Grande do Sul. Were examined at first, from the programs of 1856, 1862 and 1878, and second, the programs of 
1851, 1859 and 1872. We also investigated the extra-curricular readings performed by students in the nineteenth 
century. Our concern is restricted to the school sophomore. Because of this, the use of memoirs, diaries, letters, 
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catalogs, newspaper advertisements, etc. allowed us to recon-
struct, even partially, the reading practices of that time. Using a 
theoretical corpus based on Chervel (1990), Chartier, Choppin 
(2002), we demonstrate reading practices beyond the school 
environment.

Keywords: Secondary school. Liceus and schools. Reading practi-
ces. Imperial Colégio Pedro II. Ateneu Rio-Grandense.

1.  INTRODUÇÃO

D
urante muitos anos, o estudo e a valorização dos textos 
escolares foram negligenciados pelos pesquisadores em 
história da educação. Porém, nos últimos anos, frente aos 

novos objetos e com uma nova postura – marca da nova história 
cultural –, os manuais escolares, assim como outros textos escola-
res, enquanto fonte e objeto de pesquisa ganharam novas abor-
dagens. Sabe-se, conforme estudos desenvolvidos por Choppin 
(2002), que os manuais escolares, bem como certos tipos de livros, 
constituíram-se em componentes fundamentais de determinadas 
ideologias. Diversos países colocaram em prática procedimentos 
específicos mais ou menos coercitivos para assegurarem o contro-
le dos textos escolares, no intuito de “formar” os jovens.

O objetivo deste trabalho é ir além da leitura dos textos 
escolares indicados nos programas de diversas instituições 
escolares (públicas e/ou particulares), ou seja, investigar também 
que outras leituras eram realizadas pelos estudantes brasileiros no 
século XIX. Além disso, a nossa preocupação restringe-se ao 
universo escolar secundarista, sem, contudo, esquecer que nem 
sempre é fácil diagnosticar a separação (em termos de leitura) o 
nível primário para o secundário. Para isso, o uso de memórias, 
diários, cartas, catálogos de editoras, anúncios na imprensa etc., 
nos possibilitam reconstituir (ainda que parcialmente) as práticas 
de leituras dessa época, permitindo uma maior compreensão do 

que liam efetivamente os estudantes. 
Para o estudo dos textos escolares indicados pelos colégios, 

adotamos a análise de duas instituições: o Imperial Colégio Pedro II, 
modelo e paradigma para as demais. Em relação a esse 
estabelecimento utilizamos os dados fornecidos pelos programas de 
1856, 1862 e 1878. A outra instituição foi o Liceu D. Afonso, depois 
denominada Ateneu Rio-Grandense, da Província de São Pedro do 
RGS, os programas analisados foram: 1851, 1859 e 1872.

Embora durante muito tempo os estudos tenham se 
debruçado mais sobre os aspectos políticos da evolução dos 
sistemas escolares, aos poucos, sob o influxo de novas correntes 
teóricas, os pesquisadores descortinam ricas investigações sobre a 
cultura escolar vivida e produzida no interior da escola. A história da 
educação, assim como a sociologia do currículo, como esclarece 
Hébrard (2002, p. 35), tem demonstrado o papel relevante dos 
sistemas educativos “[...] como dispositivos complexos de seleção e 
transformação de saberes [...]”. De acordo com Chervel (1992), 
desde o fim do século XIX, em relação ao ensino médio, discutiam-se 
quais disciplinas eram necessárias à formação dos jovens. Durante 
muito tempo, o conjunto dessas disciplinas esteve ancorado num 
currículo humanístico, alicerçado principalmente no estudo do 
latim, grego, línguas e retórica. Esses, saberes então considerados 
fundamentais para a formação das elites. Essa apreensão ocorria 
por intermédio dos clássicos. O século XIX, entre outros aspectos, 
constituiu-se num período histórico balizado pelo desenvolvimento 
do parque editorial gráfico, e a consolidação de um sistema de 
produção e circulação de livros, onde os textos didáticos alcançam 
certa relevância, fruto de um processo de escolarização no mundo 
ocidental. Verifica-se no contexto brasileiro, o surgimento de 
editoras nacionais, ocasionando uma política gradual de 
nacionalização do livro.

2.  O COMÉRCIO LIVREIRO NO BRASIL

No século XIX, a forte influência francesa fazia-se presente 
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nas elites brasileiras. Grande parte da edição, distribuição e 
circulação de livros e revistas no país, cabia aos franceses. Nesse 
período, as livrarias multiplicam-se constantemente na Corte, 
demonstrando a existência de um público ávido por novidades. 
Em 1851, o Rio de Janeiro já possuía treze livrarias, quase todas 
situadas na Rua do Ouvidor e da Quitanda. Em 1859, de acordo 
com o Almanaque Laemmert, estavam estabelecidas dezesseis 
(HALLEWELL, 1985). 

Era emblemático o domínio cultural francês, mormente em 
relação às livrarias. A Rua do Ouvidor, centro nevrálgico do Rio de 
Janeiro, congregava diversas delas, todas imbuídas de certo 
aspecto parisiense. Lembravam a Rua Vivienne de Paris. Nas 
Memórias da Rua do Ouvidor, o romancista e historiador Joaquim 
Manoel de Macedo (1820-1882), descreve que, entre as diversas 
livrarias, pontuavam a: de Villeneuve, a Garnier, a Cremière e a 
Firmin Didot. O autor ainda faz referência a algumas nacionais, 
salientando também o papel desempenhado pelos alfarrabistas, 
entre esses, Albino Jordão, que: “[...] vendia em geral obras já 
usadas, livros de segunda mão, e, portanto baratíssimos [...]” 
(MACEDO, J., 1878, p. 238). Um público consumidor desses livros de 
segunda mão, eram os estudantes do Imperial Colégio de Pedro II.

Outra importante livraria na opinião de Macedo, era a 
Livraria Louis Mongie: “[...] a sua livraria muito rica de obras 
vendidas a preço que não o prejudicava [...] foi preciosa fonte de 
civilização, e era freqüentada pelos homens de letras e pelos 
cultivadores das ciências, que achavam nela os melhores livros de 
publicação recente [...]”. A loja de livros de Mongie, segundo 
Macedo: “[...] foi a mais considerável do seu tempo [...]” 
(MACEDO, J., 1878, p. 301).

Das livrarias estabelecidas no Brasil no século XIX, a Garnier, 
e a Laemmert tiveram uma maior relevância na publicação, 
venda e circulação de livros. Salientamos que nessa época, livraria 
significava um local que, além dos livros, vendia diversos outros 
produtos, tais como: artigos de papelaria, tintas, porcelanas, chás, 
tecidos, cadernos, sementes, etc. Localizada na Rua do Ouvidor, a 

livraria teve um papel fundamental na edição de livros, em 
particular quando Baptiste Louis Garnier resolveu transferir-se para o 
Brasil em 1844. Além de competência, organização e 
conhecimento do ramo, B. L. Garnier, como ficou conhecido, 
editava e vendia de tudo. 

Quanto à Laemmert, estabelecida no Brasil antes da Garnier, 
teve a sua origem na agência conjunta aberta por Bossange e 
Aillaud em 1827. Funcionário dessa casa na França, Eduard 
Laemmert é enviado ao Brasil para, em conjunto com Souza, 
representante da J. P. Aillaud, abrirem uma filial no Rio de Janeiro. 
Terminando o contrato dessas firmas em 1833, Eduard Laemmert, 
por sua própria conta e risco, permanece no país. Vindo a casar 
com uma distinta moça de família rica, e usando suas modestas 
economias, funda a sua própria livraria, a Livraria Universal 
Laemmert. Em 1838, em sociedade com o seu irmão Heinrich, 

1rebatiza a firma com o nome de E. & H. Laemmert . De acordo com 
Kidder e Fletcher (1941), a tipografia mais adiantada é a dos irmãos 
Laemmert, na Rua dos Inválidos.

Quais obras? Quais autores estariam sendo editadas para as 
escolas brasileiras?  O que estaria sendo publicado de textos 
literários para serem lidos pelos jovens? Em petição encaminhada 
ao gabinete do Ministério do Império, Baptiste Garnier declarava 
que: “[...] tem sido o editor da maior parte das obras científicas, 
literárias e elementares da instrução pública que existem no país, 
além de muitos autores de diversas obras e compêndios para a 
instrução pública [...]”. (HALLEWELL, 1985, p. 125).

Que livros didáticos seriam esses? Sabe-se que os primeiros 
livros escolares brasileiros foram impressos pela Impressão Régia: 
Elementos de Álgebra de Euler (1809); Elementos de Geometria de 
Adrien Marie Legendre (1809), ambos traduzidos do francês por 
Manoel Ferreiro de Araújo Guimarães; Tratado de Aritmética de 
Lacroix (1810), traduzido por Silva Torres; Elementos de Álgebra de 
Lacroix (1812), traduzido por Francisco Correia da Silva Torres; 
Elementos de Geometria descritiva extraídos da obra de Monge 
(1812), por José Vitorino dos Santos e Souza; Compêndio de matéria 
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médica, por José Maria Bomtempo (1814). Houve com certeza 
outros, mesmo assim em número modestíssimo. (HALLEWELL, 1985; 
SCHUBRING, 2003). 

A quase exclusividade dos livros didáticos editados estava 
voltada para o ensino superior. Quanto à instrução secundária, 
ainda constituída mais por aulas avulsas e alguns poucos 
seminários, quase nada era publicado. Em 1850, Kidder e Fletcher, 
perceberam em sua visita ao Brasil a “[...] grande falta de livros 
didáticos [...]”, e os poucos que existiam não estavam adaptados 
à realidade local. Um dos desejos deles era: “[...] contemplar bons 
compêndios nas mãos das crianças brasileiras [...]” (1941, p. 278).

Com as publicações dessas duas editoras, essa realidade 
aos poucos começa a mudar. Diversos foram os livros didáticos 
editados por essas duas firmas, incluindo aí: manuais, seletas, 
gramáticas, dicionários, textos infantojuvenis, etc. Além disso, 
conforme leitura de seus catálogos, essas duas casas distribuíam 
por todo o Brasil uma variada gama de livros além dos já 
referendados livros didáticos, tais como: romances, poesias, livros 
técnicos, religiosos, e revistas, tanto em português, como em outras 
línguas. Entre os diversos livros didáticos editados, salientamos os 
seguintes da Garnier:

Quadro 1 – Livros didáticos editados entre 1859 e 1884
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Autor Título Ano Observações 

João Batista 
Calógeras 

Compêndio da 
História da Idade 

Média.  

1859 Dois tomos. Adotado pela 
Comissão da Instrução 
Pública.  

Antonio de 
Castro Lopes 

Novo sistema para 
estudar a língua 

latina. 

1859 2º edição. Obra adotada 
nos estabelecimentos 
públicos de Instrução 

Secundária.  

Joaquim 
Caetano 

Fernandes 
Pinheiro 

Episódios da 
História Pátria 
contados à 

Infância. 

1859  

 

Antônio Maria 
Barker 

Parnaso Juvenil ou 
poesias morais 
colecionadas, 
adaptadas e 
oferecidas à 
mocidade.  

1860 5º edição. 

Joaquim 
Caetano 

Fernandes 
Pinheiro 

Curso Elementar 
de Literatura 

Nacional. 

1862  

Joaquim 
Manoel de 
Macedo 

Lições de História 
do Brasil para uso 

das escolas de 
instrução primária. 

1864  

Felipe da 
Motta 

d’Azevedo 
Correa 

Chave dos 
exercícios da 

Gramática Prática 
da Língua Inglesa. 

1870  

Joaquim Maria 
de Lacerda 

Primeiros 
Elementos de 

Geografia 
destinados para 
uso das escolas 

brasileiras.  

1870  

Monsenhor 
Daniel 

Curso de História 
Universal 

(Contemporânea).   

1871 Traduzido e continuado até 
os nossos dias por Joaquim 

Maria de Lacerda. 

Joaquim 
Caetano 

Fernandes 
Pinheiro 

Episódios da 
história pátria 
contados à 

infância  

1872 7º edição. Obra adotada 
pelo Conselho Diretor da 
Instrução Pública. 

Antonio 
Pereira de 
Figueiredo 

Novo methodo de 
Grammatica 

Latina. 

1872 Para uso das escolas da 
Congregação do Oratório. 

Novíssima Edição 
melhorada e 

consideravelmente 
aumentada pelo Presbítero 

Francisco Rodriguez dos 
Santos Saraiva. 

 



  Fonte: Construção dos autores.

Por sua vez, a Livraria e Editora Laemmert não ficava atrás 
de sua concorrente em edições e qualidade gráfica utilizadas 
pelos colégios brasileiros. Entre outras obras, salientamos: 

Quadro 2 – Edições da Livraria e Editora Laemmert

  Fonte: Construção dos autores.

 Os exemplos seriam muitos, mas o nosso intuito é demonstrar 
o quanto essas duas editoras dominaram o mercado editorial 
brasileiro de livros didáticos entre as editoras brasileiras do durante o 
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Victor Duruy Compêndio da 
História Universal.   

1873 3º edição, tradução do 
Cônego Francisco 
Bernardino de Souza. 

Joaquim 
Caetano 

Fernandes 
Pinheiro 

Postilas de 
Retórica e Poética 
ditadas aos alunos 

do Imperial 
Colégio de Pedro 

II.  

1877  

Joaquim 
Manoel de 
Macedo 

Lições de 
Corografia do 

Brasil para uso dos 
alunos. do Imperial 
Colégio D. Pedro 

II.  

1877  

 

Autor Título Ano Observações 

 Selecta Latini Sermonis 
exemplaria. 

1845 Tradução portuguesa. 

Luiz Antônio de 
Burgain 

Novo Método Prático 
e Teórico da Língua 

Franesa. 

1849  

Cristiano 
Benedito Ottoni 

Elementos de 
Aritmética. 

1852  

Cristiano 
Benedito Ottoni 

Elementos de 
Geometria. 

1862 2º edição. 

Emilio Sevene Nova Gramática 
Francesa. 

1859 Dois tomos. Gramática 
(I); Exercícios (II). 

 

José Feliciano 
de Castilhos 

Barreto e 
Noronha 

Iris Clássico 
coordenado e 

oferecido aos mestres 
e aos alunos das 

escolas brasileiras. 

1864 5º edição. 

Pedro Parley 
(Pseudônimo 

de Samuel 
Goodrich). 

História universal 
Resumida para uso das 

escolas dos Estados 
Unidos da América do 

Norte. 

1869 Traduzida para uso das 
escolas do Brasil pelo por 
Lourenço José Ribeiro e 

adotada para ensino das 
escolas públicas da corte 
e do município do Rio de 
Janeiro, e muitos colégios 

do Império. 

Luiz Antônio de 
Burgain. 

Novas Lições de
Geografia Elementar
sem decorar, por meio 
de exercícios. 

1870 3º edição. 

José Pedro 
Xavier Pinheiro. 

Epítome da História do 
Brasil desde o seu 

descobrimento até a 
conclusão da Guerra 

do Paraguay. 

1873 5º edição. 

Adão Hoefer. Gramática da Língua 
Francesa. 

1882 Arranjada segundo o 
Método Ollendorff. 

Eduardo 
Frederico 

Alexander. 

Novíssima Gramática 
da Língua Alemã. 

1886 Traduzida e adaptada a 
Língua Portuguesa do 

método teórico e prático 
de Emilio Otto. 

Raul Villa-
Lobos. 

História do Brasil 
(Resumo Didático). 

1896 4º edição. Ornada com 
21 gravuras. 

Raul Villa-
Lobos. 

Noções de 
Cosmografia (Resumo 

Didático). 

1897 2º edição. Ornada de 27 
gravuras. 

 



século XIX. Uma leitura atenta do Catálogo da Editora Garraux de 
1883, demonstra como essas duas casas editoriais dominavam o 
mercado livreiro. Uma parte do catálogo, denominada Seção 
portuguesa, conta aproximadamente com 7.500 itens, dos quais 
50% trazem sinetes editoriais do Rio de Janeiro. Desses, as 
publicações da Garnier constituem quase a metade e as da 
Laemmert, pouco mais de um terço. Temos depois Serafim José 
Alves com 6%, e Nicolau Alves com 4%. Outras firmas que 
aparecem, caso de: Guimarães, Leuzinger, Cruz Coutinho e J.P. 
Pereira Dias, contam com cerca de 2% cada uma (HALLEWELL, 
1985, p. 165).

3.  OS PROGRAMAS ESCOLARES E O USO MANUAIS

O papel atribuído aos estudos secundários, no século XIX, 
vistos quase que exclusivamente como cursos preparatórios para 
o ingresso nos cursos superiores, levava a organização dos 
programas a voltar-se a preparar adequadamente os jovens para 
as Faculdades. No Brasil, com exceção do Colégio Pedro II, onde o 
ingresso era automático, os demais estabelecimentos, tanto 
públicos como particulares, procuravam adequar-se ao que era 
requerido pelas bancas examinadoras. Os conhecimentos 
cobrados, isto é, as disciplinas-saber exigidas dos estudantes, tanto 
para os Cursos Jurídicos, como para os Cursos Médicos, em 1832, 
eram: “[...] saber latim, qualquer das duas línguas, francesa ou 
inglesa, filosofia racional e moral, aritmética e geometria [...]” 
(MOACYR, 1936, p. 402). Posteriormente, por influência das 
reformas decretadas por Couto Ferraz (1854), ampliaram-se as 
disciplinas-saber requeridas para matrícula nos cursos superiores. 
Para Medicina, por exemplo, exigiam: Latim, Francês, Inglês, 
Filosofia Racional e Moral, História e Geografia, Aritmética, 
Geometria e Álgebra (HAIDAR, 1972: 51). Desse modo, limitavam-
se as Províncias, tanto nos poucos Liceus em funcionamento, 
como nos diversos Colégios particulares, a oferecer as disciplinas 
fixadas nos estatutos dos cursos superiores. Afinal, seriam essas 

disciplinas as cobradas nos exames preparatórios. Uma leitura 
2atenta dos diversos programas , seja do Imperial Colégio Pedro II, 

como nos ou dos diversos colégios e liceus provinciais, demonstra 
claramente a supremacia das Humanidades no currículo escolar do 
século XIX. Ao longo dos diversos anos, o Latim pontuava com a 
maior carga horária, os estudantes eram constantemente 
obrigados a estudarem, lerem e traduzirem textos de autores como: 
Cornélio Nepos, César, Cícero, Tácito, Tito Lívio, Virgílio, Suetônio, 
Ovídio, Horácio etc. 

As indicações dos diversos programas escolares nos 
permitem visualizar um amplo panorama de autores lidos (total ou 
parcialmente) pelos estudantes. Nossa preocupação é arrolar os 
autores de obras literárias. Apenas serão indicados aqueles manuais 
que contemplem trechos de autores literários (caso de algumas 
Crestomatias, Seletas, Parnasos, etc.). Nossa opção de selecionar os 
programas de ensino do Colégio Pedro II relativos aos anos de 1856, 
1862 e 1878, deve-se ao fato de serem os anos mais próximos dos 
diversos programas do Liceu D. Afonso da Província de São Pedro do 
Rio Grande do Sul, pertinentes aos anos de 1851, 1859 e 1872 (ano de 
fechamento dessa instituição). Esse fato nos permite cruzar e 
analisar as leituras realizadas na Corte, bem como numa Província 
do Brasil Império. 

Pelo levantamento podemos perceber que os principais 
3autores estudados pelos alunos do Colégio de Pedro II eram : 

Programa de 1856: Fenelón; Telemaque (trechos escolhidos à 
vontade do professor); La Fontaine (Fables Choises); Goldsmith 
(History of Rome); Cornelius Nepos; Bossuet (Theatre Classique); 
Cesar; Ovídio; Milton (trechos escolhidos); Salustio; Virgílio; Cícero; 
Xenofonte; Tito Lívio; Luciano; Schiller; Tácito; Horácio (Odes e Arte 
Poética); Heródoto; Goethe. Programa de 1862: Filon (Nouvelles 
narrations françaises); Murray (English spelling book); Ovídio 
(Metamorfose, Tristes); Charles André (Cours de Literature française); 
Caetano Lopes de Moura (Harmonias da criação). Programa de 
1878: Fénelon (Les Aventures de Télemaque); Chateaubriand 
(Génie du Christianismo); Magalhães (Suspiros poéticos); Rebelo da 
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Silva (Fastos da Igreja); Garret (Da educação); Goldsmith (The 
Vicar of Wakefield); Defoe (Robinson Crusoé); Schiller (Guilherme 
Tell; Maria Stuart); Goethe (Iphigenia). 

Por sua vez, o Liceu D. Afonso (posteriormente denominado 
Ateneu Rio-Grandense), indicava para o Programa de 1851: Tito 
Lívio; Virgílio; Horácio; Les Aventures de Telemaque; Racine; The 
Adventures of Telemakus. Programa de 1859: Fábulas de Phedro; 
Cornelius Nepos; Tácito; Tito Lívio; Cícero; Cesar; Salústio; Virgílio; 
Horácio; Ovídio; Milton; Fénelon; La Fontaine; Racine; 
Chateaubriand; Schiller (Maria Stuart). Programa de 1872: 
Morceaux Choises de Chateaubriand; Os Lusíadas de Camões; 
Eutrópio; Cornélio Nepos, Cesar; Charles André; Salústio; Tito Lívio; 
Ovídio (Tristes); Virgílio (Eneida); Tácito (Anais); Cícero; Horácio; 
Juvenal; Virgílio.  

Embora acachapante o domínio do latim, o estudo das 
línguas vivas compunha, junto com a História e Geografia, assim 
como da Filosofia, Retórica e Literatura, a base humanista que os 
estudantes da época não podiam prescindir. As diversas 
memórias de estudantes reforçam esse domínio.

 4.  LENDO ALÉM DO CURRÍCULO ESCOLAR

As lembranças perpetuadas pelos escritores são ricas de 
relatos sobre o que liam os jovens estudantes brasileiros no século 
XIX. As marcas e pertinências dos livros de leituras, das antologias, e 
das seletas, reverberavam certamente em seus gostos, interesses e 
desejos, obras como a de Felisberto Rodrigues Pereira de 

4Carvalho  despertavam curiosidade e aguçavam a busca de 
novos textos, como recordava Campos (1954, p. 202): “[...] quero 
me referir, aqui, à influência que exerce sobre o gosto do aluno, e 
sobre o desenvolvimento da sua inteligência, o aspecto material 
de um livro de instrução. Eu tenho, por exemplo, a mais risonha 
recordação dos livros de Felisberto. Eram amplos e claros. As letras, 
as sílabas, as palavras, não se aglomeram neles, como nos outros 
autores [...]”.

Por sua vez, Visconde de Taunay, estudante do Colégio 
Pedro II nos anos 50 do século XIX, lembrava que além de estudarem 
o Epítome de História Sagrada do Lhommond, estudavam diversos 
autores latinos, precisando verter seguidamente trechos para o 

5português; para tanto utilizavam o Magnum Lexicon . Embora árdua 
e muitas vezes cansativa, essa formação inicial, o autor lembrava 
que paralelamente deliciava-se com outras leituras:

Para mim começara este furor de leitura desde 
fins de 1852, causando-me a primeira novela que 
me interessei verdadeiro deslumbramento – 
Ivanhoé, de Walter Scott. Aquilo se me afigurou 
estupendo,  subl ime e,  como t inha a 
possibilidade, quando ia com meu pai ao 
Engenho Novo, de trazer de lá livros, não havia 
como fartar-me. Assim da biblioteca do tio 
Beaurepaire tirei o Judeu Errante, oito grossos 
volumezinhos, edição de Bruxelas, que devorei 
sem parar. Também em extremo apreciei uma 
contrafação de Walter Scott – Aymé Verd – e 
estes três romances foram os primeiros de que 
tomei conhecimento naqueles anos de 1852 e 
1853 [...] (TAUNAY, 1948, p. 39).

 Relembra que, sendo meio pensionista, permanecia “[...] no 
colégio todo o dia, tendo aulas das nove horas ao meio-dia, recreio 
e jantar, além de sala de estudo do meio-dia às quatro. Dessa hora 
até às seis, novas aulas [...]” (TAUNAY, 1948, p. 44). Mesmo assim, 
encontrava tempo para ler: “[...] com que impaciência devorei os 
seis volumes das Mil e Uma Noites. E o Robinson Crusoé [...]”, 
exclamava.  E acrescentava: “[...] também sobremaneira me 
deleitava a bela edição de D. Quixote [...]” (TAUNAY, 1948, p. 51). 
Junto de seu pai, se deliciava de ouvi-lo discorrer sobre os grandes 
clássicos do século de Luis XIV, Boileau, Molière, Racine e Corneille. 
“Fábulas de La Fontaine, então, as sabia às dezenas [...]” (TAUNAY, 
1948, p. 67). 

Em suas memórias, Bello recordava seu velho professor que 
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era apaixonado por Chateaubriand, declamando seguidamente 
trechos dos Mártires e de Atala. “Citava-nos também como 
perfeito modelo da prosa a doce cadência dos primeiros períodos 
de Telêmaco, de Fénelon: 'Calipso ne pouvait pas se consoler du 
départ d'Ulisses [...]” (BELLO, 1958, p. 24). Enquanto jovem, a única 
possibilidade de fuga dos chatos, pesados e indigestos manuais, 
era não apenas refugiar-se nas obras literárias, mas, 
conjuntamente à elas, valer-se da imaginação era uma das 
estratégias, conforme afirmação do memorialista:

As primeiras leituras de Júlio Verne alargavam-
me por mundos exóticos ou ignotos a 
curiosidade ecumênica. Como seria a China, o 
fundo dos mares, o centro da Terra, a Lua? 
Creio que por aquela época, li também as 
Viagens de Gulliver e Robinson Crusoé, em 
edições populares: novos convites ao 
insaciável viajante [...] Não mais contente com 
as terras desconhecidas, descobria, pequeno 
discípulo do herói de Defoe, novas águas 
desertas do Pacífico. Batizava-as, povoava-as, 
civilizava-as [...] (BELLO, 1958, p. 25).

Na Província do Rio Grande do Sul, Aquiles Porto Alegre 
lembra em diversas crônicas publicadas ao longo dos anos, 
aspectos da vida estudantil:

Mme. Marcus. Conheci-a estabelecida com 
livraria no pavimento térreo da Rua de 
Bragança, à esquina da Alegria. Eu era seu 
vizinho, e, amante dos livros, muitas vezes visitei 
a sua livraria, que, valha a verdade, não 
passava de um modesto 'sebo'. A Livraria de 
Madame Marcus era muito freqüentada por 
estudantes, que iam lá mais para vender que 
para comprar livros. O velho Dumas e Ponson 
du Terrail eram os seus autores do peito, sem 
deixar de ler todos os demais romancistas que 

tocavam pelo mesmo pito [...] (PORTO ALEGRE, 
1921, p. 91-92). 

Certas práticas culturais do século XIX ainda permaneciam 
na lembrança de Aquiles, “[...] tempos de criança [...]” na expressão 
do memorialista. Tempo em que a cidade onde nasceu “[...] não 
passava de uma povoação da roça, sem hidráulica, sem 
iluminação, sem bondes e sem esgotos [...]”.PORTO ALEGRE, 1921, p. 
91-92). Tempo em que a cidade de Porto Alegre não tinha telégrafo, 
e a estrada de ferro era apenas conhecida pelas gravuras das “[...] 
revistas e dos livros ou por meio dos vidros de aumento da lanterna 
mágicas [...]” (Idem, p. 69). Certas práticas de leitura ainda estavam 
arraigadas nos hábitos e costumes:

Por esse tempo, ao cair da noite, quando o sino 
anunciava o toque das Trindades, cada um 
recolhia-se à sua casa para deitar com as 
galinhas. Antes, porém, de se enfiarem debaixo 
dos lençóis, o marido lia, sentado à cabeceira da 
mesa, uns capítulos de Dumas, Eugene Sue e 
Ponson du Terrail, então em voga, enquanto a 
mulher a seu lado, fazia crochet e os filhos quietos 
estudavam as lições para o dia seguinte. 
Estudava-se de verdade, com um ou outro livro. 
Não se ia para a escola levando debaixo do 
braço uma prateleira de livraria que custou os 
olhos da cara dos pais [...] (Ibidem, p. 70). 

  Quando aluno do Colégio Marinho, que funcionava na 
Corte, Salvador de Mendonça (1841-1913), registrava em suas 
reminiscências escritas em 1907, as recordações do distante ano de 
1853:

No meu tempo de colegial, terminadas as 
primeiras letras, o menino, dos oito aos quatorze 
anos, entregava-se ao estudo da primeira parte 
de Humanidades a que se dava a denominação 
de Disciplinas. Começava-se pelo Latim, a 
artinha, a arte maior, a sintaxe do Dantas; os 
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prosadores de Eutrópio a Tácito; os poetas, de 
Fedro a Horácio, tudo pelas obras grandes. Em 
seguida, durante mais quatro anos, o estudo 
das Matemáticas Elementares, principalmente 
o da Geometria de Euclides e o da Lógica do 
Genuense, era tudo feito em latim. Depois de 
avigorado o espírito da criança com o estudo 
da literatura dessa raça forte e conquistadora, 
da Geometria e da Lógica, estava ela de 
posse, por assim dizer, do esquadro e do 
compasso, com que levantasse os sólidos 
alicerces da sua educação. Em três anos mais, 
completava-se esse edifício com o estudo das 
línguas vivas, da Geografia e da História, da 
Filosofia e da Retórica [...] (MENDONÇA, 1960, 
p. 273).

Em 1871, o estudante Alberto Coelho da Cunha, recebe 
6carta  de um amigo do Recife, que comenta:

Eu vivo num completo marasmo, nada faço, 
nada escrevo; só me ocupo em ler. Tomei gosto 
pela literatura antiga. Já cansado dos 
adultérios, dos crimes, dos enjoativos enredos 
da nossa literatura contemporânea, procurei 
um lenitivo do ceticismo, em que me lançavam 
aquelas leituras, na literatura dos tempos 
áureos de Roma e Grécia. Até agora só tenho 
lido historiadores. Li Tácito e estou lendo 
Plutarco. Achei que Tácito merece o epíteto de 
'ferro em brasa' do despotismo, que lhe dá 
Victor Hugo; mas parece-me que aquele 
grande gênio circunscreveu a sua força na 
descrição demasiadamente detalhada dos 
acontecimentos dos reinados de Tibério e Nero 
os únicos completos [...] Plutarco não tem a 
mesma força nem como historiador nem como 
f i l ó s o f o ;  é  m e n o s  v e r í d i c o  e  m a i s  
condescendente. Porém a todos os respeitos 

transparece o homem de bem e a sua 
admiração ingênua e mesurada dos grandes 
caracteres, que contorna, é a mais convincente 
prova da sua grandeza. Sente-se a gente 
transportada aos tempos heróicos de Scipiões, 
dos Catões e Aristides. Escreve-me sempre e 
conta-me os teus pensamentos. Adeus. Teu 
amigo, Bertino. Recife, 14.07.1871.

A análise das diversas lembranças perpetuadas pelos 
escritos relativos aos tempos de colégio nos permite apontar que 
muito além dos textos indicados para uso em sala de aula, os 
estudantes do século XIX liam outros textos, alguns complementares 
à sua formação, outros no intuito de fruição, deleite e prazer.  Certas 
práticas de leitura eram coletivas, como relembra Aquiles Porto 
Alegre. 

Arrolamos abaixo diversas obras infanto-juvenis, e/ou 
adaptadas a esse universo, assim como textos clássicos indicados 
para a leitura, que circulavam no Brasil durante o século XIX. A 
amostragem não tem por objetivo esgotar o que circulava, mas sim, 
mapear, identificar as principais casas editoriais, o país de origem, e, 
quando possível, as obras traduzidas e o nome do tradutor. A 
localização dessas obras foi realizada consultando catálogos, 
almanaques, acervos públicos e particulares.

Quadro 3 – Textos clássicos indicados para leitura
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Autor Título Local Editora Ano Observações 

 
Caravançará ou 

Coleção de 
Contos Orientais 

Lisboa 
Typographia 
Rollandiana 

1823 
Traduzidos de um 
manuscrito persa. 

Walter Scott 
Ivanhoe ou o 
regresso do 

cruzado 
Paris 

Livraria 
Portugueza 

de J. P. 
Aillaud 

1837 
Tradução de E. P. 
Câmera. 4 tomos. 

Walter Scott 
O Talisman ou 

Ricardo na 
Palestina 

Paris 

Livraria 
Portugueza 

de J. P. 
Aillaud 

1837 
Tradução de 

Caetano Lopes de 
Moura. 3 tomos. 
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Fenelon 
Aventuras de 

Telemaco 
Paris 

Livraria 
Europea de 

Baudry 
1837 

Edição bilíngue. 
Tradução de 

Manuel de Sousa e 
Francisco Manuel 
do Nascimento. 

Retocada por José 
da Fonseca. 2 

tomos. 

Chateaubri
and 

Os Natchez: 
história 

americana 
Paris 

Livraria 
Portugueza 

de J. P. 
Aillaud 

1837 
Tradução de 

Caetano Lopes de 
Moura. 4 tomos. 

 

Aventuras 
maravilhosas de 

Lazarilho de 
Tormes 

Paris J-P. Aillaud 1838 

Extraídas das 
antigas crônicas 

de Toledo por G. F. 
Grandmaison y 

Bruno. Traduzidas 
da língua 
francesa. 

Fenimore 
Cooper 

O piloto: novela 
marítima 

Paris 

Livraria 
Portugueza 

de J. P. 
Aillaud 

1838 
Tradução de 

Caetano Lopes de 
Moura. 4 tomos. 

Victor Hugo 
Bug-Jargal: 

novela historica 
Lisboa 

Na Impressão 
de Galhardo 

e Irmãos 
1843 

Traduzida do 
francês por M. E. 

C. 

Fénelon 
Aventures de 
Télémaque 

Paris 

Belin-
Leprieur, 
Libraire-
Editeur 

1844 
Notícia biográfica 

e literária de M. 
Villemain. 

La Fontaine Fables Leipzig 

Bern. 
Tauchnitz 

Jeune, 
Libraire-
Éditeur 

1845 
La France 
Classique. 

Luis de 
Camões 

Os Lusíadas Paris 
Livraria 

Europea de 
Baudry 

1846 

Poema épico 
restituído a sua 

primitiva 
linguagem. 

Organizado por 
José da Fonseca. 

Walter Scott Ivanhoe Paris 
Baudry’s 

European 
Library 

1849 

 
Coleção de 

antigos e 
modernos British 

Authors. 

Alexandre 
Dumas 

O Cavalheiro 
d’Harmental 

Lisboa 
Tipografia 

Rollandiana 
1849 

Tradução 
portuguesa de M. 

A. da Silva.. 4 
tomos. 

 

Fenimore 
Cooper 

The Headsman 
or The Abbaye 
dês Vigneron 

London 
Richard 
Bentley 

1850  

Alexandre 
Dumas 

A princesa de 
Monaco 

Lisboa 

Typ. 
Lisbonense 
de Aguiar 

Vianna 

1855 

Biblioteca universal 
publicada por 

Eduardo de Faria. 
6 volumes. 

Alexandre 
Dumas 

Les Trois 
Mousquetaires 

Paris 
Michel Lévy 

Freres 
1856 2 volumes. 

Olivier 
Goldsmith 

Le Vicaire de 
Wakefield 

Paris 
Charpentier, 

Libraire-
Éditeur 

1857 

Tradução de 
Madame Louise 

Belloc. Precedido 
por uma notícia 
de Walter Scott. 

La Fontaine Fables Tours 
Mame et C., 
Imprimeurs-

libraires 
1857 

Ilustrações de K. 
Girardet. 

Alexandre 
Dumas 

Os três 
mosqueteiros 

Lisboa 

Typografia 
de Luiz 

Correa da 
Cunha 

1859 
 

Tradução livre. 2 
tomos. 

Alexandre 
Dumas 

Mysterios de 
Napolis ou Uma 
pesca de redes 

Rio Grande 
Typographia 
do Echo do 

Sul 
1865  

Henrique 
Rivière 

O assassino de 
Albertina Renouf 

Rio Grande 
Typographia 

do Diário 
1865  

Paulo de 
Kock 

Um homem 
atribulado 

Lisboa 
Typographia 

de Salles 
1868 

Editor e tradutor J. 
A. Xavier de 
Magalhães. 

Paulo de 
Kock 

O Burro do 
Senhor Martinho 

Lisboa 
Typographia 

de Salles 
1868 

Editor e tradutor J. 
A. Xavier de 
Magalhães. 

Bernardin 
de Saint-

Pierre 
Paul et Virginie Tours 

Alfred Mame 
et Fils, 

Éditeurs 
1870 17º edição. 

Ponson Du 
Terrail 

A Corda do 
Enforcado 

Porto/Braga 
Livraria 

Internacional 
de Chardron 

1873 

Rocombole (Novo 
e Ultimo Episodio). 
2 tomos. Tradução 

de Gualdino de 
Campos. 

Luis de 
Camões 

Os Lusíadas Paris 
Vª J-P. 

Aillaud, 
Guillard e Cº. 

1873 
Correta e dada a 
luz por Paulino de 

Souza. 

Julio Verne 
Miguel Strogoff 

ou O Correio do 
Czar 

Rio de 
Janeiro 

B. L. Garnier 1876 
Traduzido por 

Fortunio. 

Ponson du 
Terrail 

Dragonne e 
Mignonne 

Lisboa 

Empreza 
Editora, 

Carvalho & 
Cª. 

1876 
Tradução de L. C. 

M. 

 



Fonte: Construção dos autores.

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por esse levantamento é possível constatar que grande 
parte das obras publicadas nas primeiras décadas do século XIX 
eram basicamente editadas na França. A partir da década de 40, 
paulatinamente aumenta a participação portuguesa. Textos 
editados no Brasil, somente nas últimas décadas do século XIX, caso 
de Júlio Verne, traduzido e publicado pela Editora Garnier. 
Anteriormente podemos apontar o papel desempenhado pelas 
tipografias de jornal, que em folhetins publicavam autores 
populares. Foi possível localizar esse tipo de publicação em duas 
cidades (Rio Grande e Pelotas) no Estado do Rio Grande do Sul. 
Como essa pesquisa foi centrada nessas cidades, por uma questão 
lógica, a localização dessas obras foi facilitada.  Com certeza esse 
tipo de constatação indica que outras cidades provavelmente 
estivessem publicando folhetins, mormente os grandes centros. Fora 
do nosso centro de pesquisa, verifica-se o domínio das duas grandes 
editoras nacionais, ou seja, Garnier e Laemmert.

Ao longo do século XIX intensificou-se um processo 
pedagógico, em termos de ensino e leitura, ficando a prática da 
leitura submetida a novos métodos e princípios científicos. A 
produção e circulação de livros voltados ao público infanto-juvenil 
tende a aumentar, assim como aos poucos as editoras nacionais 
vão monopolizando o mercado editorial. Do mesmo modo, cada 
vez mais as edições são publicadas em língua vernácula, caso de 
autores como Dumas, Verne, Terrail, embora a maioria deles por 
casas editorias de Portugal.  Também ocorre um processo de 
tradução e adaptação de textos clássicos para os jovens leitores. 
Exemplar foi o papel desempenhado pelo professor do Colégio 
Pedro II, Carlos Jansen, talvez o grande nome na divulgação da 
literatura infanto-juvenil no Brasil. 

 NOTAS

¹ Fundada em 1838, com o nome de E & H Laemmert, essa razão 
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Julio Verne Da terra à lua 
Rio de 
Janeiro 

B. L. Garnier 
1879

? 

Tradução de 
Salvador de 
Mendonça. 

Luis de 
Camões 

Os Lusíadas Bruxelas 

Typographia 
e 

tithographia 
E. Guyot 

1879 

Edição publicada 
por Abílio Borges 

para uso das 
escolas brasileiras. 

 
As Mil e Uma 

Noites: contos 
árabes. 

Rio Grande 
Livraria de 
Daniel de 

Barros e Silva 
1882 

Traduzidos em 
francês por 

Galland e vertidos 
em português. 
Adornada com 

gravuras. 2 tomos. 

Andersen 
Les Souliers 

Rouges et autres 
contes 

Paris 

Garnier 
Frères, 

Libraires-
Éditeurs 

1882
? 

Traduits par MM. 
Ernest Grégoire & 

Louis Moland. 
Illustration de Yan 

Dargent. 

Carlos 
Jansen 

Contos Seletos 
das Mil e Uma 

Noites 

Rio de 
Janeiro 

Laemmert & 
Cia. 

1882 
Edição ilustrada e 

colorida. 

Octave 
Feré 

A abadia de 
Santo André 

Pelotas 
Typ. do Onze 

de Junho 
1883 

Tradução de 
Alfredo Ferreira 

Rodrigues. 

Henrique 
Perez 

Escrich 
O amigo íntimo Pelotas 

Typ. do Onze 
de Junho 

1883 
Tradução de J. 
Cruzeiro Seixas. 

Henrique 
Perez 

Escrich 

Noites amenas: 
quem tudo quer 

tudo perde 
Pelotas 

Typ. do Onze 
de Junho 

1883 
Tradução de Julio 

Gama. 

Julio Verne 
A Escola dos 

Robinsons 
Rio de 
Janeiro 

B. L. Garnier 1883 
Tradução de J. M. 
Vaz Pinto Coelho. 

Fenelon 
Les Aventures de 

Télémaque 
Tours 

Alfred Mame 
et Fils, 

Éditeurs 
1884  

Carlos 
Jansen 

Robinson Crusoé 
Rio de 
Janeiro 

Laemmert & 
Cia. 

1885 
Edição ilustrada e 

colorida. 

Carlos 
Jansen 

Dom Quixote 
Rio de 
Janeiro 

Laemmert & 
Cia. 

1887 

Edição ilustrada e 
colorida. Redigido 

para mocidade 
brasileira segundo 

plano de 
Hofmann. 

Carlos 
Jansen 

As Viagens de 
Gulliver a terras 
desconhecidas 

Rio de 
Janeiro 

Laemmert & 
Cia. 

1888 
Edição ilustrada e 

colorida. 

Carlos 
Jansen 

Aventuras 
Maravilhosas do 

Celebérrimo 
Barão de 

Munchhausen 

Rio de 
Janeiro 

Laemmert & 
Cia. 

1891 
Edição ilustrada e 

colorida. 

 



social existiu até 1891, quando pela nova organização dos 
sucessores (Eduard tinha falecido em 1880 e seu irmão Heinrich em 
1884) passa a chamar-se Laemmert & Companhia. 

2 Para este estudo foram utilizados os diversos programas do 
Colégio Pedro II, retirados da seguinte obra: de VECHIA e LORENZ 
(1998). Para os Liceus, foram utilizados os programas do Liceu D. 
Afonso, anexo ao trabalho de ARRIADA (2007). 

3 Optamos por manter a grafia da época. 

4 Natural do Rio de Janeiro, professor público, habilitado pela 
Escola Normal, foi professor interino da cadeira de Pedagogia. 
Deixou vasta obra na área pedagógica, salientamos as seguintes 
obras: Seleta dos autores modernos destinada aos exames de 
leitura das classes adiantadas das escolas primárias. Rio de 
Janeiro: Alves & Cia, 1881; Primeiro Livro de Leitura; Segundo Livro 
de Leitura; Terceiro Livro de Leitura; Quarto Livro de Leitura; Quinto 
Livro de Leitura; editados pela casa editorial Francisco Alves nas 
primeiras décadas do século XIX. Suas diversas séries didáticas 
disputavam a preferência dos professores com os textos de Abílio 
Borges (Barão de Macaúbas) e Hilário Ribeiro (BLAKE, 1893; 
COELHO, 1995). 

5 Magnum Lexicon novissimum Latinum et Lusitanum. Emmanuelis 
Pinii Cabralii. Paris: J. P. Aillaud, 1849 (Existiam diversas edições).

6 Essa correspondência foi enviada para Alberto Coelho da 
Cunha, quando este se encontrava na estância Paraíso, hoje 
pertencente ao Município de Arroio Grande (Arquivo Arriada). 
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RESUMO

 A revista A Violeta surgiu em 1916, em Cuiabá, capital de Mato Grosso, oriunda do Grêmio Literário “Júlia 
Lopes” e foi uma das revistas mais profícuas do Estado e do Brasil. Circulou de 1916 a 1950 e configurou-se como um 
significativo veículo de divulgação das causas femininas no Estado e no Brasil. O corpo editorial da revista A Violeta 
era composto por mulheres que residiam em Mato Grosso e que publicavam assuntos com temáticas variadas, 
além das produções das redatoras. Entre as características da revista, destaca-se a diversidade de gêneros 
literários e jornalísticos publicados em suas páginas. Este trabalho utiliza como objeto de estudo as edições da 
revista A Violeta do ano de 1932 e tem como objetivo perceber a repercussão do voto feminino nas oito edições da 
revista publicadas neste ano. 

Palavras-chave: Gênero. Imprensa feminina. Revista A Violeta.

ABSTRACT 

 The magazine A Violeta came up in, in Cuiabá, capital of Mato Grosso, deriving of the Literary Bosom “Júlia 
Lopes” and was one of the moust advantageous magazines of the State and of Brazil. The magazine circulated since 
1916 up to 1950 and was configured as a meaningful vehicle of divulgation os feminine causes. The publishing body 
of the magazine A Violeta was composed by women that resided in Mato Grosso and published subjects with varied 
themathic, beyond the productions of the editors. Between the characteristics of the magazine, the one that shows 
off is the diversity of literary and journalistcs sorts published in their pages. This work use as study object the editions of 
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the magazine A Violeta of the year of 1932 and has as objective 
perceive the repercussion of feminine vote in eight editions of the 
magazine published in that year.

Keywords: Gender. Female press. Magazine A Violeta.

 1.  INTRODUÇÃO

A
A palavra paradoxo¹ é utilizada pela historiadora norte-
americana Joan Scott (2002) para caracterizar a atuação 
política de algumas mulheres, inseridas na história do 

feminismo, que interferiram ou desafiaram os discursos hegemôni-
cos e as ordens sociais, culturais e econômicas estabelecidas nas 
sociedades ocidentais. Scott (2002, p. 28) emprega o termo 
paradoxo “[...] para significar uma opinião que desafia o que é 
dominantemente ortodoxo, que é contrária à tradição (literalmen-
te: transgride a doxa). O paradoxo marca a sua posição de 
enfretamento à tradição, acentuando as diferenças entre ambos 
[...]”. Essa atitude estaria ligada principalmente às “[...] práticas 
discursivas de política democrática que igualaram individualida-
de e masculinidade [...]” (SCOTT, 2002, p. 29), expondo, assim, as 
contradições ao considerar o sujeito universal sendo do sexo 
masculino.

A designação dos seres humanos do sexo masculino como 
absolutos na sociedade (BEAUVOIR, 1970) recebeu subsídios da 
igreja, da ciência, da história e mais recentemente dos meios de 
comunicação de massa, que contribuíram para a construção da 
identidade feminina como complementar ao homem. As 
mulheres receberam algumas denominações, entre elas, a de 
segundo sexo e sexo frágil, sempre levando em consideração a 
diferenciação biológica. “[...] A humanidade é masculina e o 
homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele; ela 
não é considerada um ser autônomo [...]” (BEAUVOIR, 1970, p. 10).

No caso da ciência, a divisão de homens e mulheres em 

categorias estanques e contrárias foi justificada utilizando-se 
argumentos baseados em aspectos biológicos, principalmente 
relacionados às diferenças anatômicas dos corpos. “[...] A 
diferença biológica entre os sexos, isto é, entre o corpo masculino e 
o corpo feminino, e, especificamente, a diferença anatômica entre 
os órgãos sexuais, pode assim ser vista como justificativa natural da 
diferença socialmente construída entre os gêneros e, 
principalmente, da divisão social do trabalho [...]” (BOURDIEU, 2010, 
p. 20, grifo do autor).

Para o sociólogo francês Pierre Bourdieu (2010), “[...] a 
divisão entre os sexos parece estar 'na ordem das coisas', como se 
diz por vezes para falar do que é normal, natural, a ponto de ser 
inevitável [...]” (BOURDIEU, 2010, p. 17), e complementa dizendo que 
a divisão entre os sexos é socialmente construída e naturalizada “[...] 
e adquire, assim, todo um reconhecimento de legitimização [...]” 
(BOURDIEU, 2010, p. 17).

Ainda sobre essa “naturalização”, o sociólogo francês Edgar 
Morin afirma que “[.. .] a mulher jamais foi definida 
sociologicamente. A infraestrutura do caráter feminino é atribuída à 
biologia: fêmea, está destinada à reprodução; mamífera, está 
destinada a cuidar dos filhos; primata, está subordinada ao seu 
macho [...]” (MORIN, 2006, p. 156). Essas funções, de acordo com 
Morin, são determinadas “[...]  pré-sociologicamente e a sociedade 
apenas faz variar os atributos e o modo de ser com que ela marca o 
mundo [...]” (MORIN, 2006, p. 156). 

Mas como são construídas essas diferenciações? De que 
modo elas condicionam a existência das mulheres? É possível 
considerar a categoria “mulher” homogênea? Houve consenso por 
parte das mulheres, em relação ao seu “papel” na sociedade? Com 
a finalidade de responder essas - e muitas outras – questões sobre 
“[...] o caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no 
sexo [...]” (SCOTT, 1995, p. 72) que as feministas americanas iniciaram 
os estudos de “gênero”, na segunda metade do século XX². Para a 
historiadora June Hahner (1981, p. 22), a “[...] relação dos sexos, 
como a de classe e a da raça, é antes social que naturalmente 
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constituída, com desenvolvimento próprio, variando com as 
mudanças na organização e na estrutura social [...]”.

Para Scott (1995, p. 88), “[...] o gênero é uma forma primária 
de dar significado às relações de poder. Seria melhor dizer: o 
gênero é um campo primário no qual, ou por meio do qual, o 
poder é articulado [...]”. Essa articulação do poder (ou dos 
poderes), na visão da historiadora, não é feita a partir de um 
consenso e nem de uma origem única, e sim de processos que se 
interconectam e podem ser explicados baseando-se no 
significado. “[...] Para buscar o significado, precisamos lidar com o 
sujeito individual, bem como com a organização social, e articular 
a natureza de suas interrelações, pois ambos são cruciais para 
compreender como funciona o gênero, como ocorre a mudança 
[...]” (SCOTT, 1955, p. 86). 

As relações de gênero podem ser consideradas como 
forças que em alguns casos são conflitantes, já que “[...] gênero 
não representa sexo, mas sim, uma relação social, [...] é a 
representação de uma relação, a relação de pertencer a uma 
classe. Assim, gênero não é uma condição natural, e sim, a 
representação de um indivíduo por meio de uma classe [...]” 
(RODRIGUES, 2005, p. 3).  

Nessa mesma perspectiva, adotada neste trabalho, a 
existência das mulheres deve ser problematizada, suas atividades 
em ambientes públicos e privados devem ser compreendidas, 
levando-se em consideração suas escolhas em recusar ou não seu 
“papel” de mulher em suas diversas facetas. Se há recusa ou 
consenso, quais as implicações? E ainda, como as mulheres 
incorporaram ou não os discursos hegemônicos? Como 
divulgaram suas próprias causas, anseios? Utilizaram meios de 
comunicação? 

Para Françoise Collin, uma das alternativas para reverberar 
a complexidade da existência das mulheres foi o feminismo, que 
“[...] introduziu não uma evolução, mas uma revolução na 
concepção da relação entre os sexos, revolução que não inclui 
um modelo factual ou ideológico prévio [...]” (COLLIN, 2009, p. 61). 

Ainda sobre o feminismo, Hahner (1981, p. 28) explica que este 
movimento “[...] abrange todos os aspectos da emancipação das 
mulheres e inclui qualquer luta projetada para elevar seu status 
social, político ou econômico; diz respeito à maneira de se perceber 
da mulher e também à sua posição na sociedade [...]”.  

No Brasil, um dos fatores que permitiram a visibilidade da 
mulher na sociedade, além dos limites familiares, foi a 
transformação do país em sede do império português, com a vinda 
da família real em 1808. A permanência da corte no Brasil, de 
acordo com a jornalista Dulcília Buitoni, “passou a influir na vida da 
mulher no Rio de Janeiro, exigindo-lhes mais participação” (BUITONI, 
2009, p.31). A “luta” pela ampliação dos seus papéis na sociedade 
teve início ainda na era Imperial, mas os resultados reais foram 
obtidos no período republicano, entre eles, o acesso ao ensino 
superior, às atividades públicas e o direito ao voto. “[...] As mulheres 
tornaram-se pioneiras nas áreas da política, na força de trabalho, na 
educação e na imprensa no início do século XX (HAHNER, 1990), 
embora as condições de trabalho fossem terríveis e discriminatórias 
[...]” (SOUZA, 2000, p. 487). Tudo isso aflorou características na mulher 
do século XX, principalmente em relação à obtenção de direitos 
políticos e sociais. Além de influenciar na publicação de artigos, 
contos e crônicas sob a perspectiva feminina.

A presença das mulheres na imprensa, nas instituições 
educacionais e nos postos de trabalho representa a obtenção de 
novos espaços para o relacionamento pessoal e profissional, além 
de iniciar o rompimento de estereótipos relacionados à conduta 
feminina, a submissão, entre outros, que são alimentados por 
instituições patriarcais (família, igreja e escola). A entrada das 
mulheres nos veículos de comunicação de massa foi um dos 
caminhos encontrados pelas mulheres para publicizar a esfera 
íntima feminina, como caracteriza Kátia Carvalho (1995).

Para Michèle Mattelart (1982), o caráter invisível do trabalho 
realizado em âmbito doméstico - considerado pela mesma como o 
pilar da economia de apoio - e a desvalorização econômica são 
fatores decisivos para a representação e formação da imagem das 

141

REVISTA ELETRÔNICA 8    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



mulheres, principalmente quando veiculadas nos meios de 
comunicação. Tal imagem das mulheres é transmitida e associada 
a um conjunto de valores que atuam como instrumentos 
ideológicos visando à explicação da “condição natural” da 
mulher: a de aceitação de seu status na sociedade que não 
deveria ser questionado e muito menos discutido publicamente. 
“[...] Fazer de conta que as mulheres não existiam é um 
comportamento que ajudava a construir a história das mulheres 
como seres que não tinham identidade própria, reforçando a 
visão da mulher complemento do homem, Eva costela de Adão 
[...]” (KOSHIYAMA, 2001, p. 2).

Além dos espaços públicos e privados, a repetição e a 
eternidade são relacionadas à existência da mulher, que convive 
com ciclos aos quais retorna constantemente (MATTELART, 1982). 
No entanto, a imprensa e as organizações políticas e literárias 
femininas (e feministas) foram alternativas de interferências nestes 
ciclos porque eram destinadas a conscientizar e propor ações 
emancipadoras que contribuíssem com a obtenção e 
reconhecimento de direitos sociais e políticos destinados às 
mulheres. 

2.  A IMPRENSA FEMININA (E FEMINISTA) COMO IDEÁRIO MODERNO

Inicialmente atrelado ao movimento sufragista, as 
feministas brasileiras colocaram em pauta, ainda no século XIX, o 
voto como direito político inerente à nova condição política 
brasileira, de Estado republicano. Influenciadas principalmente 
pela atuação das americanas e de algumas feministas europeias, 
as brasileiras proclamaram “[...] sua insatisfação com os papeis 
tradicionais atribuídos pelos homens às mulheres. Principalmente 
por meio de jornais editados por mulheres, agora esquecidos, 
surgidos nessa época nas cidades do centro-sul do Brasil, elas 
procuraram despertar outras mulheres para seu potencial de 
autoprogresso e para elevar seu nível de aspirações [...]” (HAHNER, 
1981, p. 28).

A primeira revista brasileira voltada para a mulher surgiu em 
1827, no Rio de Janeiro, mesmo ano em que foi editada uma lei que 
concedia o direito de alfabetização às mulheres. O Espelho 
Diamantino foi uma criação do Jornal do Commercio, era quinzenal 
e teve 14 números de circulação, e é considerado o primeiro 
periódico feminino brasileiro (ABREU, 2008). Já o primeiro periódico 
feminino editado e dirigido por uma mulher, O Jornal das Senhoras, 
surgiu no primeiro dia do mês de janeiro de 1852, no Rio de Janeiro, 
dirigido pela argentina radicada no Brasil Joana Paula Manso de 
Noronha. Após este periódico surgiram outros jornais com as 
mesmas características em diversas capitais e cidades brasileiras, 
entre eles, 

[...] O Belo Sexo (Rio de Janeiro, 1862); O Sexo 
Feminino, (fundado em Campanha, Minas 
Gerais, no ano de 1873 e transferido para o Rio 
em 1875); Ëcho das Damas (Rio de Janeiro, 1885); 
A Família (fundado em São Paulo em 1889 e, após 
um ano, transferido para o Rio de Janeiro); A 
mensageira (São Paulo, 1897); Revista Feminina 
(fundado em São Paulo no ano de 1914, foi o 
primeiro periódico feminista de circulação 
nacional) e a revista A Violeta (Cuiabá, 1916) [...] 
(ALMEIDA & BERNARDES, 1998, s/p).

No início as publicações femininas enfrentaram dificuldades, 
sendo a principal: a insuficiente alfabetização das mulheres, público 
alvo destes periódicos. Mas as redatoras e colaboradoras das 
revistas transformaram essa dificuldade em uma causa ao 
defenderem o acesso e a disponibilização de escolas para 
mulheres.

Com características próprias, a imprensa feminina pode ser 
considerada como o veículo do ideário moderno (CARVALHO, 
1995) e se difere da imprensa tradicional por estar “[...] estreitamente 
ligada ao contexto histórico que cria razões para seu surgimento, e 
que interfere em cada passo de sua evolução. Jornais e revistas 
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femininos funcionam como termômetros dos costumes de época. 
Cada novidade é imediatamente incorporada, desenvolvida e 
disseminada [...] (BUITONI, 1990, p. 24).

O século XX foi um dos momentos fecundo para o 
surgimento de jornais e revistas. O crescimento das cidades, o 
início da industrialização e ainda a alfabetização de homens e 
mulheres foram um dos motivos. Outros aspectos importantes 
foram as mudanças que aconteceram no âmbito político, como a 
Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e, no Brasil, a adoção do 
sistema governamental republicano com objetivos de “ordem” e 
“progresso”. Mas o caráter progressista e positivista da República 
era criticado por movimentos sociais organizados, pois não 
buscava o desenvolvimento do país como nação moderna 
(ABREU, 2008). 

Com o objetivo de propor novos horizontes e possibilidades 
de atuações, surgiram, a partir das primeiras décadas do século 
XX, movimentos nos campos políticos e culturais que se opunham 
as práticas estabelecidas nesta época. Entre estes movimentos, 
destacam-se a Semana de Arte Moderna, em 1922, e no campo 
político, a criação de sindicatos influenciados pelo comunismo e 
anarquismo, o que resultou a criação do Partido Comunista do 
Brasil (ABREU, 2008).

Neste período, conforme afirmam Angela Almeida e 
Elizabeth Bernardes (1998, s/p) é notável “[...] que as defesas feitas 
pelos jornais femininos e pelas feministas dessa época, no que 
concerne à emancipação da mulher, atrelam-se à promoção da 
mulher como mãe e educadora dos filhos, no seio da família e da 
sociedade [...]. “[...] As mulheres exigiam maior participação na 
vida política, e, através de seus movimentos feministas, 
organizaram a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que 
teve a liderança de Bertha Luz. Entre as reivindicações do 
movimento feminino, estavam o direito ao voto e o acesso à 
educação [...]” (ABREU, 2008, p. 150).

Essas duas causas femininas, o direito ao voto e o acesso à 
educação, foram difundidas não somente pelos movimentos 

feministas e imprensa das grandes cidades brasileiras, mas também 
por revistas femininas de locais distantes dos principais centros 
urbanizados do Brasil, como A Violeta, de Cuiabá, capital de Mato 
Grosso.

3.  CUYABÁ DE ONDE SE OUVIU, SE LEU, E SE VIU

O fim do período Imperial resultou em importantes 
mudanças para a Capital de Mato Grosso, entre elas, a 
modernização da cidade, influenciada pela reabertura da 
navegação pelo Rio Paraguai, que resultou em outras 
transformações. De acordo com a historiadora Elizabeth Siqueira 
(2002, p. 126): “[...] Com ela, vieram as máquinas a vapor, a 
imprensa, o telégrafo, a locomotiva, o encanamento de água, a luz 
elétrica, enfim grande parte dos avanços que o mundo europeu já 
conhecia há mais de um século [...]”.

No início do século XX, levando em consideração a 
localização geográfica de Mato Grosso, a 2.017 km do Rio de 
Janeiro (então capital do Brasil), e a inexistência de rodovias 
interestaduais do Estado para outras regiões do País, a alternativa 
ainda era o transporte fluvial. Nos trajetos, os viajantes ficavam 
longas temporadas a bordo de barcos e navios para chegar à 
região sudeste. Para isso, como descreve Magalhães (2001, p. 37), 
atravessam os países do Cone Sul. 

[...] O século XX encontra uma Cuiabá ainda 
isolada do resto do País. Para se chegar à Capital 
brasileira passava-se por três países estrangeiros 
(Paraguai, Argentina e Uruguai), e o percurso 
nunca demorava menos de três meses. A 
comunicação à distância era bastante 
incipiente, servindo-se Mato Grosso apenas de 
um te légrafo ,  que func ionava mu i to  
precariamente [...] 

Ainda assim, pensar em Mato Grosso nas primeiras décadas 
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do século XX é imaginar um cenário predominantemente rural 
diferente em diversos aspectos de outras cidades brasileiras, como 
São Paulo, que já havia iniciado o processo de produção industrial, 
o qual acarretou no aumento da população por conta da 
imigração de estrangeiros, principalmente europeus, para a 
capital paulista.

Nas primeiras décadas do período Republicano, Cuiabá 
era o espaço mais urbanizado e aos poucos foi se transformando 
em uma cidade moderna com a execução de obras estruturais 
essenciais para o desenvolvimento, como a iluminação elétrica 
que, a partir de 1919, foi generalizada pelas residências da capital. 
Essas transformações faziam de Cuiabá uma cidade em 
modernização que viveu no início do século XX um dos períodos 
mais significativos de efervescência cultural e política de sua 
história. “[...] Outro fator de poderosa influência na evolução 
cultural de Mato Grosso foi a imprensa. [...] Raríssimas cidades, no 
Brasil, com uma população de 33.678 habitantes, como era a de 
Cuiabá dos idos de 1920, podem se orgulhar de ter tido tantos e 
tão bons jornais como os que nela circularam [...]” (PÓVOAS, 1982, 
p. 61).

Além de jornais, circularam, no início do século XX, revistas 
literárias originadas em grêmios literários, entre eles, “[...] o Grêmio 
Feminino “Júlia Lopes”, com sua simpática Revista “A Violeta”, que 
desde a fundação até o falecimento da brilhante escritora Maria 
Dimpina Lobo Duarte que a ela se dedicou de corpo e alma, 
circulou por longos anos, vindo desaparecer com a morte da 
ilustrada escritora. [...]” (MENDONÇA, 1970, p. 131).

A revista como apresentada por Rubens de Mendonça 
(1970) surge em dezembro de 1916, nesse cenário de 
desenvolvimento cultural e estrutural por qual Cuiabá passava. 
Além de “simpática”, a revista A Violeta, órgão do Grêmio Literário 
“Júlia Lopes” foi um dos expoentes da organização feminina no 
Brasil que utilizou a mídia impressa para divulgação de conteúdos 
próprios e também de colaboradores nacionais e internacionais.

No Brasil, a Violeta, em relação a periódicos femininos, é o 

segundo com maior circulação temporal (1916 – 1950), ficando 
atrás apenas do jornal O Corymbo, que surgiu na cidade de Rio 
Grande, no Rio Grande do Sul, em 1883 e circulou até 1944. “[...] Essa 
espantosa manutenção de circulação, dada a sua longevidade – 
que para nós vem caracterizar um modo de circulação de A Violeta 
- coloca nossa Revista como o único periódico que se manteve 
nesses termos na primeira metade do século em Mato Grosso [...]” 
(ALMEIDA, 2003, p. 28).

A Violeta se dedicou a mulher mato-grossense, às 
cuiabanas, “[...] falou quase todo o tempo a essa mulher e sobre 
ela” (NADAF, 1993, p.19). Mas não se limitou a divulgar somente os 
acontecimentos locais. A revista reverberava os pensamentos e 
reflexões que faziam parte do cotidiano, e ainda revelou “[...] o 
dúbio pensamento ideológico conservador e de progresso. Suas 
correspondências e o intercâmbio cultural, regional, nacional e 
com o estrangeiro, impresso em suas páginas e nos periódicos de 
outras localidades, testemunham-nos o alcance de suas palavras 
[...]” (NADAF, 1993, p. 20). 

Do tipo almanaque ou gibi, A Violeta media “[...] 
aproximadamente 15,5 x 22,5cm, com fachada que variou no 
decurso de sua existência: capas com ilustração, outras sem 
ilustração, umas com sumário, outras com publicidade e 
diagramações as mais diversificadas para cada exemplar [...]” 
(NADAF, 1993, p. 29). 

Com duas colunas em cada página, a revista utilizou esta 
diagramação como padrão durante o período em que circulou 
(1916-1950) porque oferecia mobilidade para transformar as duas 
colunas em uma quando eram publicados poemas, por exemplo. 
Em toda a existência da revista houve grande alternância de 
colunas e seções. “[...] Não houve rigor no estabelecimento de 
seções fixas em A Violeta. Somente a 'Crônica' que abre suas 
páginas, e o 'Noticiário', que as fecha, mantiveram-se 
permanentemente [...]” (NADAF, 1993, p. 32).

Estas duas seções eram responsáveis por duas funções 
importantes que caracterizam as revistas: textos opinativos que 
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permitem a reflexão sobre assuntos atuais e muitas vezes 
complexos da atualidade, e a prestação de serviço que se 
configura ao informar aos leitores os acontecimentos culturais, 
sociais e políticos que acontecem nas cidades. A interação direta 
com os leitores acontecia por meio de publicação das cartas que 
recebiam. Por ser uma revista literária, além de textos em prosa 
também eram publicados poemas que apareciam dispostos de 
maneira aleatória, mas sempre nas primeiras páginas após a 
“Crônica”. 

Apesar da diversidade encontrada na leitura dessas 
edições, que vão desde cartas e poesias sobre relações amorosas 
até reivindicações de transporte fluvial e terrestre para o Estado de 
Mato Grosso, a revista cuiabana dialogava com os temas 
abordados em publicações nacionais por ser pensada por 
mulheres e para mulheres.

A educação formal para as mulheres, os direitos políticos 
como o voto feminino e os direitos sociais tinham espaço garantido 
nas edições da revista. Estes assuntos eram pautados 
especialmente em várias edições pela colunista “Arinapi”, um dos 
pseudônimos utilizado por Maria Dimpina Lobo Duarte. 
Colaboradora da revista durante toda a sua existência, sinalizou a 
importância da educação formal para as mulheres como um dos 
requisitos para o desenvolvimento da nação.

 4.  A REPERCUSSÃO DO VOTO FEMININO NA REVISTA A VIOLETA

Além de perceber a relevância da imprensa feminina na 
história do jornalismo, outro fator que motivou esta pesquisa foi à 
inexistência de uma abordagem sobre a revista A Violeta pela 
perspectiva da análise de conteúdo, em particular sobre as 
crônicas e seus aspectos femininos e feministas.

Assim, utilizou-se como metodologia a análise de conteúdo 
para perceber a repercussão do voto feminino nas oito edições da 
revista A Violeta publicadas em 1932 (ano em que foi concedido o 
sufrágio universal às brasileiras) e a frequência com que os temas 

do eixo feminismo e voto feminino apareceram na revista. Justifica-
se a escolha do tema feminismo por ele ser o norteador das 
discussões relacionadas à ampliação, ou no caso, à obtenção de 
direitos civis e políticos das mulheres, e entre esses direitos está o 
outro tema escolhido: o voto feminino.

Com isso, procurou-se compreender como eram produzidas 
as mensagens, se eram difundidas utilizando-se formatos opinativos 
ou informativos, e as categorias e gêneros jornalísticos 
predominantes nos textos da revista no período analisado.

Os textos estavam presentes nas edições dos respectivos 
números: 195, 196, 199, 200 e 202 da revista A Violeta de 1932. Ao 
todo, nove textos apresentaram aspectos sobre o feminismo e o 
voto feminino em cartas, crônicas e artigos. Houve predominância 
do gênero “Artigo”, que foi o formato utilizado em cinco textos, 
seguido do formato “Carta”, em três textos e ainda um texto do 
gênero “Crônica”.

Os nove textos foram produzidos por mulheres, sendo dois 
textos produzidos por associadas da Federação Brasileira pelo 
Progresso Feminino e sete textos por colaboradoras locais da revista 
mato-grossense. 

Em todos os textos as autoras se posicionam a favor dos 
direitos sociais, políticos e econômicos que contemplariam as 
mulheres brasileiras. Mas, em alguns textos, existem posicionamentos 
mais enfáticos onde se percebe a utilização de adjetivos e 
expressões que qualificam ou desqualificam as ações e/ou os 
sujeitos. As autoras escrevem de forma informal, em tom de 
conversa com as interlocutoras que são chamadas de 
“amiguinhas”, “patrícias” e “companheiras”. Os textos são, na 
verdade, conversas “[...] Da mulher, para a mulher [...]” (1932), tanto 
que as autoras utilizam constantemente a primeira pessoa do plural 
(nós). Como comprovado na coluna “A Mulher de Matto-Grosso”, 
da edição número 200: “[...] Esqueçamos o passado que magôa, 
embellezemos o presente, preparemos o futuro pelo cumprimento 
exacto do dever [...]”, assinado por Mariela Lopes de Souza. É 
importante ressaltar que a grafia original da revista foi mantida neste 
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trabalho para preservar o estilo e a construção narrativa dos textos 
de cada redatora.

Na edição número 195, do mês de janeiro, os temas-eixos 
aparecem em duas ocasiões. A primeira, no discurso da ativista 
feminista Bertha Lutz, que foi veiculado na Rádio Sociedade do Rio 
Janeiro e transcrito na íntegra para a revista onde aparece no 
formato de um artigo. 

Bertha Lutz era presidente da Federação Brasileira Pelo 
Progresso Feminino e no artigo comenta sobre o “[...] projecto de 
lei eleitoral, que acaba de ser apresentado à opinião pública pela 
sub-comissão de direitos políticos, permite o direito ao voto as 
mulheres que possuem economia própria, abrindo horizontes 
promissores à colaboração cívica feminina na vida política de 
nosso paiz [...]” (A VIOLETA, n. 195, p. 4, 31 jan. 1932). 

No artigo, que faz parte da seção “5 Minutos de 
Feminismo”, Bertha Lutz argumenta a favor do voto feminino 
utilizando exemplos de países “mais adeantados do mundo” em 
que mulheres já votam “perfazendo um total de cento e sessenta 
milhões de eleitoras” (A VIOLETA, nº 195, p. 5, de 31 de janeiro de 
1932). 

A autora afirma que apesar dos “[...] adversários da 
emancipação da mulher considerarem o voto feminino uma  
inovação insólita e perigosa, este direito já havia sido concedido a 
mulheres de outros países e, no caso do Brasil, pelo Estado do Rio 
Grande do Norte através de lei estadual.

Bertha Lutz ressalta a colaboração das mulheres em países 
como “Allemanha” e “Finlandia”, onde “[...] fazendo recahir a sua 
escolha sobre os partidos do centro, socialistas democraticos 
liberaes e catholicos, mantiveram o equilibrio interno que teria 
soffrido uma ruptura violenta com a victoria brusca de um dos 
partidos extremistas: o facismo e o comunismo [...]” (A VIOLETA, n. 
195, p. 5, 31 jan. 1932). 

Por fim, apesar de não “[...] entrar desde agora nos 
pormenores do projecto de lei eleitoral [...]”, Bertha Lutz afirma que 
as mulheres, tanto as que foram contempladas pelo projeto ou 

ainda as que não estão inclusas como beneficiárias dele devem ter 
consciência de sua importância na sociedade, já que “[...] Ao ver 
do feminismo ellas representam altos valores economicos e sociaes 
[...]” (A VIOLETA, n. 195, p. 5, 31 jan. 1932). 

Além do voto feminino, ela ressalta a necessidade de 
“aperfeiçoamentos na legislação civil” que possam contribuir com 
a “affirmação da personalidade econômica da mulher” (A 
VIOLETA, nº 195, p. 5, de 31 de janeiro de 1932). Ou seja, que a mulher 
possa exercer o comércio ou alguma profissão que receba 
remuneração. E entre esses aperfeiçoamentos estaria a 
“separação de bens como regime normal do casamento” (A 
VIOLETA, nº 195, p. 5, de 31 de janeiro de 1932), que foi aprovado 
unanimemente no 2° Congresso Internacional Feminista, realizado 
em 1931, no Rio de Janeiro.

A autora utiliza argumentos relacionados à obtenção de 
direitos políticos, sociais e econômicos pelas mulheres para que não 
haja distinção econômica entre elas, sendo este um dos pontos ou 
“pormenores” do projeto de lei eleitoral brasileiro que receberam 
críticas. 

Apesar de utilizar argumentos a favor do feminismo, Bertha 
Lutz, em dois momentos do artigo deixa evidente características 
recorrentes na atuação e nos programas feministas brasileiros, além 
de deixar explícita sua posição ideológica. As brasileiras almejavam 
obter direitos inexistentes, mas não pretendiam romper com o status 
quo político e familiar brasileiro. Estes aspectos ficam evidentes 
quando a autora diz que com a atuação feminina e sua escolha por 
partidos “do centro, socialistas democráticos liberaes e catholicos” 
o “equilibrio interno” foi mantido e não sofreu “ruptura violenta” se, 
por acaso, um dos partidos “extremistas”, no caso, “o fascismo e o 
communismo” ganhassem as eleições (A VIOLETA, nº 195, p. 5, de 31 
de janeiro de 1932).

No caso da estabilidade familiar, ela finaliza o texto dizendo 
que as mulheres “[...] Devem collaborar conosco para que este 
facto seja reconhecido e para que se aproxime o dia em que, longe 
de descuidar dos seus lares e da sua prole, venham beneficiar a 
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ambos pela intervenção judiciosa na estructura das leis [...]” (A 
VIOLETA, n. 195, p. 5, 31 jan. 1932).  

A inda na ed ição 195 ,  des ta  vez  na  seção 
“Correspondência de D. Martha”, a interlocutora, Martha, 
pseudônimo utilizado por Maria Dimpina, narra um acontecimento 
sobre a “direcção” de sobrinhos e filhos e critica a falta de “[...] 
gente para serviços profissionaes de mulher [...]” (A VIOLETA, n. 195, 
p. 7, 31 jan. 1932).

As funções domésticas eram exercidas por pessoas 
capacitadas e, na falta delas, pelas donas de casa. Em certo 
momento do texto, uma das personagens se posiciona 
contrariamente a mulher trabalhar “fora de casa”: “[...] Estou, D. 
Martha, completamente descrente dessa gente que trabalha, só 
quando muito precisa. E, estou mais que resolvida a acabar com 
as taes necessidades de serviçaes dentro do meu próprio lar [...]” 
(A VIOLETA, n. 195, p. 7, 31 jan. 1932).

Martha salienta a possibilidade de criação de uma escola 
profissional feminina para reverter a situação. “[...] As portas dos 
lyceus se abram enquanto as profissões femininas, que fazem da 
mulher uma boa dona de casa, tendem a desaparecer. Uma 
escola profissional feminina deveria ser creada e mantida com o 
carinho dos governos, se quizessemos uma geração forte, creada 
pelas mães zelosas e habeis de uma experiente e cuidadosa 
mulher [...]” (A VIOLETA, n. 195, p. 7, 31 jan. 1932).

A primeira vista este texto pode parecer contraditório, mas 
ele reverbera a essência do pensamento das mulheres daquela 
época: com a educação formal e a preparação da mulher para 
exercer as funções domésticas, os filhos contribuiriam com o 
desenvolvimento da nação. 

[...] por um lado, o direito de ser cidadã, 
cidadania aqui traduzida como o direito da 
mulher à educação e sua entrada no mercado 
de trabalho. Por outro, reafirmaram o papel da 
mulher como esposa-mãe-dona-de-casa. Nas 
primeiras décadas deste século, sobretudo a 

partir da Primeira Guerra Mundial, surge, segundo 
Barreto (1990), um novo modelo de mulher, que 
toma ares de moderna, sem, contudo romper 
com seu confinamento na esfera privada [...] 
(ALMEIDA & BERNARDES, 1998, s/p).

Além de escrever a respeito do tema, o Grêmio Literário 
“Júlia Lopes” desenvolveu ações para minimizar esta situação e as 
associadas ao Grêmio criaram e administraram a Escola Doméstica 
Feminina, em 1946. 

A edição número 196, do mês de março, apresenta o maior 
número de textos com os temas-eixos, sendo os três textos 
opinativos: dois artigos e uma carta.  

O primeiro artigo é assinado por Mary, pseudônimo utilizado 
por Maria de Arruda Müller, e está localizado na seção 
“Palestrando”. A autora comenta uma crítica que recebeu de um 
amigo que não é identificado no texto. 

Mary responde a crítica do amigo que a considera uma 
“feminista exaltada” dizendo que:

Tem toda razão o meu amigo: Não me contento 
mais com a appl icação tr ibutár ia da 
capacidade feminina, adstricta ao desempenho 
das funcções que há muito vem ella já 
demonstrando poder bem exercer, por uma 
disposição de sua natureza; pois, em rigor, 
ninguém poderá igualar à mulher no papel que 
lhe cabe na assistência social – educação da 
infancia, pratica hospitalar, technica da 
puericultura, amparo aos desvalidos, etc. etc. (A 
VIOLETA, nº 196, p. 3, de 31 de março de 1932).

Além de defender a inclusão da mulher na sociedade em 
igualdade ao homem, Mary classifica o feminismo em dois:

[...] O feminismo activo e combatente e o 
feminismo passivo, neutralizante. 
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Num, essa pleiade formidavel de mulheres 
intelectuaes, formadas, funccionarias, que se 
agitam em legiao por este Brasil, afora. Noutro 
as abnegadas sacerdotisas do lar, as que se 
sentem bem no aconchego sagrado da 
familia, que querem permanecer ignoradas e 
ignorantes de tumulo que reina cá fora... [...] E 
quem senão a mulher, a parte prejudicada, 
cujos argumentos decisivos não mais sendo 
letra morta, poderão restituir o equilíbrio no 
equitatismo social? É por isso que o meu 
feminismo anda exaltado, si bem que eu seja 
uma feminista moderada e conciliadora [...] (A 
VIOLETA, n. 196, p. 4, 31 março 1932).

Neste texto, Mary nos apresenta características de perfis de 
atuação das mulheres em relação ao feminismo e nos mostra a 
visão delas sobre o combate ou a passividade relacionada à 
atuação na sociedade. 

O tumulto citado por Mary diz respeito às atividades 
organizadas por mulheres para debater, refletir e agir a favor de 
causas específicas. Um dos argumentos utilizados por ela é de que 
“[...] O que não padece contestação é que precisamos ter 
representantes autorizadas que no seio dos parlamentos, legislem 
para nós, combatam por nós, clamem identificadas connosco 
contra as injustiças sociaes [...]” (A VIOLETA, n. 196, p. 4, 31 mar. 
1932).

Por fim, Mary indaga sobre as desigualdades constantes no 
Código Civil brasileiro “[...] na parte que concerne aos direitos e 
deveres próprios a cada sexo [...]  Não há de facto uma revoltante 
injustiça no premiar, como no condemnar e punir as faltas de 
ambos? Essa desigualdade não necessita desapparecer da face 
da terra? [...]” (A VIOLETA, n. 196, p. 4, 31 mar. 1932).

Para Mary, a mulher deveria agir para não ser apenas a 
parte prejudicada em relações de gêneros na sociedade. “[...] E 
quem, senão a mulher, a parte prejudicada, cujos argumentos 

decisivos não mais sendo letra morta, poderão restituir o equilíbrio no 
equitatismo social? [...]” (A VIOLETA, n. 196, p. 4, 31 mar. 1932).

O artigo de Maria Eugenia Celso, 2ª vice-presidente da 
Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, na seção “5 Minutos 
de Feminismo”, segundo texto desta edição que trata dos temas-
eixos. Assim como o artigo de Bertha Luz na edição anterior, este 
artigo foi originado do discurso de Maria Eugenia que foi veiculado 
pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro.

No artigo que ocupa uma página da revista, Maria Eugenia 
fala sobre o cumprimento da “promessa expontanea e solemne” do 
Governo Provisório em incluir o voto feminino no projeto de lei 
eleitoral. 

“O projecto de lei eleitoral incluindo o voto feminino entre os 
arrigos da futura legislação, nada mais fez senão render justiça a 
todas as provas de capacidade intellectual, de actividade 
emprehendedora, de que as brasileiras vêm dando ha muito, o 
meritorio exemplo” (A VIOLETA, nº 196, p. 6, de 31 de março de 1932).

As organizações feministas brasileiras como a Federação 
Brasileira pelo Progresso Feminino e a campanha pelo voto feminino 
foram citadas por Maria Eugenia no artigo que traz ainda um 
aspecto da recepção masculina quanto às reivindicações das 
mulheres. 

[...] Após dez annos de uma campanha que, se 
não foi sangrenta, foi áspera, difficil, renhida e, 
pr incipalmente, heróica de inabalável 
perseverança, as mulheres começam a ver 
coroados os seus esforços e, prol da própria 
mulher. Suas reivindicações tão justas tão altivas, 
tão dignificantes, encontraram echo entre 
homens, finalmente esclarecidos sobre o valor da 
sua collaboração e a necessidade dia a dia mais 
presente, da sua actuação directa no campo da 
política e da administração pública [...] (A 
VIOLETA, n. 196, p. 6, 31 mar. 1932).
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 Além do voto feminino, o artigo permite perceber como o 
movimento feminino e feminista estava ganhando espaço e 
visibilidade na esfera pública, e ainda os aspectos em 
transformação na sociedade brasileira, entre eles, a “mentalidade 
masculina”.

[...] A confiança que esta inclusão no caracter, 
na competência das futuras eleitoras constitue 
para ellas não só um motivo de nobre ufania 
como além da prova mais cabal do quanto 
progressivamente se foi effectuando uma 
radical evolução na mentalidade masculina 
do paiz, um poderoso incentivo para não 
desmerecer desta confiança e justificar plena e 
victoriosamente as esperanças que latejam no 
cumprimento deste compromisso [...] (A 
VIOLETA, n. 196, p. 6, 31 mar. 1932).

O último texto da edição número 196 - com a presença dos 
temas-eixos - não tem assinatura e traz em uma coluna, com o 
título de “Brasil Feminino”, informações sobre a primeira edição da 
revista que era editada no Rio de Janeiro e tinha entre as 
colaboradoras algumas “[...] das mais destacadas figuras 
femininas do Brasil intelectual [...]” (A VIOLETA, n. 196, p. 9, 31 mar. 
1932).

No artigo, a revista Brasil Feminino é considerada um 
exemplo de publicação no Brasil que em relação a publicações 
femininas “[...] se inferiosisava aos demais paizes da América Latina 
[...]” (A VIOLETA, n. 196, p. 9, 31 mar. 1932).

O artigo leva em consideração a existência efêmera de 
muitas publicações femininas com exceção de algumas, entre 
elas, a paulista Revista Feminina e cita a própria A Violeta, que 
naquele instante já existia há mais de quinze anos. 

Após a promulgação do sufrágio universal ou voto feminino 
brasileiro em fevereiro de 1932, a edição número 199, de julho de 
1932, publicou o artigo “A mulher de Matto Grosso” que 

parabeniza a mulher brasileira por ter conquistado o direito ao voto, 
em especial, as mulheres mineiras por conta da organização da 
Legião Feminina. 

[...] É justo, estou a dizer que é necessario que a 
Mulher de Matto-Grosso adhira às nossas filleiras 
para collaborarmos na reconstrucção da Politica 
Nacional não permitindo que os vicios do 
regimem passado encontrem guarida no seio da 
Nação, esphacelando-a novamente. Faz-se 
mister que a Mulher brasileira todas, de Sul a Norte 
de Leste a Oeste mantendo cada vez mais forte a 
familia, compreenda que o exercicio do seu 
direito de cidadão será um prolongamento da 
sua missão na sociedade e que a Patria seja um 
lar de paz e de harmonia [...] (A VIOLETA, n. 199, p. 
4, 31 jul. 1932]).

Além do comentar sobre o voto feminino, o artigo traz ainda 
“o esboço dos Estatutos da Legião Feminina com sede em Bello 
Horisonte” que continua na edição de número 200, de setembro de 
1932. Ao fim do Estatuto na edição número 200, uma saudação pela 
vitória da Lei Eleitoral encerra o texto que traz a assinatura de Antidia 
Coutinho, delegada da Legião Feminina em Mato Grosso.

Ainda na edição número 200, na seção “Correspondência 
de D. Martha”, uma carta escrita pela personagem fictícia de Maria 
Dimpina (1932), cita vários exemplos de cuiabanas que estão 
cursando o ensino superior e também frequentando cursos na 
Capital Federal, Rio de Janeiro, com o objetivo de aperfeiçoar ou 
complementar a formação superior que já cursaram, seja no curso 
“Normal” ou em novas profissões como “Pharmacia”. 

“[...] Imaginem as minhas amiguinhas o quanto me alegrou 
esta notícia, amante que sou do progresso e ainda mais da 
verdadeira cultura intellectual da mulher [...]” (A VIOLETA, n. 200, p. 
7, 30 set. 1932). 

A educação formal para mulheres foi tema de diversas 
edições da revista muito tempo antes de surgir o tema do voto 
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feminino para as brasileiras. A educação destinada às mulheres 
apareceu tanto em textos com caráter opinativo quanto 
informativo e era repercutido, em especial, pela colaboradora 
Maria Dimpina na seção “Chronica”, onde utilizava o pseudônimo 
de Arinapi. 

Nesta carta, Martha propõe alternativas para que o Estado 
auxilie as cuiabanas que buscam fazer curso superior ou ainda 
cursos que contribuam para aperfeiçoar as mulheres que já 
possuem formação profissional como as normalistas.

[...] O que é justo e razoável é que o Estado 
a u x i l i a n d o  a l g u n s  d o s  s e u s  f i l h o s  
pecumariamente, para se manterem no 
estudo, também conceda a algumas que 
queiram frequentar um dos cursos superiores, 
um auxilio, uma pensão, já a guisa de premio, 
às normalistas mais esforçadas e que queiram 
aperfeiçoar os seus estudos pedagógicos, já a 
aquellas que querem formar-se medicas, 
dentistas, pharmaceuticas, enfermeiras, 
profissões que condizem com a delicadeza do 
sexo e que a par de uma educação mais 
aperfeiçoada dará um bom meio de 
subsistência a muitas das nossas intelligentes 
conterraneas que, por falta de meios 
pecuniarios, deixam de estudar [...] (A VIOLETA, 
n. 200, p. 7, 30 set. 1932). 

O último texto do ano de 1932 com a presença dos temas-
eixos faz parte da edição número 202, de 25 de dezembro. O texto 
está presente na seção “Chronica”, o voto feminino, o feminismo e 
o projeto eleitoral brasileiro são alguns dos assuntos de uma 
retrospectiva de acontecimentos do ano.

A crônica assinada por Arinapi afirma que:

[...] O direito que as nossas leis concedem às 
mulheres de votar, com os homens, quando 

devem ser escolhidos os detentores dos Poderes 
Públicos da União, é o caso de maior monta 
atualmente para ser tratado em um órgão como 
o nosso que durante dezesseis anos precisos vem 
trabalhando, sem esmorecimentos, por tudo 
quanto e concernente à família, à sociedade e à 
pátria, das quaes é a mulher mãe, esposa, irmã 
ou educadora a energia principal [...] (A VIOLETA, 
n. 202, p. 2, 25 dez. 1932).  

Em relação ao feminismo, a autora declara não ser: 

[...] adepta intransigente de um feminismo 
amasculinado, que [?] vive às tontas depois de 
gerado em cerebros inconscientes. Como 
sempre as ideas que nascem encontram duas 
correntes antagonicas: uma, a daquelles que 
sabem que estão aptos para comprehendel-a; e 
a outra, a dos que, sem interpretal-as 
devidamente, pregam nas aos tortos e aos 
direitos, desvirtuadas e despidas de seus fins 
primordiaes. E o feminismo não escapou, como 
as outras, dessas duas correntes antagonicas [...] 
(A VIOLETA, n. 202, p. 2, 25 dez. 1932).  

Para a autora, uma das correntes do feminismo seria a 
“masculinização” das mulheres ao utilizar trajes, gestos e funções 
masculinas “[...] e ainda mais tomar para si os direitos e deveres dos 
homens e deixar os seus, não sei porque e para quem... [...]” (A 
VIOLETA, n. 202, p. 2, 25 dez. 1932).

Arinapi considera este pensamento uma interpretação 
inadequada do feminismo já que a mulher passará a votar, mas não 
é por isso que os homens terão que fazer os “serviços” realizados 
pelas donas de casa. Esta associação entre a masculinização das 
mulheres com a luta por direitos políticos e sociais, de acordo com 
Arinapi, é um dos fatores que contribuem para a má compreensão 
do feminismo e suas causas.
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[...] E assim, leitores meus, daqui do recesso 
calmo do meu lar, onde me prendem os 
deveres tão agradáveis para mim de esposa e 
mãe, tive, ordenada pela lei que me fez 
eleitora, de tratar do voto feminino que tantas 
vezes combale, não porque me intimidasse a 
falta de competencia para exerce-lo, mas 
pelas mesmas razões por mim acima allegadas 
e que se resumem em querer para a nossa 
Patria um eleitorado livre, são, consciente, para 
evitar que na escolha dos detentores dos 
Poderes Públicos sejam prejudicados os 
interesses nacionaes. Que as minhas patricias 
se eduquem para serem verdadeiras cidadãs e 
patriotas nas urnas e no lar, são meus votos. 
Arinapi (A VIOLETA, n. 202, p. 4, 25 dez. 1932).

A preocupação com o futuro do país é um tema recorrente 
nas edições da revista. E a compreensão deste aspecto pelas 
leitoras e agora detentoras do poder de escolher os seus 
representantes é sempre levado em consideração nos artigos, 
crônicas e textos informativos.

“[...] O Brasil é uma república e os seus dirigentes devem ser 
escolhidos não pelas armas que eliminam seus filhos, mas nas urnas 
ao livre arbitrio do povo [...]” (A VIOLETA, n. 202, p. 3, 25 dez. 1932). A 
referência às armas neste trecho está ligada a Revolução 
Constitucionalista de 1932, que foi tema das edições número 199 e 
200 da Violeta na seção “Chronica”. Nas duas edições, o voto 
feminino, os artigos do Estatuto da Legião Feminina e os 
desdobramentos da [Revolução de 1932] são os assuntos 
principais das primeiras páginas da revista. 

Na edição número 200 do mês de setembro, por exemplo, 
Rosa, um dos pseudônimos de Maria Dimpina, informa que os 
conflitos já duram três meses e que o Brasil “[...] é hoje theatro 
duma grande luta civil [...]” (A VIOLETA, n. 200, p. 1, 30 de set. 1932). 
A autora relata o momento de tensão por conta do envolvimento 

de Mato Grosso no conflito: “[...] Em todos os lares desta grande 
terra, onde não reina a dor, aumenta a intranquilidade [...]” (A 
VIOLETA, n. 200, p. 1, 30 set. 1932).

 5.  CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE DE CONTEÚDO

Ao buscar responder a indagação que deu origem a esta 
pesquisa (Como foi a repercussão do voto feminino na revista A 
Violeta?), percebi que além de repercutir positivamente e utilizar 
argumentos elaborados para defender suas opiniões e propor uma 
reflexão da realidade, as redatoras e colaboradoras dos periódicos 
contribuíram para o nascimento do movimento feminino 
organizado que lutava (e ainda luta) por direitos civis e políticos no 
Brasil.

A utilização dos meios de comunicação de massa pelas 
organizações femininas e feministas nas primeiras décadas do 
século XX, como o rádio, os jornais e revistas foi essencial para 
repercutir e sensibilizar a opinião pública e os cidadãos a respeito de 
suas causas.

A iniciativa de utilizar um periódico para divulgar as 
produções das integrantes do Grêmio Literário “Júlia Lopes” e iniciá-
las na atividade jornalística configurou-se como uma das mudanças 
que ficaram latentes naquele momento: as mulheres buscavam seu 
espaço na sociedade e uma voz consonante com suas aspirações 
de mulher em suas diversas facetas, seja a mulher-mãe, a mulher-
filha, a mulher-estudante, etc. E essas mudanças eram perceptíveis 
em vários setores da sociedade brasileira, tanto na política com os 
ideais positivistas dos republicanos, como na economia com a 
introdução do processo industrial nos grandes centros urbanizados 
do país.

A existência de periódicos com características semelhantes 
ao da revista A Violeta é perceptível através da revisão bibliográfica 
realizada neste trabalho, mas cada periódico configura-se de 
maneira distinta em relação aos aspectos locais, e às contribuições 
das colaboradoras para os assuntos que estavam em pauta em 
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determinado momento, sendo discutidos nacionalmente ou 
regionalmente.

Os periódicos que pertencem à classificação de imprensa 
feminina se diferenciam dos demais por diversos fatores, mas um 
dos mais relevantes é quanto à percepção de assuntos, de fatos e 
de suas essências no contexto social, o que permite a reflexão de 
suas causas e consequências e auxiliam os leitores a compreender 
minimamente a sociedade e suas relações. 

Assim, coube aos periódicos femininos revelar aspectos da 
história das agremiações culturais e políticas, dos eventos sociais, 
religiosos, dos costumes e tradições das cidades, das campanhas 
que conclamavam voluntários para atender as instituições 
hospitalares[,] dos conflitos entre Estados e países vizinhos, das 
guerras mundiais, ou somente descrever a primeira viagem de 
avião entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Além disso, os periódicos femininos estão inseridos na 
história do jornalismo brasileiro, e nos mostram os fazeres e 
interações em determinados períodos, conforme retratado neste 
trabalho ao escolher como objeto de pesquisa a revista mato-
grossense. No caso da revista A Violeta, que circulou por 34 anos. 
Por meio da leitura de seus exemplares é possível perceber diversas 
mudanças estruturais, econômicas, sociais e políticas que 
ocorreram no Estado e no Brasil, desde a Primeira Guerra Mundial, 
passando pela Revolução de 1932 e até o fim da Segunda Guerra 
Mundial.

Por fim, é perceptível a mudança de posição da mulher 
tanto na esfera privada como na pública, provocando o início, no 
caso do Brasil, do processo de “[...] descentramento na ordem 
naturalizada das relações entre homens e mulheres. Essas 
oscilações se dão tanto no campo da produção de 
conhecimento, quanto na ordem simbólica [...]” (VELOSO, 2010, p. 
1).

Se, de acordo com Simone de Beauvoir (1970, p. 15), “[...] o 
presente envolve o passado e no passado toda a história foi feita 
pelos homens [...]", foi necessário contar a história, refazê-la, 

reinventá-la e, assim, reverberar as ideias de uma maneira diferente, 
ou de várias maneiras diferentes, como fizeram as mulheres 
brasileiras e mato-grossenses.

NOTAS

¹ “Pa-ra-do-xo\cs\ s.m. 1 proposição ou opinião contrária ao 
comum 2 aparente falta de lógica ou nexo; contradição”.

² Heloísa Buarque de Hollanda (1992) caracteriza as duas vertentes 
da crítica feminista: a americana, que adota o termo gênero 
(gender, em inglês) e a francesa, que “[...] trabalha basicamente 
com os conceitos de différance (sic, conceito-chave da crítica 
derridaniana desconstrutiva da lógica binária) e com o conceito de 
imaginário (relativo à fase pré-edipiana) de Lacan, em busca da 
definição de uma écriture féminine. O feminismo francês, 
principalmente a reflexão de Hélène Cixous (1986) e Luce Irigaray 
(1977), é bastante interessante no sentido de investigar a ligação 
entre sexualidade e textualidade e de examinar o campo de 
articulações do desejo na linguagem [...]” (HOLLANDA, 1992, p. 58). 
Hollanda (1992, p. 58) afirma ainda que apesar dessa divisão, “[...] a 
atual força do pensamento crítico feminista reside na procura de 
resolução das tensões e contradições produzidas exatamente por 
essas duas formas de pensar. O que chama atenção, entretanto, é 
que nas duas situações a preocupação central é, claramente, a 
procura da definição, ainda que em graus diversos de 
complexidade, de uma identidade feminina e do lugar da 
diferença [...]”. 
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RESUMO

 O presente artigo é parte de um projeto de doutorado que se encontra em andamento, e que tem como 
foco central entender como o romance escrito por Marcel Proust (1871-1922) intitulado A la Recherche du Temps 
Perdu (publicado originalmente em Paris entre 1913 e 1927) se consolidou já em seu contexto de publicação como 
testemunho, memória e representação da Belle Époque parisiense. Assim, este texto é o resultado do esforço pela 
definição deste objeto de pesquisa, que por hora denominei de monumentalização. Daí logo de início a busca aqui 
pela definição de um pressuposto metodológico: que toda fonte histórica, para além de seu puro valor documen-
tal, se consolida também enquanto um monumento do passado legado à posteridade. Isto tem grandes implica-
ções para o ofício do historiador, que deve assim sempre estar atento aos processos pelos quais as fontes não 
apenas foram produzidas e preservadas pelas sociedades históricas, mas principalmente como alguns documen-
tos se consolidaram como lugares privilegiados da memória, assim como representações legítimas do passado. Esta 
abordagem crítica do documento enquanto monumento deixa de ser uma questão metodológica para tornar-se 
uma problemática autônoma, quando aplicada numa fonte como o romance proustiano, que se tornou um dos 
maiores cânones literários modernos. Pois além de ser considerado um dos maiores romances ocidentais do século 
XX, já na época de sua publicação. A Recherche proustiana também foi lida, recepcionada e interpretada como 
testemunho ímpar de la fin de siècle e da Belle Époque parisiense. Portanto, o principal objetivo aqui é demonstrar a 
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centralidade desta problemática da monumentalização para 
uma abordagem historiográfica preocupada com uma fonte 
como o referido romance de Marcel Proust, obra não só consagra-
da pelo seu valor estético-artístico, mas também pelo seu grande 
sucesso como representação da realidade desta época. 

Palavras-chave: Monumento. Belle Époque. Literatura francesa. 

ABSTRACT 

 This article is part of a doctorate project which is underway, 
and which has as its central focus to understand how the novel by 
Marcel Proust (1871-1922) entitled A la Recherche du Temps Perdu 
(originally published in Paris between 1913 and 1927) have been 
consolidated in the context of its publication as a witness, memory 
and representation of the Belle Époque Parisian. So this text is the 
result of efforts for the definition of this object of research, the 
monumentalization. Then, here is the definition of this methodologi-
cal assumption: all historical sources, in addition to its pure docu-
mentary value, were also consolidated as a monument of the past 
legacy to posterity. This has major implications for the historical 
profession, which should therefore always be aware of the pro-
cesses by which the sources were not only produced and pre-
served by historical societies, but mainly as a few papers have been 
consolidated as places of memory, just as legitimate representa-
tions of the past. This critical approach to the document as a 
monument ceases to be a methodological issue to become an 
autonomous problematic when applied on a source like Proustian 
novel, which became one of the greatest modern literary canons. 
Besides being considered one of the westerners greatest novels of 
the twentieth century in the time of its publication. The Proustian 
Recherche also was read, accepted and interpreted as a unique 
testimony of the fin de siècle and the Belle Époque Parisian. There-
fore, the main goal here is to demonstrate the centrality of this issue 
of monumentalization to a historiographical approach concerned 

with a source such as Marcel Proust's novel, a work consecrated not 
only for their aesthetic and artistic value, but also for his great success 
as a representation of the reality of this time.

Keywords: Monument. Belle Époque. French literature. 

A
complexidade que surge da problemática da monumenta-
lização, cuja definição é o objetivo deste artigo, exige uma 
análise apurada pela qual será preciso distinguir entre 

alguns níveis deste processo de monumentalização em relação ao 
romance proustiano. Acredito que para iniciar a discussão seja 
necessário distinguir dois pontos básicos. Por um lado, há uma 
questão metodológica que diz respeito à abordagem do romance 
enquanto monumento de uma época. Por outro lado, surge uma 
problemática que é possível derivar disto, que buscarei demonstrar 
extremamente pertinente para uma historiografia preocupada com 
fontes que se pretendem construções (ou representações) de 
realidades, e não puramente registros documentais, que é o caso 
do romance moderno.

O romance que será o centro desta problemática, A La 
Recherche du Temps Perdu (a partir daqui também citada como 
Recherche), foi escrito por Marcel Proust no início do século XX. Ele é 
composto por sete volumes principais, que foram publicados entre 
os anos de 1913 e 1927 em Paris. Como o escritor morreu em 1922, os 
três últimos volumes da sua volumosa saga foram publicados 
postumamente. A escolha desta obra se deve em parte ao fato 
deste romance ter se firmado e reproduzido, ao longo do século XX, 
como uma das maiores obras do respectivo gênero literário. Devido 
a isto a problemática que proponho, de compreender o processo 
de monumentalização deste romance, se insinua como 
extremamente necessária.

Quando utilizei o romance proustiano para compreender 
aspectos da experiência moderna, principalmente parisiense, no 
final do século XIX e início do XX, aflorou uma questão que foi 
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incômoda a princípio (HAIDUKE, 2009). Se, por um lado, o romance 
possibilitava concatenações acerca da experiência moderna, 
sobretudo da trajetória de um intelectual na alta sociedade 
parisiense, por outro ficava claro que o ato artístico (que é a 
própria obra) recriava esta experiência, e com ela toda a 
realidade circundante considerada pertinente. Isto a ponto de 
surgir um problema para a própria distinção, ingênua é certo, entre 
a real experiência (que seria o objeto do romance) e sua 
representação (o romance em si). 

Estes problemas não são estranhos à historiografia recente. 
Por exemplo, em um texto originalmente publicado em 1980, 
Roger Chartier assim definiu a abordagem da história cultural 
frente aos seus objetos:

A relação do texto com o real (que pode talvez 
definir-se como aquilo que o próprio texto 
apresenta como real, construindo-o como um 
referente situado no seu exterior) constrói-se 
segundo modelos discursivos e delimitações 
intelectuais próprios de cada situação de 
escrita. O que leva, antes de mais, a não tratar 
as ficções como simples documentos, reflexos 
realistas de uma realidade histórica, mas a 
atender à sua especificidade enquanto texto 
situado relativamente a outros textos e cujas 
regras de organização, como a elaboração 
formal, têm em vista produzir mais do que mera 
descrição. O que leva, em seguida, a 
considerar que os <<materiais-documentos>> 
obedecem também a processos  de 
construção onde se investem conceitos e 
obsessões dos seus produtores e onde se 
estabelecem as regras de escrita próprias do 
gênero de que emana o texto. São essas 
categorias de pensamento e esses princípios 
de escrita que é necessário atualizar antes de 
qualquer leitura <<positiva>> do documento 
[...] (CHARTIER, 1990, p. 63).

 Esta abordagem crítica que suspende a mera função 
mimética da ficção literária tem por consequência uma 
reavaliação da própria realidade possível através dos estudos 
históricos: “O real assume assim um novo sentido: aquilo que é real, 
efectivamente, não é (ou não é apenas) a realidade visada pelo 
texto, mas a própria maneira como ele a cria, na historicidade da 
sua produção e na intencionalidade da sua escrita. [...]” (CHARTIER, 
1990, p. 63). 
 Esta perspectiva, de observar nas produções culturais não 
apenas o seu conteúdo descritivo-mimético, mas principalmente o 
modo pelo qual elas operam a construção de uma determinada 
realidade, aponta diretamente para a relação entre documento e 
monumento. É necessário, portanto, entender melhor em que 
consiste esta abordagem historiográfica pela qual os documentos 
devem, antes de tudo, serem recepcionados como monumentos 
pelo historiador.
 Michel Foucault,em A Arqueologia do Saber, apontou para 
este deslocamento, vinculando-o à nova postura crítica em relação 
ao documento:

Digamos, para resumir, que a história, em sua 
forma tradicional, empreendia <<memorizar>> 
os monumentos do passado, transformá-los em 
documentos e fazer falar estes traços que, por si 
mesmos, raramente são verbais, ou dizem em 
silêncio coisa diversa do que dizem; em nossos 
dias, a história é o que transforma os documentos 
em monumentos, e o que, onde se decifravam 
traços deixados pelos homens, onde se tentava 
reconhecer em profundidade o que tinham sido, 
desdobra uma massa de elementos que se trata 
de isolar, de agrupar, de tornar pertinentes, de 
estabelecer relações, de constituir conjuntos. [...] 
pode-se dizer, jogando um pouco com as 
palavras, que a história, em nossos dias, se volta 
para a arqueologia; para a descrição intrínseca 
do monumento. [...] (FOUCAULT, 1971, p. 13-14). 
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Esta postura metodológica, destacada por Foucault em 
1969, está diretamente ligada a algumas discussões levadas a 
cabo posteriormente no seio do campo historiográfico francês, 
principalmente nas décadas de 1970 e 1980 (REVEL, 2010). 
 Pierre Nora (1993) irá afirmar que, se antes a história 
confundia-se com a memória coletiva, a partir de uma nova 
postura crítica no século XX isto irá inverter-se. A partir de então, a 
memória passa a ser vista como o objeto da história, enquanto 
algo que deve ser antes problematizado, que sancionado ou 
institucionalizado. A partir disto, a história é vista como uma 
disciplina crítica, que deve desestabilizar a concatenação 
tradicional dos acontecimentos históricos, a sancionada memória 
coletiva oficial. 
 Jacques Le Goff sente-se extremamente confortável para 
entrar diretamente no cerne do problema explicitado aqui pela 
relação entre documento e monumento.  Para ele, a questão de 
fato é que todo documento é um monumento, em maior ou menor 
medida: “O documento é monumento. Resulta do esforço das 
sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária ou 
involuntariamente – determinada imagem de si próprias. No limite, 
não existe um documento-verdade. Todo documento é mentira. 
Cabe ao historiador não fazer o papel de ingênuo [...]” (LE GOFF, 
1984, p. 103)

Temos aqui bem definido o que seria este pressuposto 
metodológico básico da abordagem de qualquer modalidade 
de produção cultural também como monumento, e não 
exclusivamente enquanto documento do passado. 
 De fato, tudo que é passível tornar-se fonte histórica deve 
ser abordado, segundo esta perspectiva, enquanto um 
monumento. A questão é que, ao se tratar de um romance 
moderno como a Recherche, considerada um dos maiores 
clássicos da literatura do século XX, a monumentalização torna-se 
um problema central principalmente para uma abordagem 
histórica. Ela deixa de ser simplesmente uma postura 
metodológica, para tornar-se um objeto-problema, justamente 

pela especificidade da fonte aqui em questão, um romance 
francês do início do século XX. 

Portanto, a especificidade do romance moderno, gênero 
que opera uma construção da realidade circundante e que busca 
a verossimilhança ou efeito de real (WATT, 1990; BOURDIEU, 2005), 
deve ser esclarecida para demonstrar a importância da 
problemática da monumentalização. Esta intrínseca relação com a 
realidade circundante enquanto característica do romance é 
denominada por Ian Watt como realismo formal do gênero. 
Segundo ele, o romance moderno teria firmado suas principais 
características por volta de meados do século XVIII, na Inglaterra, 
tendo como seus principais representantes-fundadores escritores 
como Henry Fielding, Daniel Defoe e Samuel Richardson (WATT, 
1990). 

A busca pelo efeito de real teria assim colocado ao romance 
um problema essencialmente epistemológico: “[...] é muito 
significativo que, no primeiro esforço sistemático para definir os 
objetivos e métodos do novo gênero, os realistas franceses tivessem 
atentado para uma questão que o romance coloca de modo mais 
agudo que qualquer outra forma literária – o problema da 
correspondência entre a obra literária e a realidade que ela imita. 
Trata-se de um problema essencialmente epistemológico [...]” 
(WATT, 1990, p. 09).

Retrospectivamente denominado de realismo, esta 
tendência literária baseava-se em uma questão diretamente ligada 
à modernidade, buscando retratar todo tipo de experiência 
humana: “[...] seu realismo não está na espécie de vida 
apresentada, e sim na maneira como apresenta. [...]” (WATT, 1990, 
p. 13). Desta forma, o romance moderno realista estaria 
problematizando justamente a realidade, ou melhor, a relação 
entre a obra literária e a realidade que ela imita. 

Estas considerações nos possibilitam ver a Recherche como 
uma imagem construída da Belle Époque parisiense, pano de fundo 
da trajetória do narrador. Logo, sua consagração enquanto 
romance implica também na divulgação de uma imagem 
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específica que apresenta (e assim cria literalmente) um período. 
Esta construção da realidade é feita de uma maneira, mas 
poderia (e provavelmente foi feita por outros romancistas) de 
outra. O como e porque que esta maneira se consagrou como 
testemunho da Belle Époque parisiense, é que exige entender o 
que denominei de monumentalização, que é o processo pelo qual 
o romance impôs sua posteridade através do ato artístico que o 
inaugura. 
 Pois o ponto crucial é justamente entender que a noção de 
monumento destaca um processo pelo qual apenas algumas 
produções culturais foram conservadas e, portanto, legadas à 
posteridade. Esta postura crítica se deve ao entendimento de que 
as fontes do passado com as quais a historiografia opera estão 
submetidas a algum processo de seleção. Para Le Goff (1984, p. 
95): “De fato, o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu 
no passado, mas uma escolha efectuada quer pelas forças que 
operam o desenvolvimento temporal do mundo e da 
humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e 
do tempo que passa os historiadores. [...]”.  
 Portanto, esta historicidade do processo pelo qual a obra 
se configura como monumento demonstra-se extremamente 
pertinente para uma análise historiográfica que se ocupa com 
literatura, e mais especificamente com o romance moderno. Isto é 
mais claro ainda, quando se destaca que o próprio narrador da 
Recherche tem certa noção da posteridade que sua obra poderá 
alcançar, o que implica na projeção que o autor faz dela. 
Segundo o narrador:

É preciso que a obra [...] crie ela própria a sua 
posteridade. E se a obra se conservasse de 
reserva e só a posteridade a conhecesse, está 
já não seria para a referida obra a posteridade 
verdadeira, mas uma assembléia de 
contemporâneos que simplesmente viveu 
cinqüenta anos mais tarde. Cumpre, pois, que 
o artista [...], se quiser que a sua obra possa 

seguir o seu caminho, a lance onde haja 
bastante profundidade, em pleno e remoto 
futuro. [...] (PROUST, 1990, p. 97).

O narrador proustiano vê o sucesso reservado para os 
grandes artistas que não apenas veem algo novo e o expressam 
pela literatura, mas que impõem ao mundo sua nova visão do 
mundo, principalmente através da fama e prestígio reservados às 
obras que alcançam o sucesso. Aqui se denota a preocupação que 
o próprio autor tem de legar (ou impor) à posteridade sua visão de 
mundo. 
 Logo, esta projeção da obra enquanto cânone torna-se, 
para um historiador que se depara com ela, não apenas um 
aspecto da crítica inicial quando aborda sua fonte, mas um 
problema central de seu trabalho de análise. Isto porque implica em 
questões muito maiores que as puramente estéticas que diriam 
respeito à obra de arte. 
 A própria noção de obra de arte deve ser entendida como 
um juízo, algo que tem sentido em um dado momento espaço-
temporal. Justamente por não ser algo dado, a consolidação de 
uma determinada produção cultural enquanto obra de arte implica 
em uma disputa, que pode ser resumida pela pergunta: “O que é 
arte?”. A resposta resultará (para um romance) do tipo de imagem 
legada à posteridade. 

Disto destaca-se o caráter de disputa, expresso claramente 
por exemplos de manifestos e querelas artísticas. A concepção de 
discurso de Michel Foucault é muito relevante neste sentido, quando 
ele afirma que: “Assim concebido, o discurso [...] aparece como um 
bem – finito, limitado, desejável, útil – que tem suas regras de 
aparecimento e também suas condições de apropriação e de 
atuação; um bem que coloca, por conseguinte, desde sua 
existência (e não simplesmente em suas 'aplicações práticas') a 
questão do poder; um bem que é, por natureza, o objeto de uma 
luta, e de uma luta política. [...]” (FOUCAULT, 1971, p. 150-151). 

Isto se deve principalmente ao valor concebido a 
determinados discursos, em circunstâncias históricas específicas. 
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Aqui entra a importância do romance moderno enquanto uma 
nova modalidade de gênero literário e um novo saber. Destaca-se 
também, em consequência, o papel que o discurso literário 
exercia dentro deste contexto específico, a modernidade 
parisiense do final do século XIX e início do XX. Por fim, tudo isto 
implica em considerações sobre a experiência moderna em geral 
(e mais especificamente em Paris), objeto mais abrangente do 
gênero, central ao longo da Recherche como formador da 
realidade subjetiva do narrador; e também contexto da trajetória 
do escritor Marcel Proust. 
 Georg Simmel, em A metrópole e a vida mental, texto 
publicado originalmente em 1902, sintetizou uma das grandes 
problemáticas modernas que culminaram no sentimento de crise 
e decadência fin-de-siècle oitocentista: “Os problemas mais 
graves da vida moderna derivam da reivindicação que faz o 
indivíduo de preservar a autonomia e individualidade de sua 
existência em face das esmagadoras forças sociais, da herança 
histórica, da cultura externa e da técnica de vida. [...]. O século 
XVIII conclamou o homem a que se libertasse de todas as 
dependências históricas quanto ao Estado e à religião, à moral e à 
economia. [...]” (SIMMEL, 1967, p. 13). 

Ao abordar a questão moderna nestes termos, Simmel 
demonstrou a necessidade do desenvolvimento de estudos sobre 
a vida psíquica e sua adequação às grandes cidades: “Uma 
investigação que penetre no significado íntimo da vida 
especificamente moderna e seus produtos, que penetre na alma 
do corpo cultural, por assim dizer, deve buscar resolver a equação 
que estruturas como a metrópole dispõem entre os conteúdos 
individual e superindividual da vida. Tal investigação deve 
responder à pergunta de como a personalidade se acomoda nos 
ajustamentos às forças externas. [...]” (SIMMEL, 1967, p. 14). 

A literatura moderna, e o romance em específico, não 
estavam alheios a este problema. A Recherche parte exatamente 
de uma narrativa retrospectiva, pela qual o narrador, também 
personagem principal, busca superar um sentimento de crise e 

perda. É em parte o desencanto com o presente da narrativa, 
realidade na qual o narrador não mais se identifica, o que o leva em 
busca da realidade passada perdida. 

É preciso assim ter em mente que a experiência moderna no 
final do século XVIII e início do século XIX, principalmente nos 
grandes centros urbanos europeus como Paris, foi muito marcada 
pelos ideais iluministas, embora estes espaços ainda estivessem 
fortemente marcados pelas forças tradicionais do Antigo Regime. 
Este encontro, por vezes hostil, em outras não só amigável como de 
auxílio recíproco, irá marcar a experiência social no mínimo até a 
Primeira Guerra Mundial, no início do século XX. E foi através deste 
encontro que a progressiva modernização material imprimiu-se 
sobre os indivíduos nela envolvidos direta ou indiretamente. Dentre 
as principais consequências disto surgiu uma generalizada crise de 

1identidade coletiva e individual (LE RIDER, 1993) .
Segundo Jacques Le Rider (1993), em sua incansável análise 

sobre a modernidade vienense, quando a Aufklãrung – tradução do 
termo – foi eleita como ideal moderno do século XVIII criou-se em 
consequência um mal-estar entre a aspiração do homem moderno 
de alcançar a liberdade plena e a constante negação disto através 
de forças externas, normalmente tradicionais. É contra estas 
barreiras exteriores que primeiramente o homem moderno irá lutar. 
Mas, além disto, ao longo do século XIX, o indivíduo parece dar-se 
conta de que estas forças não são unicamente exteriores, mas 
fazem parte dele próprio, sem que perceba. Segundo Foucault 
(1992, p. 384-385):

[...] é esta unidade que se achou fraturada no 
começo do século XIX, na grande reviravolta da 
epistémê  ocidental :  descobriu-se uma 
historicidade própria à natureza; definiu-se 
mesmo, para cada grande tipo do ser vivo, 
formas de ajustamento ao meio que iam permitir, 
em seguida, definir seu perfil de evolução; mais 
ainda, pôde-se mostrar que atividades tão 
singularmente humanas, como o trabalho ou a 
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linguagem, detinham, em si mesmas, uma 
historicidade que não podia encontrar seu 
lugar na grande narrativa comum às coisas e 
aos homens [...]. O ser humano não tem mais 
história: ou antes, porque fala, trabalha e vive, 
acha-se ele, em seu ser próprio, todo imbricado 
em histórias que não lhe são nem subordinadas 
nem homogêneas. [...].

Assim, além daqueles fatores conscientes, manifestos 
como cerceadores da experiência humana moderna, surgiram 
também inúmeras variáveis determinantes que atravessariam 
inconscientemente o indivíduo, exigindo deste uma suspensão da 
passividade em relação aos agentes perigosos que ameaçam a 
almejada liberdade subjetiva plena, a realização do espírito livre. 
Esta mudança de front parece ter consequências diretas sobre as 
crises de identidade destacada por Le Rider (1993), pois no 
momento que a ferida narcísica é sentida, e o indivíduo vê que 
não tem total consciência das forças que o dominam, desvela-se 
s u a  i n c a p a c i d a d e  d e  t o m a r  c o n t r o l e  d e  s e u  
autodesenvolvimento. O indivíduo encontrou-se em uma situação 
instável e insegura, pois não só havia realidades que o 
perpassavam de forma não controlada e inconsciente, mas 
também corria ele o risco de involuntariamente expor estes traços 
do seu eu em público, o que era sentido também como perigo 
num espaço como a metrópole, mundo de estranhos e 
desconhecidos no século XIX (SENNETT, 1999).

A solidão, marca do espírito livre moderno do final do 
século XIX, parece ligada à sensação de perda da realidade, na 
medida em que isola o indivíduo do mundo, gerando a sensação 
de não pertencimento: “A crise de identidade do Eu cortado do 
mundo é acompanhada de sintomas de perda de realidade que 
se traduzem no questionamento da identidade sujeito/objeto. 
[...]” (LE RIDER, 1993, p. 61). É esta sensação, de não-identificação 
com o real, que o narrador proustiano irá expor em sua história. 
Quando, ao final do primeiro volume, no livro No caminho de 

Swann, ele afirma que a realidade em que vivera não mais existia no 
momento da narrativa (ou concepção da obra), deflagra-se sua 
incapacidade em significar o mundo que o circunda. A 
modernização do século XIX, que parece ter se acelerado às 
vésperas da Primeira Guerra Mundial através do emergente 
capitalismo industrial, se fez sentir como força de desestabilização, 
ruptura e impessoalidade.

Segundo E. Weber, uma certa onda decadentista alastrou-
se principalmente na elite da sociedade francesa do final do século 
XIX. Facções da elite, encampadas por nobres e burgueses com 
tendências à aristocratização, denunciavam a subversão da 
tradição: “Responsabilizava-se a vida moderna, especialmente a 
urbana, pela deterioração. [...]” (WEBER, 1989, p. 33). 
Acontecimentos conjunturais como a derrota francesa na Guerra 
Franco-Prussiana, a Comuna de Paris, a crise econômica entre 
outros fatores, alimentavam uma sensação de desencanto e 
descrença, e ameaçavam desestruturar (de fato faziam às vezes) a 
realidade e a própria vida dos sujeitos inexoravelmente ligados a 
esta realidade.
 Esta questão surge na Recherche através do que se poderia 
denominar de gérmen do impasse entre idealização subjetiva e a 
força da realidade objetiva: na verdade, o que poderá se observar 
constantemente na Recherche é o sentimento de insatisfação com 
a realidade exterior por parte do narrador como consequência da 
impossibilidade de ver no mundo as imagens sonhadas. O que se 
pode observar claramente por detrás desta descrença originária é 
a própria crise de identificação, elemento que permeia a 
experiência moderna nas cidades do fim do século XIX. 
Consequência em parte da irresolução da crise das tradições e dos 
antigos sistemas de crenças que, ao longo dos séculos XVIII e XIX, 
perderam força sem, entretanto, extinguirem-se.

Assim, é preciso entender que entre a proclamação da 
emancipação do sujeito, modelo do homem moderno do século 
XVIII, e a crise vivida no final do século XIX e início do XX por este 
sujeito que se supunha livre, houve uma cisão relevante:
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A emancipação do indivíduo na ordem política 
e social, essa conquista da modernidade do fim 
do século dezoito e das primeiras décadas do 
dezenove, emparelhava-se com a afirmação 
confiante e orgulhosa da individualidade nos 
domínios da ética e da estética. Não obstante, 
Schopenhauer e Nietzsche analisaram as 
ilusões e os males do individualismo, e essa 
crítica encontrou seu prolongamento na 
psicologia e na sociologia do final do século 
dezenove e do início do presente: a autonomia 
e a solidão do indivíduo aparecem como um 
dos fenômenos mais ambivalentes da 
condição moderna. A crise do individualismo, 
vivenciada sob a forma de uma crise do 
sentimento de identidade, se encontra no 
cerne das interrogações da literatura e das 
ciências humanas, tanto nas obras de Hugo 
Von Hofmannsthal como nas de Freud. [...] (LE 
RIDER, 1993, p. 11-12).

O culto à interioridade e a elevação do individual e 
subjetivo em detrimento do social e do realismo são aspectos 
correntes no romance proustiano. A arte pela arte como último 
reduto metafísico moderno, e o artista como gênio capaz de 
captar a verdadeira essência, sacerdote da verdade; em 
paralelo, a decadência como grande tema nas principais 
cidades do mundo europeu ainda permeadas pelas estruturas do 
Antigo Regime, mas fervilhando com as mudanças modernas.

A crise vivida pelos sujeitos, que pode ser observada 
principalmente pelo abalo no individualismo, exigiu reelaborações 
e reflexões das quais o culto do gênio é um dos resultados: 
“Quando as tradições, as escolas, os cânones e os critérios do 
gosto estão submetidos a uma crítica radical e quando a 
legitimidade da arte se fundamenta exclusivamente sobre a força 
da individualidade criadora, o gênio retorna obrigatoriamente. 

[...]” (LE RIDER, 1993, p. 46). Este prestígio surge para o jovem narrador 
da Recherche, pois a arte e a filosofia destacam-se como meios de 
alcançar uma verdade metafísica. Daí uma das origens da sua 
incansável busca por tornar-se um grande romancista.

Gênio e místico foram figuras que simbolizaram a promessa 
do reencontro entre sujeito e objeto, micro e macrocosmo (LE RIDER, 
1993). É importantíssimo reter uma conclusão que Jacques Le Rider 
tira acerca de um texto ficcional do austríaco Hoffmannsthal: 
segundo ele, foi preciso ao personagem efetuar uma “[...] 
conversão necessária da subjetividade para uma melhor 
apreensão da realidade. [...]” (LE RIDER, 1993, p. 88). Se nos 
voltarmos para a Recherche, e atentarmos para a intermitente 
busca do narrador pela verdade através da arte literária, em sua 
complexa relação com a insatisfação com a realidade, pode-se 
concluir que a aspiração do narrador por tornar-se um grande 
escritor advém de sua busca pela realidade mais verdadeira. 
Negação do realismo que se prende às aparências e enganos 
superficiais, em prol de um real mais íntimo, sentimental, e subjetivo. 

Desejo de revelar a própria personalidade aliado à vontade 
de saber, ambos agindo como regras do discurso, criando 
credibilidade, possibilidade de relação de significado entre o leitor e 
o narrador. Se a sociedade moderna havia se tornado intimista, e 
passou a valorizar o fator psicológico, qual seria opção melhor para 
dar veracidade, tornando o romance uma busca por si, implicando 
a autenticidade, que valida o gênio e sua personalidade?

Neste contexto intrincado, a metafísica do belo e a filosofia 
da vida (Lebensphilosophie) sintetizaram possibilidades de 
redenção. Mas para efetivar a regeneração, é preciso a 
genialidade, que parece investir os detentores dela de uma aura 
que lhes possibilita a relação com a Totalidade. Nietzsche (2003) é 
simbólico do destaque alcançado pelo grande artista como 
intermediário entre o que ele denominara de apolíneo e dionisíaco. 

Assim, o subjetivismo pleno levado a cabo pelo gênio 
narcisista surge como possibilidade de superar a opressora e 
implacável realidade moderna, logo, de superar o realismo e sua 

162

REVISTA ELETRÔNICA 8    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



“feiúra”: “O individualismo e o culto ao gênio se reúnem sob o signo 
do narcisismo. Esta utopia afirma o poder de criar, através das 
forças da subjetividade cosmogônica, valores autênticos 
suscetíveis de fornecer um sentido à vida, contra a sociedade de 
massa, o desencanto do mundo pela ciência e a técnica, e o 
desenraizamento da condição moderna. [...]” (LE RIDER, 1993, p. 
120).

Merecem destaque os elementos antimodernos de reação 
à modernização e a crítica ao liberalismo neste período. O 
pessimismo do fin-de-siècle teria legado à vanguarda artística um 
sentimento de desgosto pela humanidade, tendência esta 
emparelhada com a própria crise do materialismo (WEBER, 1989). É 
importante destacar que a arte engajada, de cunho crítico-social, 
tinha grande importância na França da segunda metade do 
século XIX, sendo tema corrente, principalmente entre os 
naturalistas. As artes em geral na França seguiram uma certa 
tendência ligada à crise do positivismo e seus correlatos, o 
naturalismo e o racionalismo. Conforme destaca Eugen Weber 
houve uma tensão entre estas correntes e outras que valorizavam 
a experiência subjetiva, o idealismo e a metafísica: “Na ausência 
de uma realidade objetiva absoluta, a experiência subjetiva torna-
se o importante. [...]” (WEBER, 1989, p. 176).

Mas é preciso entender esse fechamento do indivíduo 
também como uma possibilidade de superação da crise, em 
busca de uma identificação com a realidade. Ao comentar os 
sentimentos e sensações de Swann ao ouvir a sonata de Vinteuil, o 
narrador proustiano concluiu acerca da arte:

Sabia que até a lembrança do piano falseava 
ainda mais o plano em que via as coisas da 
música, que o campo aberto ao músico não é 
um mesquinho teclado de sete notas, mas um 
teclado incomensurável, ainda quase 
completamente desconhecido, onde apenas 
aqui e ali, separadas por espessas trevas 
inexploradas, algumas dos milhões de teclas de 

ternura, de paixão, de serenidade que o 
compõem, cada qual tão diferente das outras 
como um universo de outro universo, foram 
descobertas por alguns grandes artistas que, 
despertando em nós o correspondente do tema 
que encontraram, nos prestam o serviço de 
mostrar-nos que riqueza, que variedade oculta, 
sem o sabermos, essa grande noite indevassada 
e desalentadora da nossa alma, que nós 
consideramos como vácuo e nada. [...] (PROUST, 
1979, p. 204).

Aqui se fundamenta um dos alicerces que levam o narrador 
a crer na primazia da arte enquanto meio de alcançar uma 
verdade. Uma realidade possível e necessária, um alento mesmo 
que, talvez, também seja perecível como a vida e a realidade. Essas 
grandes obras:

Talvez as percamos, talvez se extingam, se 
voltarmos ao nada. Mas, enquanto vivermos, e 
tal como acontece no tocante a qualquer 
objeto real, não podemos fazer como se as não 
tivéssemos esquecido como não podemos, por 
exemplo, duvidar da luz da lâmpada que se 
acende diante dos objetos metamorfoseados de 
nosso quarto, de onde se escapou até a 
lembrança das trevas. Assim, a frase de Vinteuil, 
como determinado tema de “Tristão”, por 
exemplo, que nos representa também certa 
aquisição sentimental, havia esposado a nossa 
condição mortal e adquirido algo de humano 
que era assaz comovedor. Sua sorte estava 
ligada ao futuro e à realidade da nossa alma, de 
que ela era um dos ornamentos mais particulares, 
mais diferenciados. Talvez o nada é que seja a 
verdade e todo o nosso sonho não exista, mas 
sentimos que então essas frases musicais, essas 
noções que existem em função do sonho, não 
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hão de ser nada, tampouco. [...] (PROUST, 1979, 
p. 204).

É preciso reter que as crises vividas por esta modernidade 
desconfiada do final do século XIX exigiram dos sujeitos que nela 
mergulharam, tentativas de superação e redenção. Jacques Le 
Rider entende justamente o termo modernidade enquanto um 
posicionamento crítico em relação à modernização, advindo da 
consciência de que as mudanças modernas deixam sequelas nos 
indivíduos que levam a cabo sua experiência neste tipo de meio.

Segundo ele, antes de tornar tema, os modernos vienenses 
viveram a profunda crise do individualismo, e a respectiva perda e 
reconstrução precária da identidade do sujeito: “A 'condição 
moderna' parecia, à maior parte dentre eles, como o resultado do 
enfraquecimento e do esquecimento das tradições, como o 
triunfo das forças de desorganização e de desagregação, face às 
quais cada indivíduo se achava numa situação de incerteza e de 
desorganização difícil de dominar. [...]” (LE RIDER, 1993, p. 489-490). 

Pelo próprio título da Recherche, já se expõe a intenção de 
busca pela redenção. Novamente a análise da modernidade 
vienense por Jacques Le Rider (1993) merece destaque, pois 
destaca a busca do sujeito pela sua autobiografia como um 
reencontro. Esta construção da identidade como processo 
narrativo está diretamente ligada à cura psicanalítica.

Há duas consequências diretas deste retorno a si, no caso 
aqui trabalhado: em primeiro lugar, a reconciliação com o tempo 
perdido indica uma saída para que o indivíduo, assolado pelo 
individualismo, reingresse no todo; por outro lado, a história 
individual se insere dentro de um espaço social mais amplo, dentro 
do qual ela ocorre, derivando daí que só é possível narrá-la dentro 
de uma história social coletiva, no caso aqui a Belle Époque 
parisiense. 

A Recherche pode ser considerada, como Benjamin (1994) 
mesmo já disse, uma autobiografia. Foucault (2001) chama a 
atenção para o caráter autobiográfico, íntimo, e confessionário 
da narrativa do século XIX, enquanto regra discursiva: 

característica da Vontade de Saber do período. Não por 
coincidência o narrador irá colocar como pressupostos básicos do 
seu processo criativo literário, na busca da verdade do sujeito, as 

2“[...] exigências da auto-análise [...]” (PROUST, 1981, p. 149) . Todos 
estes elementos mostram aspectos com os quais a experiência 
moderna lidava neste contexto, na medida em que estas regras ou 
sistemas de crenças eram também compartilhados (BOURDIEU, 
2005). 

A tarefa do artista, como o narrador proustiano interpreta-a, 
é trazer à vida as coisas que acreditava que existiam, mas não em 
sua realidade objetiva, que seria talvez a busca de uma arte realista-
descritiva; e sim sua existência subjetiva, ou seja, como a realidade 
imprimiu-se na vida do indivíduo: “[...] só podemos, com a crença de 
que elas possuem uma existência própria, dar a certas coisas que 
vemos uma alma que guardam em seguida e que desenvolvem em 
nós. [...]” (PROUST, 1990, p. 104). A arte aparece assim como uma 
forma de reencantamento do mundo, um meio de desejar 
novamente um contato pleno com a realidade: “[...] era incapaz de 
ver senão aquilo do qual a leitura me despertara a cobiça, e cujo 
esboço, previamente por mim desenhado, quisesse confrontar com 
a realidade. [...]” (PROUST, 1981, p. 17).

Disto deriva que o narrador colocará como sua tarefa 
cristalizar através da literatura, chamá-los “[...] a sobreviver em suas 
particularidades mais efêmeras [...]” (PROUST, 1979, p. 110), as coisas 
e as pessoas, os sentimentos, impressões e experiências de uma 
época que, graças ao incessante movimento do tempo (acelerado 
pela modernização cada vez mais implacável), deixava de existir: 
“[...] reconhecemos aqui a antiga intrínseca e não extinta função do 
romance, que é a de transmitir e preservar os grandes 
acontecimentos na consciência das massas, do coletivo. [...]” 

3(DÖBLIN, 2006, p. 22) . A necessidade do livro se funda como uma 
missão do narrador, ao modo de um monumento que deve ser 
preservado para que o tempo não o consuma também. 
Possibilidade de conciliar imaginação e realidade.

Conforme destaca o narrador, as relações com as coisas e 
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pessoas que outrora entabulara tornam-se elementos significativos 
da realidade, do mundo passado que não mais existe, mas que 
expressa a inexorável verdade do Tempo. Logo, este tipo de artista 
pelo qual aspira o narrador: “[...] não é o mais espirituoso, mais 
instruído, melhor relacionado, mas quem se sabe tornar um 
espelho e refletir assim a própria vida [...]” (PROUST, 1981, p. 18). 

A obra de arte fundada nesta vontade de saber como ato 
de reencontro converte-se em algo não contingente e 
despropositado, mas sim inerente e necessário para aquele que a 
realizará: “Se tentasse verificar o que de fato se passa em nós 
quando alguma coisa nos causa determinada impressão [...] eu 
veria que, para exprimir tais sensações, para escrever esse livro 
essencial, o único verdadeiro, um grande escritor não precisa, no 
sentido corrente da palavra, inventá-lo, pois já existe em cada um 
de nós, e sim traduzi-lo. O dever e a tarefa do escritor são as do 
tradutor. [...]” (PROUST, 1981, p. 138).

O artista tempo surge então com toda a sua força de 
realidade: “[...] eu verificava essa ação destrutiva do Tempo 
precisamente quando me propunha a evidenciar, intelectualizar 
numa obra de arte as realidades extratemporais. [...]” (PROUST, 
1981, p. 167). Esse tempo, que se materializa nas pessoas, impõe-se 
assim ao narrador e sua obra:

Se ao menos me fosse concedido um prazo 
para terminar minha obra, eu não deixaria de 
lhe imprimir o cunho desse Tempo cuja noção 
se me impunha hoje com tamanho vigor, e, ao 
risco de fazê-los parecer seres monstruosos, 
mostraria os homens ocupando no Tempo um 
lugar muito mais considerável do que o tão 
restrito a eles reservado no espaço, um lugar, 
ao contrário, desmesurado, pois à semelhança 
de gigantes, tocam simultaneamente, imersos 
nos anos, todas as épocas de suas vidas, tão 
distantes – entre as quais tantos dias cabem – 
no Tempo. [...] (PROUST, 1981, p. 251). 

Toda época vivida pelo narrador aparece assim cristalizada, 
impressa pelo tempo em sua vida, em seu corpo, em sua memória. 
Sua missão enquanto sacerdote da arte será transmitir uma verdade 
intrinsecamente sua, embora compartilhada em alguns aspectos 
por sua época. 

Logo, a arte moderna parece conquistar um espaço para si 
neste contexto do final do século XIX enquanto um novo campo de 
saber autêntico e legítimo, ao lado de outros discursos como o 
religioso e o científico. Ao contrário de seu papel de criado na 
antiga sociedade de corte, o artista passa a possuir um status muito 
mais elevado, chegando inclusive aos mais altos degraus das 
escalas sociais na França fin-de-siècle. Prestigiado por controlar 
uma arte que poderia sanar crises e responder a algumas questões 
intrigantes de uma modernidade inquieta, o artista passa a exercer 
uma destacada função no espaço público em geral, pelo qual irá 
engajar-se diretamente em questões políticas, sociais, culturais, etc.

O exemplo mais flagrante do status recém-adquirido por 
artistas e eruditos é a figura emergente do intelectual no final do 
século XIX e sua importância não apenas cultural, mas também sua 
influência política e social que, através do Caso Dreyfus, 
demonstrou que a genialidade não tinha apenas deveres 
espirituais. Segundo Michel Winock, foi devido ao Caso Dreyfus e 
posterior Caso Zola que o intelectual surgiu enquanto sujeito no final 
do século XIX na França, e não mais como mero adjetivo qualitativo 
(WINOCK, 2002). Denominando-se de intelectuais, artistas, eruditos e 
cientistas diversos, encabeçaram uma campanha através de 
petições e abaixo-assinados, em prol do oficial do estado maior 
francês Dreyfus, judeu acusado e condenado por traição (anos 
mais tarde seria comprovada sua inocência e a fraude do Caso). Os 
artistas passaram, portanto, a utilizar seu prestígio artístico para 
engajarem-se em diversas questões públicas, e isto não se deve 
apenas a vontade de se impor, mas também a demanda de uma 
sociedade que queria ouvi-los a respeito dos mais variados temas 
correntes. 

Tudo isto nos remete ao novo papel da arte na sociedade 
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moderna ocidental, sua nova função de culto, antes 
monopolizada pelo discurso e prática religiosa (NORONHA, 2006). 
É a emolduração, segundo Marcio Noronha, que possibilitou o 
culto da arte moderna: “A emolduração da arte, tal como foi 
reinventada na 'consciência artística moderna', é da arte como 
uma das formas dos sistemas de pensamento – termo 'inaugurado' 
por Michel Foucault em sua cátedra – e se põe lado a lado com 
outras formas de pensar, recortando o mundo em coordenadas 
de sensações. [...] (NORONHA, 2006, p. 57). É esta emolduração 
que irá fundamentar uma verdade na arte, o que é essencial para 
a consolidação de um romance como monumento, pois sua 
função social está diretamente ligada a isto. 
 Marcio Noronha (2006, p. 57-58) aponta também para a 
necessidade desta compreensão dos objetos artísticos como 
monumentos: “Uma história da arte e da literatura como história de 
um 'sistema' de pensamento – [...] – seria a apreensão de como a 
existência de um modo de pensar artístico promove, na tessitura 
do mundo histórico e cultural, a presença de monumentos, ou seja, 
um plano ou um conjunto delimitado, com uma existência 
determinada e, o mais importante, ocupando um lugar no mundo 
como objeto existente [...]” 

Luta do romance moderno para ser firmar como gênero 
portador de um saber frente a outros sistemas de pensamento; luta 
interna ao gênero, pela qual os seus representantes buscam 
afirmar seus projetos, concepções e verdades como legítimas 
portadoras das verdades do gênero. Os aspectos de disputa e de 
busca pela legitimidade ficam patentes, e podem ser esclarecidos 
através das considerações de Pierre Bourdieu acerca daquilo que 
ele denominou de campo literário e sua respectiva história. 
Segundo ele:

Não é suficiente dizer que a história do campo é 
a história da luta pelo monopólio da imposição 
das categorias de percepção e de apreciação 
legítimas; é a própria luta que faz a história do 
campo; é pela luta que ele se temporaliza. [...] 

Marcar época é, inseparavelmente, fazer existir 
uma nova posição para além das posições 
estabelecidas, na dianteira dessas posições, na 
vanguarda, e, introduzindo a diferença, produzir 
o tempo. (BOURDIEU, 2005, p. 181). 

Foi através deste lugar no mundo como objeto existente e 
como sistema de pensamento que o romance moderno pôde se 
consolidar como um saber sobre determinadas realidades histórias 
nele retratadas.  E o escritor Marcel Proust soube muito bem usar 
deste novo lugar do romance moderno para criar uma imagem da 
realidade histórica parisiense do final do século XIX e início do século 
XX não só plausível, mas efetivamente aceita pelos seus 
contemporâneos. 

Para compreender o início deste processo de 
monumentalização é preciso, conforme afirma Jacques Le Goff 
(1984, p. 104): “[...] começar por desmontar, demolir esta 
montagem, desestruturar esta construção e analisar as condições 
de produção dos documentos-monumentos. [...]”. Logo, é preciso 
analisar as condições de produção pelas quais a Recherche foi 
composta e firmada como ato artístico, o que lançou o romance 
dentro do campo literário (que é também parte das condições de 
produção), e que iniciou a sua configuração enquanto 
monumento. Portanto o entendimento da monumentalização 
inaugural da Recherche exige tanto uma análise da forma como 
Proust a construiu como imagem da época retratada, quanto uma 
pesquisa do que se pode denominar sua primeira recepção; pois os 
leitores contemporâneos à publicação da Recherche logo 
destacaram que “[...] esta longa epopéia moderna [...]” (PIERRE-
QUINT, 1925, p. 11) seria o testemunho de uma época que findava. 

Embora Du Côté de Chez Swann (o primeiro livro da 
Recherche) tenha sido publicado em 1913, foi na década de 1920 e 
com o lançamento dos outros volumes da obra que Marcel Proust 
passou a ser considerado não apenas grande escritor, mas também 
narrador de sua época. Em 1923, ele já era considerado pelo 
importante crítico e escritor inglês John Middleton Murry como um 

166

REVISTA ELETRÔNICA 8    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



grande moderno entre os modernos (DAVENPORT-HINES, 2007); e 
outros leitores anglo-saxões da Recherche, como Edmund Wilson, 
destacaram no início da década de 1930 que a obra era também 
um romance de historiador (DAVENPORT-HINES, 2007). Exemplos 
deste prestígio da veracidade histórica da Recherche não faltam 
na época, como o testemunho do inglês Clive Bell que em 1928 
afirmou: “Ali estavam as memórias da minha época. [...]” 
(DAVENPORT-HINES, 2007, p. 37). 

Albert Thibaudet, que era então um dos principais críticos 
literários franceses, afirmou em 1920 (note-se que apenas dois dos 
sete livros haviam sido publicados): “É um dos romances mais 
profundos, mais trabalhados e mais complexos já surgidos na 
França [...] É uma representação do mundo, da vida comum e da 
sociedade; é uma obra de análise psicológica; e seu estilo é de 
notável originalidade. [...]” (DAVENPORT-HINES, 2007, p. 49). 

Se estes testemunhos parecem exagerados, o que dizer do 
que escreveu o já citado crítico inglês John Middleton Murry em 
carta a um amigo em 1922: “Ele é, como se diz, o ponto culminante 
de uma época [...] é o ponto culminante do século XIX [...] mas a 
culminação do século XIX é também o começo do século XX. [...]” 
(DAVENPORT-HINES, 2007, p. 49). E mesmo críticos menos 
entusiastas acabaram afirmando o valor de testemunho histórico 
da obra, como o crítico e escritor Wyndham Lewis que em 1930 
afirmou sobre o romance proustiano: “[...] o último sucesso do 
antigo regime, cheio de enfeites para que pareça novo. [...]” 
(DAVENPORT-HINES, 2007, p. 209). 

Para finalizar estes exemplos do prestígio que a Recherche 
alcançou então como memória e documento de uma época, 
destaco o comentário do crítico francês (membro do renomado 
Institut de France) Ernest Seillière, que em 1931 dedicou um livro a 
Marcel Proust e sua obra. Ele afirmou ali que a Recherche: “[...] 
fornecerá certamente mais de uma característica preciosa aos 
historiadores das idéias e dos costumes do fim do século XIX. [...]” 

4(SEILLIÈRE, 1931, p. 120) .
É preciso então analisar as condições de produção pelas 

quais a Recherche foi composta e firmada como ato artístico, e que 
iniciaram o processo de sua monumentalização. Mas buscando 
especialmente o ponto de contato entre a Recherche e esta 
recepção que, já na época de sua publicação, alçou o livro ao 
cânone literário modernista e à posição de privilegiado testemunho 
histórico e lugar de memória da Belle Époque. 

Roger Chartier incentiva os historiadores a: “[...] identificar o 
modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada 
realidade social é construída, pensada, dada a ler [...]” (CHARTIER, 
1990, p. 16-17). Logo é preciso entender como Marcel Proust 
construiu a realidade social por meio da Recherche; e como esta 
representação da realidade social foi lida pelos contemporâneos 
como legítima e verossímil.

Isto exige uma abordagem dos textos literários enquanto 
produtos que entraram em acordo com contextos, de diversas 
maneiras possíveis, como propõe Dominick LaCapra (1991). Indo um 
pouco além, é possível afirmar que o sucesso de determinado 
romance, como a Recherche, se deveu ao alto grau de eficácia 
neste acordo, pelo qual este produto cultural firmou sua autoridade 
e legitimidade. Portanto, é preciso entender como se deu este 
acordo e porque ele legou ao romance proustiano uma posição 
tão destacada dentro da literatura moderna. Recentemente o 
pesquisador Franco Moretti (2009), no primeiro dos cinco livros que 
organizou e que compõem seu projeto O Romance, afirmou que a 
proposta ali era justamente fazer história da literatura enquanto 
história da cultura. Acredito que seja justamente através deste 
ponto nevrálgico, o acordo entre o texto e seu contexto, que isto 
poderá se realizar.  

Por tanto  a  def in ição des ta  p rob lemát ica da 
monumentalização da Belle Époque parisiense realizada pela 
Recherche proustiana e sua recepção se faz necessária. Antes de 
ser uma conclusão, ela é justamente o objeto que se abriu como 
ponto de partida de um programa de pesquisa que tenho 
empreendido.
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NOTAS

1 É preciso entender esta crise não só da identidade que o 
indivíduo dá a si em relação a laços parentais, étnicos ou raciais, 
mas da mais primaria das identificações, com a própria realidade, 
para melhor captar toda carga que Jacques Le Rider (ano) dá ao 
termo. 

2 Num trecho seguinte: “Para escrever, somos escrupulosos, 
examinamos tudo de perto, rejeitamos o que não é verdadeiro. 
[...]” (PROUST, 1981, p. 152).

3 Segundo Walter Benjamin (1994, p. 46): “À la recherche du 
tempos perdu é a tentativa interminável de galvanizar toda uma 
vida com o máximo de consciência. [...]”.

4 Em outro trecho Seillière (1931) afirma que a Recherche constituirá 
uma fonte de documentos preciosos para os futuros historiadores 
da sociedade francesa. 
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RESUMO

 Este artigo tem a finalidade de identificar e analisar as representações temáticas produzidas sobre o Mato 
Grosso colonial na primeira edição da História geral do Brazil (1854/1857), do historiador e diplomata sorocabano 
Francisco Adolfo de Varnhagen – o visconde de Porto Seguro (1816-1878), procurando entender como os conceitos 
de território e fronteiras são elaborados pela sua narrativa desta região, como lugar geoestratégico para o Império 
brasileiro. Neste sentido, pretende-se perceber em que contexto essas representações foram constituídas por 
Varnhagen, quais as fontes que as subsidiaram, seus usos e apropriações, a partir do diálogo com o projeto 
historiográfico do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) – fundado em 1838, na cidade do Rio de Janeiro – 
do qual o autor da História geral do Brazil fazia parte como membro. Ao final do artigo apresenta-se uma breve 
análise das apropriações do projeto historiográfico do IHGB e da obra de Varnhagen promovidas pelos intelectuais 
mato-grossenses, vinculados ao Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso (IHGMT), a partir de 1919.

Palavras-chave: Território. Fronteiras. Identidade. Mato Grosso. História do Brasil.

ABSTRACT

 This article aims to identify and analyze the thematic representations produced over the Mato Grosso in the 
first edition of the História geral do Brazil (1854/1857), the historian and diplomat Francisco Adolfo de Varnhagen - the 
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viscount of Porto Seguro (1816 - 1878), trying to understand the 
concepts of territory and borders that are drawn by his narrative of 
this region as a geo-strategic place for the Brazilian Empire.
We aim to understand the context in which these representations 
were made by Varnhagen, which subsidized the sources, their uses 
and appropriations, from the dialogue with the historiographical 
project of the Brazilian Historical and Geographical Institute (IHGB) 
– founded in 1838, at the city of Rio de Janeiro – of which the author 
of História geral do Brazil was a signatory. The final section presents a 
brief analysis of the appropriations of IHGB´s historiographical 
project and Varnhagen's work promoted by intellectuals in Mato 
Grosso, linked to the Historical and Geographical Institute of Mato 
Grosso (IHGMT), since 1919.

Keywords: Territory. Borders; Identity. Mato Grosso. Brazil's History.

oArt. 1  O Instituto Historico e Geographico 
Brasileiro tem por fim colligir, methodisar, publi-
car ou archivar os documentos necessarios 
para a historia e geographia do Imperio do 
Brasil; e assim tambem promover os conheci-
mentos destes dous ramos philologicos por 
meio do ensino publico, logo que o seu cofre 
proporcione esta despesa. [...] (EXTRACTO dos 
Estatutos, 1839, p. 18).

Varnhagen fizera do santo ocio do maior 
numero dos diplomatas do Imperio labor santo 
dedicado ás investigações históricas da patria. 
Engolfára-se nas bibliothecas, empoeirára nos 
archivos, compulsára centenas de livros, 
achára thesouros e fontes de luz em obras raras, 
descobrira em arcas antigas manuscriptos e 
documentos importantíssimos, empregára 
longos annos em profundos estudos, e na 
accumulação de pecúlio immenso de 

conhecimentos, e finalmente em 1854 e 1857 deu 
ao prelo a sua História geral do Brasil diadema 
litterario e scientifico que cingiu dignamente sua 
fronte de historiador. O Brasil e Portugal, e os mais 
competentes  ju i zes  dos dois  mundos,  
reconheceram e applaudiram o verdadeiro e 
alto merecimento d'essa obra, que em dois 
substanciosos volumes narra a vida de trezentos e 
vinte dois anos do Brasil descoberto [...]. 
(MACEDO, 1878, p. 486)

A nação acata nos filhos, e ainda mais nos netos, 
os nomes e a sombra, digamos assim, dos 
individuos que lhe deram illustração e glória, 
como nós em sociedade veneramos até as suas 
reliquias; e não só o cadaver, como a espada do 
heroe que morreu pela independencia da patria; 
a penna do escriptor que a illustrou pelas lettras; o 
annel do prelado que foi modelo de saber e 

virtudes. (VARNHAGEN, 1854, t. I, dedicatória).

 O IHGB E A INVENÇÃO DISCURSIVA DO BRASIL NO SÉCULO XIX¹

A
 invocação do passado, nas palavras de Edward Wadie Said 
(2005) é uma das estratégias políticas recorrentes nas inter-
pretações das questões do presente. O que fundamenta 

esses apelos não são apenas os embates quanto ao que ocorreu no 
passado e o que teria sido esse passado, mas também as incertezas 
se “[...] o passado é de fato passado, morto e enterrado [...]”, ou se 
persiste teimosamente, mesmo que encoberto por outras formas. 
Esse dilema suscita discussões de todo tipo sobre “[...] as influências, 
responsabilidades e julgamentos, o que envolve lidar com as reali-
dades presentes e prioridades futuras [...]” (SAID, 2005, p. 33).

O passado é por excelência um território de disputas do 
presente. Difícil isolá-lo das vivências do mundo que o interpreta, 
mesmo com a pretensão ilusória de narrá-lo como realmente 
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aconteceu. Para o crítico literário palestino, “[...] mesmo que se 
deva compreender inteiramente aquilo no passado que de fato já 
passou, não há nenhuma maneira de isolar o passado do presente 
[...]” (SAID, 2005, p. 34).

As disputas pelo passado vinculam-se ao projeto de 
construção e legitimação da noção de nação e de identidade 
nacional. A História, a partir do século XIX, emergiu como 
instrumento importante de uma pedagogia do cidadão, daquele 
que iria habitar o território da nação e traria no corpo e na alma as 
suas marcas (FURET, [19--]). Para constituir este sentimento de 
pertencimento haveria a necessidade de forjar uma narrativa que 
determinasse a origem comum do todo que constituiria a nação, 
definindo o desenho de seu território, suas belezas naturais, seu 
povo e seus feitos.

E no Brasil este enredo não seria diferente. Forjar uma 
nação para o Estado brasileiro recém-criado seria o destino 
manifesto de intelectuais e políticos no “Século da História”.

* * *

Os artífices do Império brasileiro, especialmente no final do 
período regencial e ao longo do Segundo Reinado, foram muito 
hábeis e eloquentes na construção de representações discursivas 
– escritas e imagéticas – que acabaram por forjar um tipo de 
memória oficial para a nação. Nessa tarefa de bem elaborar esta 
memória, por meio de uma costura de retalhos documentais, para 
dentro e para fora das divisas do país, destacou-se a atuação do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), que, em 
associação com a Academia Imperial de Belas Artes, o Museu 
Nacional, o Arquivo Público do Império, as faculdades de direito e 
medicina e o Colégio Imperial Pedro II, daria à Monarquia uma 
nova narrativa histórica, retratada em literatura épica, iconografia 
grandiosa, artefatos e monumentos, saberes institucionalizados 
que ministrariam uma pedagogia da nação, um corpo de leis e 
uma nacionalidade sadia desde os bancos escolares até as 
faculdades, locus de formação das elites (SCHWARCZ, 2003, p. 6-

7). 
No período, nesses locais, em especial no IHGB, enquanto a 

realeza era glorificada, a escravidão negra e a memória dos 
recentes conflitos regenciais ficariam relegadas a uma espécie de 
limbo. O passado era construído e celebrado a partir da escolha de 
imagens e temas que destacavam a existência nos trópicos de uma 
pátria coroada de belezas paradisíacas e uma trajetória heróica de 
feitos e conquistas. Forjava-se a representação de uma colônia que 
gradativamente aprendia a ser nação, ou seja, uma criança (Brasil) 
que, aos poucos, ia aprendendo a ser independente de sua mãe 
(Portugal) para seguir rumo a um futuro promissor nas mãos de uma 
monarquia. Esta fidelidade ao monarca seria uma característica 
muito forte dentro do IHGB, mesmo após a proclamação da 
República em 1889 (VERBETE, 2002, p. 380)

Fundado por um grupo de intelectuais e políticos, às 11 horas 
da manhã do dia 21 de outubro de 1838, na capital imperial, sob o 
patrocínio da Sociedade da Indústria Nacional (SAIN), o IHGB, 
conhecido como a casa da memória nacional, tinha a missão de 
“[...] colligir, methodisar, publicar ou archivar [...]”os documentos 
necessários para a escrita da história do Brasil-nação. Dentro de seu 
estatuto havia a previsão também de cuidar das questões 
relacionadas ao ensino da história, da ramificação do grêmio por 
todas as provinciais do Império e da correspondência com 
sociedades estrangeiras do gênero. (EXTRACTO dos estatutos, 1839, 
p. 18) 

De acordo com Lorenzo Aldé (2008) em reportagem 
especial sobre os 170 anos de fundação do Instituto, publicada na 
Revista de História da Biblioteca Nacional, na histórica polêmica 
acerca da data correta do começo da história do Brasil – se seria 
1500 com a vinda das naus portuguesas, ou antes, com as primeiras 
sociedades indígenas que aqui chegaram, ou 1822 com a 
proclamação da independência, poderia ser afixada outra tese: 
“[...] a História do Brasil começa em 21 de outubro de 1838. Nessa 
data foi fundado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). 
Começava então a construção oficial do nosso passado. A cargo 
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das mentes coroadas daquela casa do saber ficava a missão de 
interpretar o país recém-independente: quem éramos, de onde 
vínhamos, qual era o nosso lugar? [...]” (ALDÉ, 2008, p. 56).

A criação do IHGB constituiu-se como uma iniciativa do 
cônego Januário da Cunha Barboza (1780-1846) e do marechal 
Raimundo José da Cunha Mattos (1776-1839), que assumiram para 
si a tarefa patriótica de serem os construtores da memória 
nacional, inspirados no modelo do Institut Historique de Paris 

2(Instituto Histórico de Paris) . Para Manoel Salgado Guimarães 
(1988, p. 13):

Guardadas as especificidades históricas de 
cada uma, próprias da natureza da discussão 
da 'questão nacional' em seus respectivos 
espaços de origem, podemos pensar o Institut 
Historique de Paris como fornecedor dos 
parâmetros de trabalho historiográfico ao 
IHGB, e instância legitimadora, cuja chancela 
poderia dar um peso relevante e destaque a 
uma história nacional em construção, como a 
brasileira. 

Intelectuais e políticos de renome na Corte – cujas 
biografias se confundiam com os fatos da história recente do 
Estado imperial – aderiram ao projeto. Dentre os fundadores do 
grêmio, estavam figuras como José Feliciano Fernandes Pinheiro 
(1877-1847), o visconde de São Leopoldo; José Clemente Pereira 
(1787-1854); Candido José Araújo Viana (1793-1875), o marquês de 
Sapucaí; Francisco Ge de Acaiaba de Montezuma (1794-1870), o 
visconde de Jequitinhonha;Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho 
(1800-1855), o visconde de Sepetiba, entre outros (VALE, 2002; 
GUIMARÃES,  M., 2007).

Todos esses nomes, em sua maioria, vinculados ao serviço 
público imperial, teriam papel determinante nos destinos do IHGB, 
esboçando as diretrizes que seriam o norte da bússola das 
atividades desenvolvidas pelo grêmio durante o século XIX 

(VERBETE, 2002; FERNANDES, 2000). Eles iniciaram uma intensa busca 
e coleta de documentos sobre o passado brasileiro em arquivos, 
bibliotecas e cartórios nas províncias e nos países estrangeiros 
(Portugal, Espanha e Holanda). Além disso, assumiram como 
compromisso a proposta de elaborar para o Brasil um passado único 
e coerente ao gosto das necessidades e projetos políticos do seu 
tempo. Logo, os seus fundadores, construtores do Brasil-Império e 
herdeiros do Brasil-Colônia, estabeleceram como meta uma 
memória nacional pautada pela ideia de continuidade (MATTOS, 
2005; RODRIGUES, N., 2001).

Na compreensão destes letrados, o Brasil, nascido em 1822 
com a proclamação da Independência pelo príncipe regente D. 
Pedro, seria uma jovem nação, descendente da pátria portuguesa, 
de quem havia herdado a língua, a cultura, o regime de governo e 
um representante da dinastia dos Bragança. A independência, por 
esta lógica, não se constituiria em uma ruptura, mas num processo 
de emancipação natural, feita de pai (D. João VI) para filho (D. 
Pedro I). Não havia no sete de setembro indícios dos traumas e 
rompantes democráticos que haviam fragmentado a América 

3espanhola em várias repúblicas .
Em nome da construção e consolidação do Império, os 

membros do IHGB dedicariam suas atividades à pesquisa 
documental e à produção de memórias, juízos, biografias e 
compilações, publicadas nas páginas da sua Revista. Ela seria a 

4vitrine das ideias, projetos e discussões da agremiação .
Escrever história, para esses homens da boa sociedade, 

constituía uma atividade de garimpagem, de quem recolhia 
documentos assim com se achavam preciosidades. Para Lilia 
Schwarcz (1993, p. 114), “[...] o ato de selecionar fatos supunha a 
mesma isenção encontrada naquele especialista que, ciente do 
seu ofício, separa as boas pedras das más [...]”, ou mesmo daquelas 
que ofereciam pouco brilho ao olhar. 

Nas mãos dos senhores da memória, o IHGB começou a 
conformar uma história que se pretendia única, apesar de 
marcadamente regional, uma história com os moldes do tempo 
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saquarema (elite fluminense) (CARVALHO, 2008), pautada pela 
utilização parcial e seletiva de fatos e documentos a despeito de 
sua ilusória neutralidade na seleção. 

Sob a proteção e mecenato do imperador, que abrigaria 
em 1841 a associação no Paço imperial, o IHGB transformou-se 
num emblemático espaço de sociabilidade, onde conviviam 
políticos e letrados, e seria – por repetidas vezes – lembrado e 
celebrado como instituição pioneira na pesquisa histórica no Brasil 
(VERBETE, 2002). De acordo com a memória produzida pelos seus 
consócios em memórias, artigos, entre outros escritos – inclusive nas 
páginas da sua Revista – não haveria pesquisa histórica no Brasil 
sem a fundação do grêmio. O Instituto era uma necessidade para 
a historiografia brasileira pelo seu pioneirismo e pela sua 
incontestável contribuição acadêmica (RODRIGUES, J., 1978).

Para Leandro Karnal e Flávia Galli Tatsch (2004), a criação 
do IHGB fundou-se em dois movimentos presentes naquele 
contexto em outras partes do mundo ocidental, o fascínio pelo 
saber histórico e as fontes documentais e a paixão pelo Estado-
nação: 

[ . . .]  o entusiasmo pela manutenção, 
autenticidade, coleta e conservação dos 
documentos parece ter sido incrementado 
pela Revolução Francesa e pelo nacionalismo 
crescente do século XIX. A ascensão da História 
e do Documento no mundo intelectual 
ocidental é fulgurante. Em 1826, começam a 
surgir os volumes da Monumenta Germaniae 
Historica, com o objetivo de divulgar e 
conservar fontes da Idade Média Alemã. Na 
França, em plena efervescência da Revolução 
Francesa, são criados os Archives Nationales. 
Mais tarde, durante a Restauração, foi fundada 
a École Nationale de Chartes (1821) que forma 
(até hoje) especialistas na manutenção de 
arquivos, classificação de bibliotecas, 
paleógrafos, etc. Na Itália, o rei Carlos Alberto 

decreta a publicação da obra Monumenta 
Historiae Patriae. Os historiadores como Michelet 
são tidos como grandes escritores e romances 
históricos como os de Walter Scott disputam 
vendas com obras com outras temáticas. De 
muitas formas, o século XIX é o século da História e 
do Documento, ambos ligados à emersão dos 
Estados Nacionais. [...] Coerentemente, o Estado, 
que desde o início da escrita foi um grande 
produtor de documentos, torna-se o organizador 
de arquivos e publicações para preservar 
documentos históricos. Conservar e organizar 
documentos passa a ser uma função muito 
ligada ao poder do Estado [...] (KARNAL; TATSCH, 
2004, p. 54-55).

Na busca obsessiva de uma identidade brasileira, o grêmio 
adotou um duplo movimento: de um lado procuraram aqueles 
elementos que aproximassem o Brasil independente das demais 
nações civilizadas europeias, de outro demarcaram as 
características singulares do país com a finalidade de diferenciá-lo 
dos conjuntos dos outros povos – a definição da cor local. Em síntese, 
os letrados do IHGB tentavam desenhar um tipo ideal nacional: o ser 
brasileiro. Nesta direção, conforme observou Neuma Rodrigues 
(2001), apareceram como temas de reflexão, por exemplo, as 
consequências da colonização pelos portugueses e os papéis da 
miscigenação e do indígena na formação da nação brasileira.

5
 2.  «PAI DA HISTÓRIA DO BRASIL»:VARNHAGEN E A SUA HISTÓRIA GERAL

Em meio a esta operação historiográfica, ganharia 
destaque a figura do historiador paulista Francisco Adolfo de 
Varnhagen (1816-1878), conhecido como o visconde de Porto 
Seguro, posteriormente denominado por certa tradição 
historiográfica como o “pai da história do Brasil”.

Nascido em São João de Ipanema, no interior de São Paulo, 
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em 1816, Varnhagen recebeu sua educação em Portugal, onde se 
formou engenheiro militar em 1834. Ali o jovem rapaz teve contato 
com as temáticas da história e da literatura. Fez da Torre do Tombo 
o templo de suas primeiras pesquisas. Naquele lugar e em outros 
arquivos, bibliotecas e cartórios, tanto na Europa quanto na 
América. Ao longo de sua vida, faria importantes descobertas 
como a revelação de fatos até então desconhecidos e a 
localização e divulgação de documentos inéditos.

Em 1840, Varnhagen decidiu regressar para a sua terra 
natal e pedir o reconhecimento de sua nacionalidade brasileira 
junto ao governo imperial. Aqui, em virtude da repercussão dos 
seus textos e achados documentais, ganhou notoriedade e foi 
recebido como sócio do IHGB.

Ao descrever a dedicação de Varnhagen como exímio 
pesquisador de arquivo, o historiador Manoel de Oliveira Lima 
(1867-1928) teceu os seguintes comentários em seu discurso de 
posse na Academia Brasileira de Letras (ABL) no ano de 1903:

Quando, muito novo ainda, eu estudava 
paleographia na Torre do Tombo, de Lisboa, 
tendo por mestre João Basto, um dos auxiliares 
de Herculano na obra grandiosa dos 
Portugalice Monumenta Histórica, costumava 
ancioso esquadrinhar nos maços de papéis 
bolorentos, de caracteres semi-apagados 
debaixo da poeira dos séculos, algum 
documento que na minha prosapia juvenil 
julgava dever ser decisivo para a solução de 
qualquer dos enigmas da nossa história, que os 
tem, comquanto date de hontem. Ora, era 
com viva sorpresa e não menos vivo 
desapontamento que, em quase todos 
aquelles papeis, se me deparava a marca 
discreta do lapis de um pachorrento 
investigador que me precedera na faina, e que 
verifiquei não ser outro senão Francisco 
Adolpho de Varnhagen, Attribuindo o seu 

nome ilustre à cadeira que a vossa benevolencia 
aqui me concedeu, escolhendo-o, pois, para 
meu patrono – mais carecera de um padroeiro, 
para usar da linguagem tradicional, que tão bem 
corresponde ao personagem e até ao espirito 
começo de seculo – celebrando agora sua 
memória, faço mais do que instinctivamente 
recorrer a um modelo, traduzo uma saudosa 
impressão de primeira mocidade, além de 
prestar uma das mais merecidas homenagens 
que reclamão os fundadores do nosso 
patrimonio intelectual [...] (LIMA, 1908, p. 63-64).

Além de diplomata de carreira, servindo ao Império do Brasil 
em legações na Europa e na América do Sul, ele ganharia 
reconhecimento por atributos como homem das letras, o que lhe 

6renderia prêmios e títulos nobiliárquicos . Assim o definiu o necrológio 
publicado no Jornal do Commercio, de 3 de julho de 1878, quando 
do seu falecimento:

Morreu o conselheiro Francisco Adolfo de 
Varnhagen, Visconde de Pôrto Seguro, 
atualmente enviado extraordinário e ministro 
plenipotencionário junto ao império-reino da 
Áustria-Hungria, cavaleiro da ordem de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, comendador da Rosa, grão-
cruz das imperiais ordens russianas de Santo 
Estanislau e austríaca da Coroa de Ferro, 
comendador de número da americana real 
ordem espanhola de Isabel, a Católica, de 
número extraordinário da real e distinta ordem 
espanhola de Carlos III. [...] Seria longo enumerar 
as obras importantes com que o preclaro paulista 
ilustrou a literatura do Brasil, granjeando o nome 
imorredouro que o há de perpetuar nos fastos dos 
que mais trabalharam pelo progresso da pátria, 
pela compilação das crônicas brasileiras e pelo 
adiantamento intelectual de seus concidadãos. 
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Historiador, corógrafo, geógrafo, poeta, 
dramaturgo, biógrafo e matemático, foi 
sempre Conselheiro Varnhagen considerado 
por seus estudos de superior quilate e pelo seu 
acrisolado patriotismo. Na Europa, como 
diplomata, honrou e representou com 
dignidade e cortesania a nação brasileira, 
t o r n a n d o - s e  s a l i e n t e  n a s  q u e s t õ e s  
diplomáticas, ou nas exposições universais que 
ali se deram. O falecimento de um brasileiro de 
tal ordem merece condolências da pátria [...] 
(FLEURY, 1952, p. 111-112).

A partir de profunda e exaustiva pesquisa documental, ele 
escreveu a sua Historia geral do Brazil, sua obra de maior 
envergadura, publicada em dois tomos respectivamente nos anos 

7de 1854 e 1857 . Para Helena Miranda Mollo (2007, p. 101-103):

Entre as preocupações principais do autor está 
a defesa da impossibilidade do Brasil e Portugal 
se separarem completamente, sem que isso se 
reflita como preocupação em manter o Brasil 
como colônia. Na História Geral [do Brasil] 
permanecem formas de autoridade de 
Portugal sobre o Brasil, quando se olham as 
marcas culturais do colonizador salientadas 
pelo autor. [...] Assim, a proposta manifesta na 
Historia Geral do Brasil para a construção da 
história brasileira se dá, pode dizer-se, em 
grande parte, pelo estabelecimento de uma 
genealogia; até mesmo se se pensar o papel 
atribuído pelo autor aos monarcas em terras 
brasileiras. Para Varnhagen, o Brasil só pode ser 
pensado de um determinado início, que é a 
chegada dos portugueses. O porvir é a lenta 
transformação da terra e das gentes para que 
se firme o futuro império. Na elaboração desta 
trajetória, o autor funde os discursos da 
geografia e da história, que provocam um 

específico amálgama de tempo e espaço [...]

Embora o seu livro pretendesse contribuir na reconstituição 
do passado do país recém-emancipado e na consolidação das 
instituições monárquicas, trabalhando com a noção de 
continuidade e de herança, este não foi recebido com os devidos 
festejos desejados pelo autor, sendo objeto de tratamento frio por 
parte dos consócios no IHGB. Segundo Lúcia Maria Paschoal 
Guimarães (1995), a sua recepção nada lisonjeira justificava-se, em 
larga medida, pela abordagem pouco simpática oferecida por 
Varnhagen (1854) aos indígenas e jesuítas, entrando em choque, 
por exemplo, com a corrente indianista romântica, representada 
por Domingos José Gonçalves de Magalhães (1811-1882) e Antônio 
Gonçalves Dias (1823-1864). 

Na memória Os indígenas do Brasil perante a História, 
publicado em 1860 nas páginas da Revista do IHGB, Gonçalves de 
Magalhães abriria uma polêmica com Varnhagen, ao tecer 
violentas críticas a sua Historia geral do Brazil e ao procurar reabilitar 
os indígenas como elementos integrantes da população e da 
nacionalidade brasileira. As setas envenenadas do autor da 
Canção dos Tamoyos feriram o orgulho de Varnhagen atacando 
seu método e suas interpretações arqueológicas e etnográficas 

8(FERREIRA, 2002, p. 82-83) .
Diante dos conflitos sobre as raízes da nacionalidade entre os 

que defendiam suas origens europeias (portuguesa), liderados por 
Varnhagen, e os que buscavam nos autóctones as matrizes do 
Império brasileiro, como era o caso de Gonçalves de Magalhães, o 
próprio monarca entrava como incentivador do debate, uma vez 
que agraciou o primeiro com o título nobiliárquico de barão e 
posteriormente visconde de Porto Seguro, em uma referência clara 
ao primeiro ponto do litoral brasileiro onde os portugueses 
desembarcaram em 1500, enquanto Gonçalves de Magalhães 
recebeu o de barão e depois visconde de Araguaia, em virtude de 
suas posições indianistas apaixonadas (VERBETE, 2002; ALDÉ, 2008).

Entre os navegadores portugueses e os homens 
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mergulhados nas brenhas das florestas, no âmbito da casa da 
memória nacional, sairia vitoriosa uma interpretação romântica 
indianista para a formação da identidade brasileira. Fato que 
provavelmente teria irritado Varnhagen, pois este repetidamente 
reclamava em suas correspondências com o imperador D. Pedro 
a falta de reconhecimento e desprezo dos colegas do IHGB em 

9relação a sua obra-prima . 
Em várias missivas, o visconde de Porto Seguro pedia a 

intervenção do monarca para que a sua Historia geral do Brazil 
fosse adotada como uma obra oficial do grêmio, o que não 
aconteceu, ao menos em vida. Pode-se afirmar que Varnhagen 
constituiria sua identidade como um historiador ressentido em 
busca de migalhas de glórias, mesmo os títulos nobiliárquicos 
almejados chegariam tarde (GUIMARÃES, L., 1995; RIBEIRO, 2009).

3. A INVENÇÃO DISCURSIVA DE MATO GROSSO NAS PÁGINAS DA 
HISTORIA GERAL DO BRAZIL: TERRITÓRIOS E FRONTEIRAS

Com relação aos estudos e às representações produzidas 
de Mato Grosso pelos letrados do IHGB, as páginas da sua Revista e 
outros escritos oferecem alguns temas recorrentes: i) ocupação e 
colonização; ii) populações indígenas e iii) navegações fluviais e 
fronteiras.

No caso dos nossos interesses deste artigo, vamos aqui fazer 
alguns apontamentos das referências feitas a esta parte do 
Império na primeira edição da Historia geral do Brazil, de 
Varnhagen (1857). Preocupado com a demarcação das fronteiras 
com as repúblicas vizinhas e com a necessidade de ocupar os 
chamados sertões – “espaços vazios” – do Império, percebemos 
na sua narrativa o interesse em produzir uma justificativa para o 
domínio e a conquista portuguesa (e depois brasileira) da região 
que corresponderia ao Mato Grosso. 

Essas regiões, ao longo tempo, no discurso dos 
colonizadores portugueses e depois incorporados no vocabulário 
dos viajantes e letrados do naipe de Varnhagen, eram revestidas 

de imagens negativas como espaços vastos, desconhecidos, 
10longínquos e pouco habitados . 

Em oposição ao litoral, onde estavam as vilas e cidades, ou 
seja, os marcos da civilização ocidental, o sertão correspondia ao 
território do outro, da barbárie, do desconhecido. A sua flora, fauna 
e “gentes” despertavam um sentimento contraditório de fascínio e 
pavor, aversão e cobiça. Segundo Janaina Amado (1995, p. 148-
149):

[...] desde os primeiros anos da Colônia, 
acentuando-se com o passar do tempo, 'litoral' e 
'sertão' representaram categorias ao mesmo 
tempo opostas e complementares. Opostas, 
porque uma expressava o reverso da outra: litoral 
(ou “costa”, palavra mais usada no século XVI) 
referia-se não somente à existência física da faixa 
de terra junto ao mar, mas também a um espaço 
conhecido, delimitado, colonizado ou em 
processo de colonização, habitado por outros 
povos (índios, negros), mas dominado pelos 
brancos, um espaço da cristandade, da cultura 
e da civilização [...] 'Sertão', já se viu, designava 
não apenas os espaços interiores da Colônia, 
mas também aqueles espaços desconhecidos, 
inacessíveis, isolados, perigosos, dominados pela 
natureza bruta, e habitados por bárbaros, 
hereges, infiéis, onde não haviam chegado as 
benesses da religião, da civilização e da cultura. 
Ambas foram categorias complementares 
porque, como um jogo de espelhos, uma foi 
sendo construída em função da outra, refletindo 
a outra de forma invertida, a tal ponto que, sem 
seu principal referente (litoral, costa), 'sertão' 
esvaziava-se de sentido, tornando-se ininteligível, 
e vice-versa [...].

A emergência do longínquo e inóspito Mato Grosso como 
um espaço discursivo na Historia geral do Brazil estava intimamente 
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atrelada também à questão do desenho da chamada fronteira 
Oeste, seja no período colonial, seja no imperial. Além disso, 
registrava a sua importância como uma região-mineradora e as 
dificuldades decorrentes da presença de índios selvagens no 
processo de ocupação e povoamento, temas atrelados aos feitos 
dos bandeirantes, tidos por Varnhagen como os grandes 
responsáveis pela expansão e ocupação do território da colônia 
(futura nação): os construtores da integridade da América 
Portuguesa. 

Em sua narrativa marcadamente pautada pela 
valorização de São Paulo, dos destemidos paulistas, Mato Grosso 
seria, de maneira complementar, espaço de expansão e de 
delimitação das fronteiras do Império, palco de disputas entre 

11portugueses, espanhóis e indígenas . 
Para o historiador sorocabano, descrito por Capistrano de 

Abreu  (1975, p. 83)  como um “[...] destemido bandeirante à 
busca da mina de ouro da verdade [...], essa região entraria na sua 
cartografia a partir da necessidade de apresamento de índios e, 
depois, da descoberta de minas de ouro. Varnhagen relata a ida, 
em meados de 1696, de duas bandeiras para: “[...] as bandas da 
actual província de Matto-Grosso; e passando além do porto de 
Itatines e lagoa de Mamoré, se dirigiram á reducção de S. 
Francisco Xavier, com idéa, crê-se, de chegar até á cidade de 
Santa Cruz de la Sierra [...]” (VARNHAGEN, 1857, t. II, p. 98).

Naquela época a colônia vivia, segundo o autor, a “[...] 
vertigem mineira que se assenhorava de todos, e não havia perigo 
ou obstaculos que não se vencessem [...]” (VARNHAGEN, 1857, t. II, 
p. 99), em virtude da descoberta de minas de ouro no sertão: Minas 

12Gerais .
A partir da recuperação da colônia do Brasil por Portugal 

13com base no Tratado de Utrecht de 1715 , Varnhagen registrou a 
questão da definição das fronteiras – setentrional – entre a colônia 
portuguesa e a espanhola após o final da União Ibérica, com a 
restauração de Portugal e ações da metrópole na direção de 
administrar o interior do Brasil, lembrando que o direito de posse 

14respaldava-se pelo principio da conquista e ocupação .
Neste sentido, Varnhagen (1857, p. 154) passou a narrar o 

processo de ocupação do sul e norte da colônia pelos 
bandeirantes, o que gerava ciumes e aprehensões da Espanha. 
Entre os fatos que mereceram nota nas páginas da sua Historia geral 
do Brazil sobre “[...] o ajuste da mais prompta determinação da 
fronteiras [...]” estava o estabelecimento dos sertanejos no Cuiabá, 
auxiliados pela navegação fluvial:

Vimos como ja annos antes os sertanejos paulistas 
para prender Indios, chegavam até o Paraguay 
e termo de Santa Cruz de la Sierra. Desde que 
apareceram minas nesses longinquos logares ja 
não iam ahi os sertanejos para logo voltar; porem 
formavam arraiaes: assim em 1719 Paschoal 
Moreira Cabral com outros companheiros se 
estabeleceram no Cuiabá. – Em 1720 tres Lemes 
(Domingos, Lourenço e João) povoavam o 
isthmo ou varadouro de Camapuan; – sitio de 
grande importância por ser o único trajecto por 
terra no caminho, fluvial em todo o restante, de S. 
Paulo ao mesmo Cuiabá, por onde se faziam em 
rodos de varar as canoas até aos rios da 
contravertente. Em 1724 os nossos canoeiros do 
Amazonas, subindo pelo Madeira e Guaporé, e 
encontraram com as missões castelhanas de 
Moxos Santa Maria Magdalena e Exaltación, o 
que deu logar a contendas pelejadas. Em 1744 o 
mestre de campo Manuel Dias da Silva subia os 
rios Ivinheima e Igatemy, buscando outra 
communicação para o Cuiabá, e nesse ano 
passava a explorar essa communicação, por 
ordem superior, Manuel da Costa Meira [...] 
(VARNHAGEN, 1857, t. II, p. 154-155).

Neste processo de vida e actividade no sertão, Varnhagen 
(1857) justificava a necessidade do poder metropolitano criar novas 
capitanias como Minas Gerais (1720); e territórios como Goiás (1744); 
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Cuiabá ou Mato Grosso (1748). Esta última foi confiada a D. 
Antônio Rolim de Moura (1709-1782), o primeiro conde de 
Azambuja. Em outras palavras, adotava-se a política de 

15desbravar, dominar, colonizar e civilizar os espaços vazios .
Estes avanços pelo sertão de norte a sul, segundo o 

visconde de Porto Seguro, trouxeram um clima de apreensões 
para a Espanha, forçando a necessidade de um novo tratado de 
limites, que foi assinado em 1750, o Tratado de Madrid, anulado em 
1761 pelo Tratado de El Pardo, após intensos debates, tendo a 
figura do diplomata Alexandre de Gusmão (1695-1753) destacada 
como celebre estadista, por defender o principio do “uti 
possidetis”. Os termos do tratado foram fixados, tomando como 
referência o caminho das águas e a demarcação dos limites 
(VARNHAGEN, 1857).

Essa descrição da definição do desenho das fronteiras 
neste período tinha a finalidade, para o historiador-estrategista do 
IHGB, de forjar um passado que justificasse a preservação deste 
território no contexto do Império, especialmente diante das 
contendas com o Paraguai, que conduziriam ao conflito do Prata 

16(1864-1870) .
Outro episódio apresentado por Varnhagen (1857, p. 172) 

sobre essa parte da colônia seria a viagem do governador da 
capitania de São Paulo, Rodrigo César de Menezes (1673-1741), 
para Cuiabá com a finalidade de verificar pessoalmente tamanha 
riqueza das suas minas, atendendo as ordens da Coroa, e formar 
uma vila (1726). As páginas seguintes seriam uma espécie de diário 
da viagem do governador à Cuiabá, relatando o percurso, as 
intempéries, os ataques dos índios “[...] canoeiros ou Payaguá, de 
nação e língua estranha aos Tupis e Guaranis, que senhoreava 
todo o alto Paraguay e seus afluentes [...]”

Para o autor, estes gentios eram tidos como traiçoeiros e 
entraves para o caminho entre São Paulo e Cuiabá. Em sendo 
impossível sua civilização, ele não deixou de celebrar a “[...] 
prática do aprisionamento e extermínio [...]” adotada pelos 

17sertanistas . “Para castigar os Indios, fez o capitão general de S. 

Paulo, conde de Sargedas, preparar em 1733 uma expedição ás 
ordens do sorocabano Gabriel Antunes Maciel. Outra em 1734 ás 
ordens do marechal de campo Manoel Rodrigues de Carvalho, 
caindo sobre os Payaguás, os derrotou, ficando prisioneiros perto de 
trezentos d'elles [...]” (VARNHAGEN, 1857, t. II, p. 172).

Ao longo das próximas seções da Historia Geral do Brazil, 
quando havia referência ao Mato Grosso esta girava novamente 
em torno de três chaves: ocupação/comunicação (fluvial), 
limites/fronteiras e guerra aos gentios. Esta parte do Império colonial 
português, segundo Varnhagen, precisava ser definitivamente 
dominada, pois sofria sempre com os avanços dos inimigos externos 
(espanhóis) e internos (índios selvagens). 

Ao documentar exaustivamente na sua Historia Geral do 
Brazil os tratados de limites feitos e desfeitos para a definição das 
fronteiras entre os domínios de Portugal e Espanha a partir de 1750, 
Varnhagen – também como diplomata – tinha os olhos voltados 
para as questões do seu presente: a necessidade de por um ponto 

18final nas disputas pelo desenho definitivo das fronteiras do Império . 
Evidenciar no passado a presença e domínio português nestas 
partes ditas distantes da antiga colônia era uma forma de produzir 
uma verdade histórica, militar e jurídico-diplomática para os 
interesses do Império brasileiro. 

Aqui percebemos a articulação do saber histórico com o 
geográfico a serviço do Estado-nação não apenas como fábricas 
de discursos que sustentam seus alicerces, mas também como 
responsável pelas mitologias de origem do seu território e povo:

His tór ia  e Geograf ia ,  especia l i zações  
acadêmicas e disciplinas escolares consolidadas 
junto com o Estado-Nação, participaram como 
protagonista do empreendimento criador. A 
primeira dedicou-se à produção da 'biografia 
nacional', inscrevendo a pátria no tempo. A 
segunda, à cartografia nacional, entalhando-a 
no espaço. Elas moldaram narrativas poderosas, 
conferindo identidade, singularidade e drama à 
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comunidade que se imaginava. Michelet 
expressou, melhor que ninguém, a missão 
reservada ao historiador, de 'magistrado dos 
mortos', oferecendo-lhes uma segunda vida, 
fazendo-os falar de novo para que, junto com 
os vivos, possam forjar uma 'cidade comum', 
uma tradição compartilhada. A 'cidade 
comum' é a nação, soldada pela cadeia 
interminável de mortos heróicos testemunham 
a sua perenidade. A Geografia deu uma 
contribuição diferente, mas paralela, ao 
nacionalismo. Ela dedicou-se à idealização do 
território nacional, ancorando-o na natureza, 
cartografando as suas fronteiras, descrevendo 
as suas paisagens, caracterizando as suas 
'regiões' e identificando os 'gêneros de vida' 
típicos de cada uma. Por essa via, imaginou o 
'corpo da pátria', inculcando-o nas sucessivas 
gerações e erguendo o mapa do país à 
condição de símbolo tão poderoso quanto à 
bandeira nacional [...] (MAGNOLI, 1997, p. 8). 

Para Francisco Doratioto (2002), no delicado jogo de 
xadrez da geopolítica que desencadeou a guerra contra o 
Paraguai, a diplomacia imperial – da qual Varnhagen fazia parte – 
buscava alcançar três objetivos: o primeiro, decisivo para a 
província de Mato Grosso se comunicar com a Corte no litoral, era 
a obtenção da livre navegação do rio Paraguai; o segundo era 
buscar definir um tratado de delimitação de fronteiras com o país 
guarani, ratificando a expansão territorial brasileira ocorrida desde 
os tempos da colônia; e, por último, evitar uma possível 
incorporação do Paraguai pela Argentina restabelecendo-se 
assim um Estado que corresponderia ao antigo vice-reino do Rio 
da Prata.

A política externa do Império do Brasil não interessava a 
constituição de um Estado republicano grande e fortalecido, 
como o ambicionado pela Argentina do ditador Rosas. Em outras 

palavras: 

Essa república implicaria a nacionalização dos 
rios platinos, criando obstáculos à sua livre 
navegação, fundamental para o acesso do Rio 
de Janeiro à distante província do Mato Grosso, 
isolada por terra do restante do país. Ademais, 
essa hipotética República poderia, aos olhos dos 
governantes do Império, tornar-se um pólo de 
atração sobre o Rio Grande do Sul e, 
eventualmente, estimular um movimento 
republicano brasileiro [...] (DORATIOTO, 2002, p. 

19471-472) .

Neste sentido, basta verificarmos como o visconde de Porto 
Seguro registrou a forma que o Império Português documentou e 
produziu um conhecimento sobre os terrenos fronteiriços à época 
do tratado de 1777 – Tratado de Santo Ildefonso – elementos 
necessários para a sua defesa do legado territorial da metrópole 
para a nova nação:

Com as viagens, as observações e as discussões 
dos comissarios, engenheiros e astronomos, tanto 
se adiantou no conhecimento dos terrenos 
fronteiros, que ainda hoje são talvez elles do Brazil 
o que ha de mais conhecido e exactamente 
delineado nas cartas, depois das costas e bahias. 
– Por este lado as duas tentativas de 
demarcação (bem que as demarcações não se 
levassem ávante) produziram beneficio real, pois 
quanto ao mais, no fim do século passado, pela 
linha da fronteira, havia nada menos que dez 
paragens disputadas. Alem das muitas plantas 
originaes, principalmente dos rios, merecedoras 
de todo conceito, que existem nos nosso archivos 
[no archivo militar, secretaria dos negocios 
estrangeiros e Inst. Hist. do Rio de Janeiro], 
possuímos todas as correspondencias; as quaes, 
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quando sejam publicas, comparadas com as 
declamações dos v i s inhos ,  deixarão 
claramente ver que não tinham razão de 
queixar-se (VARNHAGEN, 1857, t. II, p. 259).

Varnhagen documentava e narrava o passado, com os 
20pés no seu tempo  – escrevendo uma história geral, que permitisse 

a consolidação do Império e de Mato Grosso como uma 
província-fronteira. Essa região teria um papel relevante no 
desenho do território da nação – uma peça no quebra-cabeça da 
geopolítica do império no século XIX, articulada com o processo 
de centralização do Estado pela elite saquarema (MATTOS, 2004, 

212005) .

4.  MATO GROSSO COMO PARTE DA NARRATIVA DA NAÇÃO: A MISSÃO 
INTELECTUAL DO IHGMT

As imagens esboçadas sobre o Mato Grosso colonial por 
Varnhagen (1857 confirmam o fardo do legado do estigma da 
barbárie – analisado nos estudos de Lylia da Silva Galetti (2000). 
Segundo a autora, a região de Mato Grosso era pensada e 
representada pela elite letrada brasileira, entre meados do século 
XIX e começo do XX, por um lado, como um lugar marcado por 
longas distâncias e dificuldades de acesso, o que separava a 
província/estado do mundo civilizado, e, por outro lado, como 
uma terra promissora – um espaço vazio a ser ocupado para a 
consolidação territorial, política e econômica da nação.

Os escritos sobre Mato Grosso presentes em obras de 
pensadores da estirpe de Varnhagen buscavam suas referências 
nos viajantes estrangeiros que percorreram estas paragens nos 
séculos XVIII e XIX. Nestes relatos a região era retratada como um 
lugar próximo da barbárie. A riqueza e exuberância dos recursos 
naturais se contrapunha num mundo dominado por índios bravos 
e mestiços. O clima quente, os insetos, os animais selvagens e os 
caminhos tortuosos eram elementos que reforçavam a imagem 

negativa desta região de fronteira. 
De acordo com Lylia Galetti (2000), os mato-grossenses se 

ressentiam com estas representações carregadas sobre sua 
província/estado, forjando uma identidade incômoda pautada no 
estigma da barbárie. Em busca da construção de uma imagem 
civilizada e positiva de Mato Grosso, os intelectuais mato-grossenses 
iriam – a partir da fundação do Instituto Histórico e Geográfico de 
Mato Grosso (IHGMT), em 1919 e do Centro Mato-Grossense de 
Letras (CML), em 1921 – produzir textos, imagens e símbolos que 
registrariam outra visão sobre a região, destacando as belezas e 
atrativos do lugar e da sua gente.

A imagem do sujeito mato-grossense atrasado, incivilizado, 
selvagem, violento, indolente e ignorante assumiria uma nova 
roupagem discursiva e imagética. A partir dessa daí essa 
personagem regional ganharia a identidade de “[...] sentinelas 
avançadas da civilização no sertão [...]”  (ZORZATO, 1998, p. 16), 
associando-se à figura épica do bandeirante. Segundo Osvaldo 
Zorzato (1998, p. 16):

Ao invés de 'selvagens', reforçam a origem 
paulista, quando não da 'melhor estirpe 
européia'; e, ao invés de 'sanguinários', 
constroem as imagens de 'revolucionários', 
'patriotas' e 'destemidos'. No lugar de 
'preguiçosos',  colocam-se como gente 
adaptada à rudeza do meio, amante do 
progresso, disposta ao sacrifício em nome do 
'amor à terra natal'. Por fim, mesmo diante de 
situações adversas, se dizem amantes das artes, 
da religião, cultuadores da ciência [...].

Intelectuais como Virgílio Corrêa Filho (1887-1973) forjariam 
uma narrativa reabilitadora do passado e da identidade do mato-
grossense. Esse consócio do IHGB dedicou-se à pesquisa histórica de 
Mato Grosso, produzindo obras de referência para as gerações 
seguintes de historiadores, professores e alunos como Mato Grosso 
(1920) e História de Mato Grosso (1969)
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A historiografia mato-grossense, pautada pelo projeto 
intelectual do IHGMT, nascido em meio aos festejos do 
bicentenário de fundação da cidade Cuiabá, constituiria o 
momento de invenção discursiva de Mato Grosso e de sua 

'22história . Para Ludmila Brandão (2007), esse foi o período que 
surgiram autores e obras que forjaram a ideia do Estado e da 
região. Virgílio Corrêa Filho (1887-1973), Estevão de Mendonça 
(1869-1949) e posteriormente seu filho, Rubens de Mendonça 
(1915-1983), seriam os nomes mais emblemáticos desta corrente 
interpretativa do passado de Mato Grosso. Além do compromisso 
com os princípios de uma história factual e positiva, havia nessa 
escrita a demonstração evidente de uma forte afetividade pela 
região:

É destacável nesses autores, a vinculação 
afetiva explícita com a região, o forte 
patriotismo que marca todas as narrativas, o 
senso de injustiça sofrida pela região – por não 
ter sido devidamente valorizada na história do 
Brasil e na composição das forças políticas – e 
finalmente, a fé no futuro, quando então Mato 
Grosso viria a ser o que, por vocação, lhe foi 
destinado; forte e poderoso. Do ponto de vista 
da historiografia, trata-se em geral, exceções 
à parte, de uma história factual, positivista em 
certos aspectos. Há que se considerar 
também o curioso (mas não gratuito) transito 
entre a literatura e a história, uma vez que 
historiadores e escritores praticamente se 
equivalem nesse universo (BRANDÃO, 2007, p. 
12).

Para Marcos Lobato Martins, ao longo do século XIX e parte 
considerável do XX, a escrita da história regional no Brasil esteve 
vinculada aos trabalhos de memorialistas e historiadores do IHGB e 
de seus congêneres locais como o IHGMT. No decorrer desse 
tempo:

[...] viveu-se o auge das corografias, escritas 
quase sempre por membros dos institutos 
históricos, pessoas bem situadas nas hierarquias 
sociais e políticas de suas épocas. As corografias 
eram monografias municipais e regionais, que 
misturavam história, tradição e memória 
coletiva. Esses trabalhos tomavam como 
fundamento espaços bem recortados 
politicamente, que eram estudados em si 
mesmos. O relacionamento do 'nacional' com o 
'regional' e o 'local' era reduzido à descrição de 
impactos de grandes acontecimentos da história 
do país nos espaços subnacionais. A narrativa, a 
seleção e o encadeamento dos fatos, a 
referência recorrente a determinados tipos de 
personagens, tudo isso objetivava mostrar que a 
região é o resultado do protagonismo de figuras 
extraordinárias. Muitas vezes, os corógrafos 
tenderam a considerar as regiões e seus povos 
como dotados de características definidas e 
perenes, configurando um contexto histórico 
imutável [...] (MARTINS, 2008, p. 140-141).

Obras como a de Virgílio Corrêa Filho, embora marcadas 
pelo crivo de celebração do ethos mato-grossense, forneceram até 
o final dos anos 1970 e início dos 1980 os traços e moldes informativos 
para a elaboração dos livros didáticos utilizados nas escolas do 
Estado, quando não ocuparam a função de textos de consulta 
direta para as crianças e jovens nas aulas de História. Ao lado dos 
clássicos manuais de História do Brasil de autores como Rocha 
Pombo (1857-1933), João Ribeiro (1860-1934), Joaquim Silva (1880-
1966), Borges Hermida (1917-1995), entre outros, esses livros 
dedicados às questões da cor local colocaram Mato Grosso como 
parte geneticamente vinculada à nação. Nas suas páginas eram 
forjadas uma nação-verdade (Brasil) e uma região-verdade (Mato 

23Grosso) . 
Em larga medida, o autor de Mato Grosso seria o Varnhagen 
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do IHGMT, uma espécie de patrono da historiografia mato-
grossense, eleito por uma memória institucional que procurava 
preservar o locus privilegiado de produção do saber do grêmio 
local. Mas esta é uma história para ser desvendada em seus 

24enredos e tramas em outro momento .

NOTAS

* Este ensaio foi originalmente apresentado como comunicação 
no VI Encontro Regional de História – ANPUH-MT: História, Natureza 
e Fronteiras / I Seminário Internacional de História Territórios e 
Fronteiras, realizado entre 08 e 11 de setembro de 2010, no 
Departamento de História da Universidade Federal de Mato 
Grosso – UFMT, Campus Universitário de Cuiabá. 

¹ Quanto ao papel do historiador no processo de fabricação do 
saber histórico, Michel de Certeau (2000) constitui-se como uma 
importante leitura para se refletir sobre a relação entre as práticas 
e os discursos. Para ele, a história era uma prática científica, 
produtora de conhecimento, cujos modelos dependiam das 
variações de seus procedimentos técnicos, das restrições que lhe 
impunham o lugar social e a instituição de saber onde era 
exercitada, ou ainda, das regras que necessariamente 
orientavam sua escritura (DE CERTEAU, 2000). Em outras palavras, 
na sua análise, a história era um discurso que colocava em ação 
construções, composições, figuras que eram aquelas de toda 
forma de escrita narrativa, logo, também da fábula, mas que, ao 
mesmo tempo, produzia um corpo de enunciados ditos 
científicos, se isso for entendido “[...] como a possibilidade de 
estabelecer um conjunto de regras que permitem controlar 
operações proporcionais à produção de objetos determinados 
[...]” (DE CERTEAU, 2000, p. 64). Na esteira das formulações do 
autor d'A escrita da história, adota-se a noção de invenção como 
ferramenta analítica para este ensaio.

2 Sobre história do Institut Historique de Paris e a sua relação com a 

elite letrada brasileira no século XIX (cf. CARRARO, 2002).

3 Para uma análise detalhada do projeto historiográfico do IHGB e 
suas vinculações com a construção da memória do Segundo 
Reinado (cf. GUIMARÃES, L., 1995).

4 Edney Sanchez (2003), dialogando com os pressupostos da crítica e 
história literária, destacou que a Revista atravessou o século XIX 
como porta-voz de um grupo de intelectuais brasileiros próximos ao 
poder imperial e reunido em torno do Instituto.

5 De acordo com nossa pesquisa de doutoramento, nos textos 
biográficos produzidos sobre a vida e obra de Varnhagen entre 
1878 e 1978 encontramos, por exemplo, adjetivações como “O 
escrupuloso iluminador da historia do Brasil [...]” (MACEDO, 1878, p. 
489), “Destemido bandeirante à busca da mina de ouro da 
verdade [...]” (ABREU, 1975, p. 83), “Um exemplar precioso [...] da 
raça, do meio e do momento [...]” (LIMA, 1908, p. 67), “O operoso 
iniciador da Historiografia brasileira [...]” (LESSA, 1917, p. 636), “[...] 
grande exemplo a seguir e a venerar [...]”(MAGALHÃES, 1928, p. 54), 
“[...] um trabalhador formidável, de operosidade ainda não 
excedida por nenhum brasileiro [...]” (GARCIA, 1928, p. 450), “Pai da 
História do Brasil [...]”(LESSA, 1954, p. 82), entre outros. Afirmações 
que, a partir da ótica do IHGB, construíram e legitimaram o seu lugar 
na trajetória da historiografia brasileira como um marco fundador. 
Ao salientar a força da herança de Varnhagen, os seus sócios 
também faziam uma defesa da memória e do pioneirismo da 
agremiação. Com este intuito, essas narrativas procuraram 
estabelecer um sentido, uma lógica, uma consistência e uma 
constância por meio do estabelecimento de relações, colhendo 
fragmentos para o desenho de um retrato do morto Varnhagen, o 
historiador-monumento. Ele não mais se configuraria como sujeito, 
mas sim objeto dos discursos que o fabricaram. Varnhagen passa a 
ser uma invenção, o discurso de uma causa, de um projeto, dos 
poderes instituídos (RIBEIRO, 2009).
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6 Para obter informações detalhadas sobre a biografia de 
Varnhagen (cf. CÉZAR, 2007; GUIMARÃES, L.; VARNHAGEN, 2002). 

7 Com relação à trajetória intelectual de Varnhagen e a questão 
da escrita da história no século XIX (cf. CÉZAR, 2002; OLIVEIRA, 2007; 
RIBEIRO, 2009; SILVA, 2006; WEHLING, 1999).

8 Para entender a disputa travada entre Varnhagen e os indianistas 
no interior do IHGB (cf. KODAMA, 2009; OLIVEIRA, 2000; PUNTONI, 
1996).

9 A correspondência ativa de Varnhagen foi coligida e publicada 
pelo seu biógrafo Clado Ribeiro de Lessa, em 1961.

10 Com relação às imagens forjadas sobre a região de Mato Grosso 
por conquistadores, jesuítas, monçoeiros e demarcadores entre os 
séculos XVI e XVIII, com ênfase para região do Pantanal (cf. 
COSTA, 1999).

11 Segundo John Monteiro (2000, p. 105), “[...] dentre os diversos 
mitos sobre a formação da nacionalidade brasileira, o 
bandeirante certamente ocupa um lugar de destaque. 
Desbravador dos sertões incultos, temível conquistador de povos 
selvagens, esta figura heróica marca presença tanto nos manuais 
de história quanto nos monumentos e nos nomes de ruas, estradas 
e escolas no Brasil inteiro [...]” (cf. ABUD, 1986; PACHECO, 2008).

12 Para além da vertigem mineira, nas palavras de Lylia Galetti 
(2000), o sertão era fonte de madeiras, mel, frutas e ervas nativas e, 
principalmente, “[...] como depositário de um recurso de crucial 
importância para a população paulista: era o lugar onde se 
localizava o gentio, manancial aparentemente inesgotável que 
abastecia de braços as atividades produtivas da Vila de 
Piratininga [...]” (GALETTI, 2000, p. 51). Tal percepção pode ser 
encontrada também na História geral do Brazil quando o autor 

relata as condições materiais da capitania de São Paulo. A 
necessidade de subsistência dos paulistas é apresentada por 
Varnhagen (1857) como um elemento constituinte do ethos 
daquela população, forjando a sua identidade bandeirante.

13 O Segundo Tratado de Utrecht (1715) foi firmado entre Portugal e 
Espanha. A Colônia do Sacramento era devolvida pela segunda vez 
a Portugal, porque os espanhóis haviam atacado e retomado 
aquela colônia.

14 Com relação à história da formação das fronteiras do Brasil (cf. 
MAGNOLI, 1997; MORAES, 2008).

51  Segundo Maria Elisa Reis Maser (1995), os “espaços vazios” seriam 
outra definição para o sertão: “[...] o domínio do desconhecido, o 
espaço ainda não preenchido pela colonização [...] o mundo da 
desordem, domínio da barbárie, da selvageria, do diabo [...]” 
(MASER, 1995, p. 13). Segundo a autora os “espaços vazios” seriam 
outra definição para o sertão: “[...] o domínio do desconhecido, o 
espaço ainda não preenchido pela colonização [...] o mundo da 
desordem, domínio da barbárie, da selvageria, do diabo [...]” 
(MASER, 1995, p. 13). 

16 Para uma discussão acerca da construção/definição das 
fronteiras e os conflitos na região do Prata no Brasil imperial (cf. 
DORATIOTO, 2002; MENEZES, 1998; PEIXOTO, 2005; SOUSA, 2008). 

17 Os posicionamentos polêmicos de Varnhagen (ano) sobre a 
questão dos indígenas foram analisados pelos seguintes autores: 
MENEZES [Este autor consta nas referências com ano 1998. O 
sobrenome correto não seria: FERREIRA, Lúcio Menezes (2002)?, 
2002; OLIVEIRA, 2000. Ao narrar a saga dos bandeirantes paulistas 
rumo às minas do Cuiabá, o historiador mato-grossense Virgílio 
Corrêa Filho (1920) apresentaria argumentos semelhantes aos 
descritos por Varnhagen (1857) com relação aos indígenas como 
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entrave para o avanço da civilização no interior da colônia. Para o 
autor do livro Mato Grosso, os índios tornar-se-iam obstáculos à 
obra colonial quando se negavam a integrar-se ao projeto 
colonizador. Neste sentido, a violência praticada pelos 
bandeirantes contra os nativos era justificada e, de certa forma, 
celebrada (cf. CORRÊA FILHO, 1920).

18 Segundo Demétrio Magnoli (1997), a instituição do Tratado de 
Madrid como um dos monumentos fundadores do Estado 
brasileiro significou uma sutil operação ideológica: “[...] o 
ocultamento da moldura que o enquadrava – as disputas entre as 
coroas ibéricas pelo controle da América do Sul – e a invenção de 
outra moldura, referenciada na constituição de uma nação e um 
território brasileiros. É essa operação que transformou Alexandre 
de Gusmão em ícone precursor da diplomacia nacional [...]” 
(MAGNOLI, 1997, p. 75).

19 Ao analisar o processo de constituição territorial dos países e os 
diversos conflitos gerados pela delimitação de suas fronteiras, 
Antônio Carlos Robert Moraes (2008) observou que para as nações 
de origem colonial “[...] a dimensão espacial adquire considerável 
potência na explicação de suas dinâmicas históricas, pois a 
colonização é em si mesma um processo de relação entre a 
sociedade e o espaço. A colonização envolve uma sociedade 
que se expande e os espaços onde se realiza tal expansão, 
implicando apropriação da terra e submissão das populações 
autóctones defrontadas. A colônia representa a consolidação 
desse domínio, sendo assim o resultado da conquista territorial. 
Portanto, em tais países a análise geográfica ilumina importantes 
mediações no deslindamento de suas particularidades históricas. E 
a história brasileira é exemplar nesse sentido [...]” (MORAES, 2008, p. 
91).
 
20 Para Neuma Rodrigues (2001), entre os trabalhos de cunho 
historiográfico presentes na Revista do IHGB, a maior parte era 

dedicada ao período colonial, ou seja, tinha a preocupação com a 
busca de marcos de origem da nação brasileira. Os trabalhos de 
Geografia teriam o objetivo de subsidiar as fronteiras ainda não 
completamente determinadas naquele momento. Documentos 
foram resgatados de arquivos, bibliotecas e cartórios nas províncias 
e no estrangeiro para legitimar as fronteiras já fixadas, ou ampliar o 
território baseado na justificativa de uma antiga exploração 
portuguesa. O próprio Varnhagen havia participado de missões nos 
arquivos e bibliotecas na Europa para resgatar documentos que 
fomentassem estudos e relatórios para os litígios por conta da 
definição das linhas fronteiriças (cf. CORRÊA FILHO, 1953).

21 Segundo Renato Amado Peixoto (2004), a história da definição das 
fronteiras do Brasil no período imperial foi desenhada a partir de uma 
narrativa historiográfica que decorreu do processo de 
centralização do Estado. Esta narrativa fundacional do território 
seria pautada pela ideia de continuidade e unidade, privilegiando 
o centro em detrimento da região.

22 Para uma análise dos festejos do bicentenário de Cuiabá e da 
fundação do IHGMT (cf. GALETTI, 2000; LEOTTI, 2011).

23 Com relação às possíveis articulações entre ensino de História e 
discurso nacional (cf. BITTENCOURT, 2003; FONSECA, 2001).  

24 Para conhecer o projeto historiográfico de Virgílio Corrêa Filho (cf. 
FRANCO, 2009; TRINDADE, 2001).
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RESUMO

 O artigo tem por objetivo analisar alguns textos de história e historiografia tomando por referência as ideias 
de Marc Bloch sobre a História, os homens e o tempo, enunciadas no primeiro capítulo de sua obra “Apologia da 
História: ou O Ofício do Historiador.” O interesse por esta abordagem decorre da constatação da influência deste 
“livro inacabado” sobre um número significativo de historiadores, cuja produção historiográfica foi, especialmente 
em se tratando dos franceses, emblemática de toda uma época e de um modo de fazer história. Ao proceder a re-
leitura do texto de Marc Bloch relacionando-o a estudos posteriores, a intenção é perceber as continuidades ou 
rupturas com o seu pensamento. O recorte bibliográfico analisado neste trabalho privilegia a historiografia france-
sa, mas contempla também alguns textos de historiadores italianos, britânicos e brasileiros. Sempre partindo das 
ideias de Marc Bloch às elaborações posteriores dos historiadores, são investigadas as relações entre a concepção 
de História e historiador, as relações entre a História e seu objeto e o tempo histórico e a consciência histórica.

Palavras-chave:Marc Bloch. História. Historiografia Francesa.

ABSTRACT

This paper aims to analyze  a few texts of history and historiography based on the ideas of Marc Bloch on History, 
humanity and time, listed in the first chapter of his work entitled “The Historian's Craft”. The interest for this approach 
results from the verification of the influence of this “unfinished book” on a significant number of historians, and whose 
historiographical production was, especially regarding the French ones, emblematic of a whole period and way of 
making history. Through a new reading of the text of Marc Bloch and relating it to subsequent studies, we intend to 
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understand the continuities or ruptures in relation to his thoughts. 
The bibliographical report analyzed in this work focuses on the 
French historiography, but it also includes some texts of Italian, British 
and Brazilian historians. Always starting from the ideas of Marc Bloch 
to the subsequent elaborations of the historians, the study investi-
gates the relations between the conceptions of History and histo-
rian, the relations between History and its object and the historical 
time and historical consciousness.

Keywords: Marc Bloch. History. French Historiography. 

 1.  INTRODUÇÃO

N
este artigo¹, busco analisar alguns textos de história e 
historiografia tendo por referência as ideias de Marc Bloch 
sobre a História, os homens e o tempo, enunciadas no 

primeiro capítulo de sua obra Apologia da História: ou O Ofício do 
Historiador. 

O interesse por esta abordagem decorre da constatação 
da influência deste livro inacabado sobre um número significativo 
de historiadores, que como eu, iniciaram sua aventura na oficina 
da história guiados pelas proposições e provocações de Marc 
Bloch. Ao proceder à releitura do texto de Bloch relacionando-o a 
estudos posteriores, intento perceber as continuidades ou rupturas 
com o seu pensamento².

A escolha do primeiro capítulo deve-se ao fato de ter 
reconhecido nele três elementos fundamentais da ciência 
histórica, a partir dos quais as teorias e os métodos historiográficos 
foram elaborados no século XX. De fato, não se pode pensar sobre 
a História sem necessariamente ponderar algo sobre o historiador; 
não se assumem os homens como o objeto por excelência da 
História sem a partir disso realizar uma ampliação das fontes e dos 
múltiplos métodos que se fazem necessários para operá-las; não é 
possível refletir sobre o tempo histórico sem proceder à reflexão 

sobre a consciência histórica, a partir da qual o historiador pode 
compreender os homens do passado nas relações culturais e sociais 
que travaram com o mundo e entre eles bem como o lugar a partir 
do qual, hoje, ele realiza a sua investigação.

No recorte bibliográfico para a análise que aqui se faz, optei 
por concentrar a atenção na historiografia francesa, fortemente 
influenciada por Marc Bloch (1886-1944), dialogando ainda com 
alguns estudos de historiadores italianos, britânicos e brasileiros 
acerca da vertente historiográfica dos Annales, ainda que sem a 
pretensão de análise exaustiva de uma produção que é 
extremamente ampla e variada.   

Partindo sempre das ideias de Marc Bloch às elaborações 
posteriores dos historiadores, este artigo divide-se em três momentos. 
No primeiro são investigadas as relações entre a concepção de 
história e de historiador. Em seguida, as relações entre a história e seu 
objeto. E num último momento, o tempo histórico como elemento 
de inteligibilidade do conhecimento e da prática historiográfica. 
Nas considerações finais, busco sintetizar as permanências e 
mudanças identificadas neste estudo.

2.  A  HISTÓRIA E O HISTORIADOR: ESTABELECENDO RELAÇÕES
  

A palavra apologia remete à ideia de defesa. Marc Bloch 
escreveu esta obra porque entendia ser necessário realizar uma 
defesa da História. Mas frente a quê?

Jacques Le Goff, no Prefácio à edição francesa da Apologia 
da História, indica que essa defesa se exercia especialmente, “[...] 
contra a evolução real ou possível de um conhecimento científico 
do qual a história seria repelida para as margens ou até excluída. 
[...]” (LE GOFF, 2001, p. 16). Tal situação se devia ao fato de que ao 
longo do século XIX, período em que assumiu status de disciplina 
acadêmica, a História construíra seu patrimônio de saber a partir de 
um ponto de vista que elegia os eventos políticos como seu objeto 
de estudos e via-os como capazes de por si mesmos fornecerem 
explicações sobre o passado.
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Diante do surgimento e desenvolvimento de novas 
ciências humanas, especialmente a sociologia, no início do século 
XX, a fragilidade dessa história de cunho positivista (no sentido de 
tentativa de um conhecimento positivo do passado, não tendo, 
portanto, relação com a corrente filosófica do mesmo nome) 
tornou-se cada vez mais evidente, por não produzir conhecimento 
sobre os homens, permanecendo apenas nas “[...] manifestações 
superficiais [...]” (DURKHEIM apud BURKE, 1997, p. 20).

As críticas cada vez mais incisivas tendiam a ver a História e 
o historiador como desnecessários, já que a produção de então 
pouco contribuía com o conhecimento sobre as sociedades 
humanas e seus membros, papel que poderia ser desempenhado 
a contento pelos sociólogos. Como forma de reação, Bloch iniciou 
sua Apologia argumentando que a história não poderia 
conformar-se com o calabouço em que a sociologia, julgando-se 
a única ciência do homem, queria encerrá-la.

Mas, para ocupar o espaço que lhe era próprio entre as 
ciências humanas, seria preciso modificar a imagem e o conceito 
desta disciplina. “Se a palavra é a mesma, [...] o conteúdo da 
história mudou muito ao longo do tempo [...]” (BLOCH, 2001a, p. 
51). A geração de historiadores à qual se dirigia precisava ter 
consciência de estar operando mais uma mudança no conteúdo 
desta palavra. Impunha-se produzir não mais uma história dos 
eventos políticos, dos reis e diplomatas, mas dos indivíduos e das 
sociedades, uma história que mais do que narrar o passado 
buscasse compreende-lo, não se fechando às novas ciências 
humanas, mas fazendo com elas as necessárias alianças (BLOCH, 
2001a). 

Para afirmar-se, esta História defendida não poderia querer 
se definir, com o risco de limitar-se (BLOCH, 2001a). O autor a 
concebia como uma ciência viva, que se adapta ao seu tempo e 
aos problemas que busca solucionar. Em função desta sua 
característica de constante abertura e maleabilidade, caberia ao 
historiador operar uma escolha. “Face à imensa e confusa 
realidade, o historiador é necessariamente levado a nela recortar 

o ponto de aplicação particular de suas ferramentas. [...]” (BLOCH, 
2001a, p. 52). Em pouco mais de uma página, Marc Bloch (2001a) 
legava aos historiadores duas importantes concepções: a de uma 
ciência e a de um ofício, definidas pelas relações que estabelecem 
entre si. 

Da escolha do historiador define-se o que é história. Ela pode 
tanto ser a pesquisa sobre os indivíduos como as sociedades, 
inserida na longa como na curta e média duração; nas micro ou nas 
macroestruturas; pode voltar-se para a compreensão de toda uma 
nação, como a França ou de um instrumento de trabalho, como um 
moinho de água. Tudo em função do recorte de aplicação, da 
opção do historiador.

Da condição da História não poder ser formalmente definida 
e constituir-se num termo verdadeiramente vivo (BLOCH, 2001a), 
decorre a figura do historiador como alguém que “[...] ama a vida 
[...]” (BLOCH, 2001a, p. 66) e tem nisso a sua qualidade mestra. Não é 
por falar de “gente morta” que a história tem valor, mas por 
estabelecer, através do trabalho do historiador, a relação entre os 
homens de ontem e os homens de hoje, não para compará-los, mas 
compreendê-los em suas diferenças. Por participar da vitalidade da 
História, o bom historiador é aquele que está inserido em sua época, 
que é locus vitae de seu ofício, lugar a partir do qual formula 
questões, busca respostas, produz conhecimento. Na medida em se 
modificam os conteúdos da história, modifica-se a identidade do 
historiador. 

Para analisar os desdobramentos das ideias de Bloch sobre a 
História e o Ofício do Historiador é preciso considerar dois momentos 
ao menos, ainda que identificados de forma bastante artificial e 
levando em conta mais o contexto francês que o europeu: a história 
praticada até fins dos anos sessenta que almejava a produção da 
História Total, que possuiu uma fase estrutural-mental e outra serial-
quantitativa; e a história dos anos setenta para cá, Nova História, 
história cultural, paradoxalmente chamada de História em Migalhas 
(DOSSE, 1992). Mais do que momentos historiográficos 
cronologicamente demarcados, trata-se de formas de pesquisa 
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que coexistiram, sendo que em determinados períodos 
alcançaram maior destaque em relação às demais tendências de 
produção de conhecimento histórico.

Em relação ao primeiro momento, a proposta 
historiográfica de Marc Bloch (1993), Lucien Febvre (2009) e 
Fernand Braudel (1995) tencionava, claramente, a construção de 
uma história total, que abarcasse os problemas históricos em 
grande profundidade, mantendo relações com todas as 
sociedades em que estavam situados. Em Os Reis Taumaturgos, 
Marc Bloch (1993) se propôs a fazer história com aquilo que, até 
então, parecia apenas anedota.

Mais do que entender se os reis da França e Inglaterra 
realmente realizavam o famoso milagre da cura dos escrofulosos – 
algo que está além dos domínios do historiador – ele se propôs a 
investigar um problema que diz respeito à “[...] psicologia do 
milagre [...]” (BLOCH, 1993, p. 267), ou seja, como os súditos 
franceses e ingleses puderam por tanto tempo acreditar na 
existência do milagre.

Para tanto, percorreu vasta documentação, ponderando 
diversas interpretações “racionais” enunciadas ao longo do 
tempo. A partir dos testemunhos e das concepções de uma 
história psicológica, a qual defendia, Bloch concluiu que “[...] o 
que criou a fé no milagre foi a ideia de que ali devia haver um 
milagre [...] Assim, é difícil ver na fé do milagre régio outra coisa 
senão o resultado de um erro coletivo. [...]” (BLOCH, 1993, p. 278). E 
tal crença/erro coletivo foi um dos alicerces de sustentação 
dessas mesmas monarquias.

Já Lucien Febvre (2009) em O problema da incredulidade 
no século XVI: a religião de Rabelais defendeu a impossibilidade 
de que houvesse o sentimento de descrença naquele período, 
devido ao instrumental intelectual vigente que moldava a 
maneira de ver e entender o mundo em torno da religião.

Partindo de Rabelais – considerado um ateu precoce por 
Abel Lefranc – buscou demonstrar que tal sentimento, para aquele 
período, era anacrônico. Para tanto, serviu-se de Rabelais para 

chegar aos homens e mulheres do século XVI, concluindo ao final de 
seu percurso investigativo que: “[...] pretender fazer do século XVI 
um século cético, um século libertino, um século racionalista e 
glorificá-lo como tal:  é o pior dos erros e das ilusões. Pela vontade de 
seus melhores representantes, ele foi, bem ao contrário, um século 
inspirado. Um século que, sobre todas as coisas, procurava um 
reflexo do divino. [...]” (FEBVRE, 2009, p. 392).  

Fernand Braudel, por sua vez, relegou o tema das 
mentalidades e concentrou seus esforços de pesquisa nas estruturas 
históricas, a partir do estudo das sociedades mediterrânicas. Via os 
homens como personagens no grande movimento da história e as 
estruturas, a única possibilidade de apreender a história concreta, a 
história que realmente comporta significados profundos (BRAUDEL, 
1995). 

Na opinião de José Carlos Reis o ponto comum e ao mesmo 
tempo diferenciador entre esses três historiadores foi o modo como 
trabalharam a relação evento versus estrutura. Febvre (2009) partia 
do evento para a estrutura, Bloch (1993) incluía os eventos em uma 
estrutura e Braudel (1995) “[...] sintetiza as duas tendências, embora 
tenda mais à perspectiva de Bloch [...]” (REIS, 1994, p. 29).

Possivelmente as obras antes mencionadas sejam 
responsáveis pelas produções historiográficas dos anos quarenta a 
sessenta (ainda que nem sempre de forma homogênea) terem 
almejado a construção de uma história onde cada pesquisa 
parecia ser uma grande peça de um quebra-cabeça ainda maior, 
a História Total. Febvre (1878-1956) e Braudel (1886-1944), além de 
estarem à frente da Revista Annales foram ainda diretores de uma 
Instituição de pesquisa, a VI Seção da Escola de Autos Estudos de 
Paris, instituição pela qual o seu pensamento e as suas concepções 
de história influenciaram ainda mais os historiadores do seu tempo 
(cf. BURKE, 1997).

O historiador formado neste contexto não poderia ser menos 
que um erudito: para a escrita de uma história total, que desse conta 
de um problema historiográfico em profundidade, era preciso 
empregar todo o conhecimento possível sobre geografia, 
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antropologia, psicologia, filosofia, teologia e da própria história. 
Com uma diferença significativa: o historiador precisava de 
domínio e facilidade de trânsito por estes campos de 
conhecimento, ao contrário do período posterior a década de 
setenta, marcado pela fragmentação da História e 
especialização do historiador.

Na segunda fase da história total, a da história serial-
quantitativa, a atenção dos historiadores recaiu sobre a economia 
e a demografia, que pelo número significativo de fontes cobrindo 
longos períodos, possibilitavam a análise dos movimentos das altas 
e quedas de preços de produtos em relação às populações, a 
análise dos nascimentos, casamentos, mortes, migrações 
(BOURDÉ; MARTIN, 1983). Esta historiografia relacionava as 
influências dos movimentos percebidos nas séries documentais 
com as grandes estruturas econômicas, políticas, demográficas e 
sociais. 

A preocupação com esses fenômenos do passado se 
explicava pela constatação de fenômenos semelhantes no 
presente daqueles historiadores: as crises econômicas do pós-
guerra, as migrações das populações na Europa, a formação de 
novos Estados. Eram, sem dúvida, historiadores atentos ao que 
Lucien Febvre, à exemplo de Bloch, definia como a função social 
da história: “[...] organizar o passado em função do presente [...]” 
(FEBVRE, 1977, p. 226), ou seja, permitir que os problemas e 
questões cruciais de sua época ajudassem o historiador na 
escolha dos temas a serem pesquisados.

O historiador nesse período precisava, além da habitual 
paciência diante dos arquivos, (dificilmente se poderia fazer uma 
pesquisa sem analisar todos os registros eclesiásticos de uma 
paróquia, o que em alguns casos, poderia significar a leitura de ao 
menos uma centena de livros de batismo, casamentos e óbitos, 
sem falar em arquivos cartorários e registros de comércio!) de 
algumas habilidades de cálculo, que possibilitassem a elaboração 
de gráficos e tabelas que destacassem o quantitativo identificado 
na massa documental mobilizada.

Embora num de seus Combates pela História Febvre (1977) se 
posicionasse contra o “[...] espírito da especialização [...]” (FEBVRE, 
1978, p. 100) - não esqueçamos que ele foi o que chamamos linhas 
atrás de um historiador erudito - a necessidade de diferentes 
métodos para o tratamento das diversas fontes seriais vinha 
impondo certa forma de especialização, já que a análise de maços 
populacionais não se fazia da mesma maneira que a das listas de 
preços e cada uma supunha cálculos e padrões diferentes e 
bastante complexos bem como respectivas ciências auxiliares³.

Nos anos finais da década de sessenta essa perspectiva de 
conhecimento histórico total pela via quantitativa foi um pouco 
abandonada (embora nunca se tenha deixado de praticá-la). 
Alguns fatores certamente contribuíram para isso, como por 
exemplo, a limitação que se impunha nas análises de estruturas: sem 
uma série de fontes, não se faz história serial; o longo tempo que 
demandava uma pesquisa quantitativa em relação a outras formas 
de pesquisa; a dificuldade em encontrar historiadores dispostos a 
realizar este trabalho árduo cujo resultado final nem sempre era tão 
significativo; as novas perguntas que surgiam sobre o papel das 
microestruturas, dentre outros.

Bourdé e Martin (1983) chegam a afirmar que a produção 
destes historiadores esteve longe de abranger todos os campos da 
história e, portanto não poderia querer configurar-se como uma 
História Total. Na verdade, era muito mais uma história da Europa 
Moderna e dos problemas de algumas regiões. 

Jean Boutier e Dominique Julia (1998) identificam o 
momento Faire de l'histoire (década de 70) como prelúdio da 
fragmentação deste paradigma. Mostram como os autores que 
participaram desta coletânea tinham diferentes pontos de vista 
sobre a questão. Seu aparente ecumenismo desembocava em 
fortes contradições. Enquanto alguns ainda defendiam a bandeira 
de uma história total outros a consideravam impraticável.

A partir de então a fragmentação passou a ser um dado, 
não negativo, mas indicativo do fôlego dos historiadores em 
investigar diferentes aspectos da vida humana com a intenção de 
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perscrutá-los mais nas suas dinâmicas internas que nas relações 
com as macroestruturas. Surgem as histórias: das mulheres, da 
família, da infância, da morte, do amor, da sexualidade, etc. 
Arquivos começam a ser revisitados, agora, com novo olhar: se 
antes os registros eclesiásticos davam conta do número dos 
nascimentos e mortes poderiam agora informar sobre as relações 
dos indivíduos em cada época e suas mentalidades.

Desde o início da década de sessenta já havia uma 
preocupação por parte dos historiadores franceses em capturar 
as estruturas históricas não apenas pela economia ou demografia, 
mas em particular pelas sensibilidades, como já fizeram nas 
décadas de 20 e 30 Marc Bloch (1993) e, sobretudo, Lucien Febvre 
(2009).

Através do termo mentalidades procuravam designar, 
segundo Georges Duby (1993, p. 91), “[...] o conjunto vago de 
imagens e certezas não conscientizadas ao qual se referem todos 
os membros de um mesmo grupo. [...]”. O objetivo dos historiadores 
das mentalidades era: “[...] reconhecer não o que cada pessoa 
mantém acidentalmente recalcado fora de sua consciência, mas 
este magma confuso de presunções herdadas ao qual se refere a 
cada momento, sem prestar atenção nele, mas sem tampouco 
expulsá-lo de seu espírito. [...]” (DUBY, 1993, p. 91).

Pode-se afirmar que foi pela consolidação dessa História, 
das mentalidades ao longo dos anos 1960, que foi sendo 
preparado o terreno para que na década de setenta surgissem os 
seus refinamentos, como a história cultural, a história das relações 
de gênero, dentre outras. Multiplicaram-se a partir de então as 
identidades do historiador e as alianças entre as disciplinas. 
Cristalizou-se o padrão do historiador-especialista: não apenas o 
medievalista, mas agora o historiador regional, historiador da 
infância, historiador das mulheres, historiador da educação, e 
assim por diante.

A historiadora italiana Silvia Pizzetti (2003) pondera que essa 
especialização trouxe, além dos aspectos positivos, efeitos 
negativos como a dificuldade da atualização dos conhecimentos 

e o risco de empobrecimento da visão e dos resultados das 
pesquisas. Nota-se a partir dos anos setenta a entrada de filósofos, 
teólogos, sociólogos e antropólogos em importantes pesquisas 
historiográficas. Complexificam-se tanto as relações dos 
historiadores com outros cientistas sociais e entre si, que se fazia 
necessário promover uma reflexão sobre o novo perfil do historiador 
neste contexto. 

Possivelmente foi Michel de Certeau (que também era 
teólogo) quem melhor sintetizou as novas velhas regras do ofício e 
da ciência histórica. O historiador francês entende a operação 
historiográfica como produto de um lugar (Instituição Histórica), 
onde está submetida “[...] a imposições, ligada a privilégios, 
enraizada em uma particularidade. [...]” (CERTEAU, 2002, p. 66). 
Quem dita as imposições, os privilégios e as particularidades da 
história não é um indivíduo isolado, mas um grupo de indivíduos, os 
historiadores, que fazem o historiador e reconhecem a sua obra 
(CERTEAU, 2002).

Contudo não impõem ou privilegiam a bel-prazer, mas estão 
eles mesmos profundamente influenciados pela estrutura da 
sociedade onde vivem que vai solicitá-los, indagá-los e pedir deles 
um posicionamento e a produção de um saber esperado e 
necessário ao seu tempo. Ao trazer o historiador para um lugar 
social, Certeau insiste que tal lugar “[...] permite algumas coisas, 
torna possível e proíbe outras. [...]” (CERTEAU, 2002, p. 77). Se não 
existe mais uma história total como norte de pesquisa, vai existir um 
grupo de historiadores com suas demandas próprias, que vão 
reconhecer e legitimar a obra histórica. Não para limitá-la, mas para 
validá-la frente aos pares, conferindo-lhe sentido, força e 
significado. 

Se a preocupação inicial de Bloch (2001a) era garantir o 
“cadinho” da história em meio às ciências no homem, seu papel 
como ciência e uma identidade ao historiador, para Michel de 
Certeau (2002), em fins dos anos setenta a produção deste lugar já 
estava consolidada. Mesmo nas crises posteriores, ao que parece, 

4esta constatação continuou válida  .
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3.  A HISTÓRIA E OS HOMENS: DELINEANDO UM OBJETO
 

Todo o capítulo primeiro da Apologia da História se 
preocupou com a delimitação de outro ponto importante para a 
ciência histórica: o seu objeto de estudo. Inicialmente, Marc Bloch 
refutou a ideia de que a história fosse o estudo do passado, pois 
como vimos, ele a concebia como uma ciência viva que 
precisava ocupar-se das coisas vivas. Ademais, “[...] a própria 
ideia de que o passado, enquanto tal, possa ser objeto de ciência 
é absurda [...]” (BLOCH, 2001a, p. 52).

Usando o exemplo do Golfo de Zwin, Bloch procurou 
demonstrar que por trás de um aparente fenômeno físico (o 
desaparecimento do Golfo) estavam as transformações no fundo 
das quais devia se enxergar também a influência dos moradores 
da cidade de Bruges. Ora, afirmou ele, “[...] a obra de uma 
sociedade que remodela segundo suas necessidades, o solo em 
que vive é, todos intuem isso, um fato eminentemente histórico. 
[...]” (BLOCH, 2001a, p. 53). Assim, o objeto da história não poderia 
ser outro além do humano, produtor por excelência dos 
fenômenos históricos. 

Por trás dos grandes vestígios sensíveis da 
paisagem [os artefatos ou as máquinas], por 
trás dos escritos aparentemente mais insípidos e 
as instituições aparentemente mais desligadas 
daqueles que as criaram, são os homens que a 
história quer capturar. Quem não conseguir isso 
será apenas, no máximo, um serviçal da 
erudição. Já o bom historiador se parece com o 
ogro da lenda. Onde fareja carne humana, 
sabe que ali está a sua caça. [...] (BLOCH, 
2001a, p. 54). 

 É oportuno lembrar que a história desde há muito tempo 
vinha se ocupando do humano, mas de apenas alguns humanos, 
aos quais se atribuíam os rumos dos acontecimentos e as 

mudanças na história. A opção de Bloch foi ampliar a análise, 
considerando que todas as pessoas fazem história e que a escrita de 
uma história total só aconteceria quando todos esses humanos 
fossem contemplados nos problemas de pesquisa. Para ele são os 
sujeitos, individual ou coletivamente, que interferem nas grandes 
estruturas da história.
 Tomar o humano como objeto da história implicaria ampliar 
as fontes a serem utilizadas para pesquisa e os campos da 
investigação histórica. Não apenas os documentos escritos, as 
fontes oficiais, os arquivos dos impérios, mas também as cartas 
pessoais, os instrumentos de trabalho, a cultura popular e até 
mesmo a ausência de registros: tudo é um indício, um vestígio, um 
testemunho da presença e atuação humanas, uma fonte para a 
História.

Possivelmente essa foi a grande novidade da defesa da 
história que Bloch empreende em sua última obra: abrir os olhos e a 
sensibilidade do historiador para perceber a vida e por meio dela, os 
homens do passado na sua relação com os do presente, em tudo 
aquilo que produziram e que pode permitir o acesso a eles e a 
alguns elementos que se deixam serem apreendidos pela pesquisa 
histórica, como as relações sociais, as mentalidades, as lutas e as 
disputas em torno de instituições, da religião, da política, do 
trabalho, etc. Não só uma história dos “acontecimentos” políticos, 
mas de uma aldeia, uma cidade, um sentimento, um grupo, uma 
ideologia, entre outros. Uma história em perspectiva social.
 Acompanhando a ampliação das fontes e dos campos 
deveria haver também a dos métodos, que permitissem a análise do 
objeto humano em relação aos problemas formulados e aos 
testemunhos que o historiador possui. Um exemplo de método de 
Bloch como historiador, pode ser encontrado no curso que proferiu 

5
em Fontenay (1936) sobre como escrever a história de uma aldeia .

Partindo da necessidade de conhecer seu torrão no 
presente e não unicamente no passado, seu programa de 
investigação incluía contemplar a interpretação da paisagem, a 
forma dos campos e suas relações com os caminhos, a vegetação, 
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a arqueologia botânica, as construções, os mapas, investigações 
rápidas sobre o passado próximo da aldeia (servindo-se de fontes 
orais), classificação dos tipos de documentos disponíveis para a 
pesquisa (os arquivos da aldeia, os documentos senhoriais, os 
documentos do fisco público, os bens nacionais, as plantas, os 
arquivos notariais, os jornais, os documentos arqueológicos).

Como roteiro de questões propunha as interrogações 
sobre o desenho da gleba, o habitat, a ocupação do solo, a 
estrutura familiar, a vida religiosa e a mentalidade, as ligações com 
o mundo exterior, problemas de classe e coesão, dentre outros 
(BLOCH, 2001b). Construindo um programa de pesquisa completo 
servindo-se de tudo o que poderia estar disponível em termos de 
fontes e evidências.

E sempre, no centro do seu estudo, os homens: homens que 
se apropriam do solo, homens que são senhores de outros homens, 
que travam relações com a família, com a aldeia e com o mundo 
exterior, que possuem uma mentalidade própria do tempo e da 
microestrutura na qual estão inseridos.  São estes homens, 
anônimos e porque não, ordinários como diria mais tarde Certeau 
(1999), que a história deve dar a conhecer. Esse foi o desafio que os 
historiadores do século XX tiveram nas mãos. As análises efetuadas 
por Burke (1997), Dupâquier (1987) Ariès (1977), Chartier (1991) e 
Farge (2009), podem indicar como a historiografia pós-Bloch, na 
França, desempenhou essa tarefa.
 No momento posterior a Bloch e Febvre, em que as 
atenções se voltavam para uma análise das macroestruturas, 
Peter Burke destaca o papel de Ernest Labrousse para o campo da 
história econômica. Embora essa ótica de pesquisa já fosse 
praticada no século XIX, a novidade da abordagem feita por ele 
consistiu em, a partir de conceitos, métodos e teorias de 
economistas, perceber a influência das crises agrárias sobre a 
economia, como no caso de França do século XVIII, onde uma má 
colheita tinha um efeito devastador, “[...] determinando tanto um 
declínio nas rendas rurais como no ainda grande mercado rural 
para a indústria. [...]” (BURKE, 1997, p. 47).

Se os homens continuam escondidos em meio às massas, o 
foco de análise de Labrousse mostrava como as microestruturas 
relacionavam-se às macros e vice-versa, interferindo na vida e nas 
condições de subsistência das populações, fossem elas formadas 
por camponeses ou moradores das cidades. Em meio a preços, 
produtos e números o historiador percebe as influências exercidas 
sobre indivíduos: agricultores que perdem tudo, moradores das 
cidades que ficam sem comida, trabalhadores que ficam 
desempregados.

No viés dos estudos regionais, Burke (1997) chama a atenção 
para a tese de doutorado de Emmanuel Le Roy Ladurie  sobre as 
paisagens e os camponeses de Languedoc. Embora inicialmente 
seu trabalho tendesse mais para uma análise das estruturas agrárias, 
acabou discutindo também “[...] os desenvolvimentos culturais, tais 
como o a ascensão do protestantismo e a alfabetização, e 
descreve também as reações do homem comum da região às 
tendências econômicas vividas no dia a dia. [...]” (BURKE, 1997, p. 
53).

A obra de Ladurie inicia um movimento na historiografia de 
sua época, na qual cada vez mais as particularidades das 
sociedades vão sendo postas em destaque, dando rosto as 
multidões de camponeses da França ou ainda, mostrando a 
pluralidade de microestruturas dentro das grandes estruturas e as 
possíveis relações entre elas.
 A demografia histórica, por sua vez, entendia que podia 
realizar uma verdadeira revolução no conhecimento histórico (e de 

6certo modo, em alguns aspectos, realizou) , através do método de 
reconstituição de famílias.  Jacques Dupâquier (1987, p. 115-116), 
um de seus mais respeitados praticantes, afirmava que:

Com efeito, a reconstituição das famílias deu-nos 
um conhecimento concreto da vida cotidiana 
dos humildes, que até aqui tinham sido ignorados 
pela história oficial e pela genealogia, a despeito 
de todas as proclamações e de todas as boas 
intenções. Desta maneira, sempre que as fontes 
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forem conservadas, nós chegamos a 
acompanhar, um a um, os mais humildes dos 
camponeses franceses ou brasileiros, do 
nascimento à sepultura; vemos nascer e morrer 
seus filhos; vemos palpitar a vida sobre nosso 
microscópio. E este método se revela mais 
novo, mais rico, mais seguro que tudo o que já 
foi experimentado até agora. [...] 

 À mesma época em que os demógrafos historiadores 
capturavam a família pelos registros paroquiais com esse “[...] 
método mais seguro que tudo o que já foi experimentado até 
agora [...]” (DUPÂQUIER, 1981, p. 116), Philippe Ariès (1977) 
despertou a atenção – inicialmente dos sociólogos e psicólogos e 
só mais tarde dos historiadores – para uma categoria de sujeitos 
até então praticamente deixados à margem pela pesquisa 
histórica: as crianças.

Ao investigar A Criança e a Vida Familiar Sob o Antigo 
7Regime , servindo-se de grande variedade de fontes como diários 

pessoais, inscrições mortuárias e pinturas, procurou demonstrar 
que o sentimento da infância fora uma invenção da 
Modernidade, que não existia na Idade Média e foi fortalecido, 
dentre outras coisas, pelas melhores condições de vida da 
população e pela produção da escola como espaço ideal de 
formação da criança, o que contribuiu para o prolongamento da 
infância e o reconhecimento das especificidades desse tempo da 
vida humana (ARIÈS, 1977). 

Tenha sido para concordar (menos frequente) ou para 
refutar e propor novas interpretações (mais comumente), o fato é 
que a partir do trabalho de Ariès muitos outros historiadores 
passaram a dedicar-se à problemática da infância, fazendo que a 
criança ingressasse também no rol dos sujeitos recuperados para a 
história, por meio da pesquisa histórica.
 Ainda na França, Roger Chartier vem a alguns anos 
investigando a história dos textos, dos livros e das práticas de leitura 
para “[...] compreender como, nas sociedades do Antigo Regime, 

entre os séculos XVI e XVIII, a circulação multiplicada do escrito 
impresso modificou as formas de sociabilidade, autorizou novos 
pensamentos, transformou as relações com o poder. [...]” 
(CHARTIER, 1991, p. 178).

Essa vertente da história cultural praticada por Chartier 
(1991) busca analisar não apenas as ideias postas em circulação por 
meio de um suporte material – o livro – mas os modos como os leitores 
deles se apropriam e constroem práticas através das quais se 
relacionam com o mundo. Mais do que a produção bibliográfica de 
uma época, esta opção historiográfica vem possibilitando o acesso 
a leitores do passado, anônimos que se informaram e formaram uma 
visão de mundo a partir daquilo que leram.
 Outro modo interessante de capturar os homens e mulheres 
que não deixaram, por si, vestígios de suas vidas, é a investigação 
dos processos judiciais, conforme tem praticado Arlette Farge 
(2009). Ao sistematizar num agradável ensaio parte de sua 
experiência com esse tipo de testemunhos, afirmou que, a partir 
dessa documentação, produzida muitas vezes em meio à 
adversidade e o sofrimento, sujeitos anônimos:

Revelam o que jamais teria sido exposto não 
fosse a ocorrência de um fato social perturbador. 
De certo modo, revelam um não dito. Na 
brevidade de um incidente que provocou a 
desordem, elas vêm explicar, comentar, relatar 
como “aquilo” pode acontecer em suas vidas, 
em sua vizinhança, entre vizinhança e trabalho, 
rua e escadas. Sequência curta [a dessa 
documentação] em que, a propósito de uma 
lesão, de um tumulto ou de um roubo, se erigem 
personagens, silhuetas barrocas e claudicantes, 
cujos hábitos e defeitos logo se fica conhecendo 
e cujas boas intenções e formas de vida às vezes 
são detalhados. [...] (FARGE, 2009, p. 13-14)

 Pode-se afirmar que a preocupação de Bloch em colocar o 
homem e os homens como objeto da história, como indicam estes 
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trabalhos aqui mobilizados, resultou em uma profusa produção 
historiográfica sobre grupos realmente deixados de lado e que 
oferecem contribuições muito significativas ao conhecimento 
histórico, de maneira geral.

É interessante observar ainda que enquanto se buscava a 
história total por meio das macroestruturas, os homens muitas vezes 
ficavam ocultos entre as multidões. A partir do momento em que 
se reduziu a escala de análise ou se modificaram as questões, foi 
possível visualizar melhor os grupos humanos e às vezes até mesmo 
sujeitos em particular. Ironia do ofício do historiador: quando 
deixou de empenhar-se na construção de uma história total, é que 
parece ter começado a produzi-la.

4.  O HISTORIADOR, OS HOMENS E O TEMPO: AS SOLIDARIEDADES

O tema que ocupa a maior parte do primeiro capítulo da 
Apologia da História é o tempo histórico. Bloch propôs uma nova 
concepção, chamando a atenção para as dinâmicas internas da 
temporalidade, que a seu ver, tornam compreensíveis tanto as 
experiências humanas investigadas historicamente quanto, e 
principalmente, a prática que as dá a conhecer, ou seja, o 
discurso do historiador que também se constrói em um tempo 
histórico.

Sua compreensão da História como ciência, que tem os 
homens por objeto de estudo, é completada já no início de sua 
discussão sobre o tempo: “Ciência dos homens” dissemos. É ainda 
vago demais. É preciso acrescentar “[...] dos homens, no tempo 
[...]” (BLOCH, 2001, p. 55). Bloch insiste que o pano de fundo, a tela 
sobre a qual a história estuda seu objeto não pode ser outro além 
do tempo.

Não o tempo do cientista (para quem a temporalidade 
não passa de uma medida), mas o tempo do historiador, capaz de 
fornecer a inteligibilidade dos fenômenos históricos (BLOCH, 
2001a). É o tempo da duração, do lugar cronológico. É um “[...] 
tempo, por natureza, continuum. E também, perpétua mudança. 

[...]” ( BLOCH, 2001a, p. 55).
O tempo blochiano é essa linha contínua e móvel onde a 

longa duração permite que as permanências e rupturas sejam 
apreendidas. É no tempo macro que ele insere os homens e os 
problemas da pesquisa historiográfica. E mais do que constatar 
rupturas/permanências nas experiências humanas, esse tempo 
histórico contínuo e longo possibilita as “[...] razões de sua 
manutenção [...]” (BLOCH, 2001a, p. 58). Ele não rejeita a curta 
duração, mas põe sua preferência declarada no estudo da longa 
duração, como se percebe em Os Reis Taumaturgos (1993).

Na análise de como esse Tempo vinha sendo entendido 
pelos historiadores de sua geração, Marc Bloch identificou e criticou 
as duas tendências mais comuns: num extremo, a supervalorização 
do passado (que ele chama de ídolo das origens), no outro a 
supervalorização do presente (a “devoção” ao imediato).

Na crítica à busca pelas origens, expôs as fragilidades deste 
termo: origem se refere ao começo ou às causas? No caso de um 
começo, onde identificá-lo no continuum do tempo? No caso das 
causas, elas servem para explicar ou justificar e condenar? Bloch 
entende que quando se venera o ídolo das origens como um 
começo que explica, o historiador ajuda a afirmar ideologias e 
posturas que alimentam também a consciência histórica dos seus 
contemporâneos, impedindo-os de compreender. 

Por outro lado, ao buscar nas origens as causas, os 
historiadores e os sujeitos tendem sempre a qualificar como melhor 
ou pior o presente ou o passado, sem promover compreensão dos 
fenômenos históricos, se deixando seduzir por outro “[...] satânico 
inimigo da verdadeira história: a mania do julgamento [...]” (BLOCH, 
2001a, p. 58).

Para demonstrar a impossibilidade de identificar as origens 
de um fenômeno, Bloch serviu-se do exemplo do cristianismo e indo 
além, propôs um novo modo de proceder a pesquisa histórica: a 
história-problema. Para Bloch, uma história que investiga 
adequadamente o homem no tempo, diante de um fenômeno 
histórico como o cristianismo, não vai contentar-se em localizar sua 
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origem, mas diante da constatação de sua permanência nos dias 
de hoje, deverá “[...] compreender como é possível que tantos 
homens ao nosso redor creiam na Crucificação e Ressurreição. 
[...]” (BLOCH, 2001a, p. 58). Não se trata de investigar a origem ou 
as causas, mas o significado das mudanças e permanências em 
um fenômeno histórico no continuum do tempo. 

Outra postura dos contemporâneos de ofício de Marc 
Bloch em relação ao tempo estava no extremo da busca pelas 
origens: o imediatismo caracterizado pela supervalorização do 
presente. Mas, questiona-se Bloch, “o que é, com efeito, o 
presente? No infinito da duração, um ponto minúsculo e que foge 
incessantemente; um instante que mal nasce, morre. [...]” (BLOCH, 
2001a, p. 60). 

Diante da impossibilidade de precisar-se o que seja o 
presente, Bloch recorreu à posição tradicional da historiografia 
ensinada pelos seus antigos professores: o presente como passado 
recente. Dada a complexidade deste momento do tempo, 
entendeu por que os historiadores das gerações anteriores 
preferiram investigar o passado e relegaram o estudo do presente 
aos sociólogos para “[...] poupar à casta Clio contatos demasiado 
ardentes [...]”. (BLOCH, 2001a, p. 61).

Para Marc Bloch, não é pelo corte passado/presente que 
se constrói o conhecimento histórico, mas antes, pela análise das 
suas relações. Para mostrar a interdependência entre passado e 
presente, Bloch através de exemplos, aponta dois fatores que 
impedem este tipo de corte e confirmam essa “[...] solidariedade 
das épocas [...]” (BLOCH, 2001a, p. 65).

Para Marc Bloch, não é pelo corte passado/presente que 
se constrói o conhecimento histórico, mas antes, pela análise das 
suas relações. Para mostrar a interdependência entre passado e 
presente, Bloch através de exemplos, aponta dois fatores que 
impedem este tipo de corte e confirmam essa “[...] solidariedade 
das épocas [...]” (BLOCH, 2001a, p. 65).

Na constatação do modo dispendioso pelo qual os 
agricultores franceses preparam o solo, mesmo dispondo de 

técnicas mais avançadas, ele situa um fator cultural que os torna 
prisioneiros de uma tradição, um modo de fazer, que só pode ser 
compreendido se posto em relação com a “[...] mentalidade 
camponesa formada ao longo dos séculos. [...]” (BLOCH, 2001a, p. 
65). Essa atitude do camponês frente à cultura do solo só pode ser 
compreendida em uma devida investigação que contemple entre 
o passado e o presente as ligações entre ambos. Se o olhar quiser se 
concentrar apenas no passado, não conseguirá compreendê-lo, 
pela impossibilidade de se recuar tanto no tempo a ponto de 
identificar as origens dessa prática. Se a análise se concentrar 
apenas no presente, nunca compreenderá efetivamente, a 
permanência desta forma de cultivar a terra. “Ao se prolongar aqui 
o erro sobre a causa [...] a ignorância do passado não se limita a 
prejudicar a compreensão do presente; compromete, no presente, 
a própria ação. [...]” (BLOCH, 2001a, p. 63).

As tentativas de explicar o presente por ele mesmo também 
são frustradas pelo fator social: as trocas entre as gerações. Um 
exemplo de como tal troca se processava na França é o dos avós 
que muitas vezes cuidam dos netos na ausência dos pais, 
fornecendo elementos para a educação dessas crianças. 
Formação na qual se dá um passo para trás “[...] por cima da 
geração eminentemente portadora de mudanças, liga os cérebros 
mais maleáveis aos mais cristalizados. [...]” (BLOCH, 2001a, p. 64). 
Também aqui a compreensão de práticas contemporâneas não 
pode ser explicada de per si, a menos que se considere a 
mentalidade formada pelo contato das duas gerações.

Em forma de síntese, Bloch afirma que “A incompreensão do 
presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Mas talvez 
não seja menos vão esgotar-se em compreender o passado se 
nada se sabe do presente. [...]” (BLOCH, 2001a, p. 65). É por meio 
desta “solidariedade das épocas” que o historiador consegue 
compreender adequadamente seu objeto de estudo, ao unir “[...] o 
estudo dos mortos ao dos vivos. [...]” (BLOCH, 2001a, p. 66), mas 
também o lugar de produção de discurso histórico: do seu e 
daqueles que precederam.
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Para observar – ainda que de forma pontual – a influência 
dessas concepções de Marc Bloch sobre a historiografia francesa 
do século XX, dois aspectos são bastante esclarecedores: (i) o 
modo como os historiadores se posicionaram diante do tempo 
para compreender os atores que estudavam no passado (o 
tempo da história) e (ii) a maneira como tem refletido e 
investigado a influência do tempo histórico na produção do seu 
conhecimento (o tempo do historiador ou da escrita da história).

Em relação ao tempo da História, a historiografia posterior a 
Bloch (1886-1944) deve muito a Fernand Braudel (1902-1985), 
embora não tenha sido o primeiro a fazê-lo, mas tenha se 
destacado por pensá-lo no nível da investigação dos fenômenos 
históricos. Mesmo hoje, quando os estudos seguem por vezes 
outros pressupostos, a noção do tempo braudeliano ainda é 
referência para a História. No prefácio à primeira edição de sua 
obra mestra, O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrânico na época 
de Filipe II, ao explicar a divisão adotada para os capítulos, revela 
que a realiza a partir da percepção de três ritmos de 
temporalidade: um tempo longo (o tempo das estruturas), um 
tempo médio (o tempo das conjunturas) e um tempo curto (o 
tempo dos eventos).

O tempo longo trata “[...] de uma história quase imóvel, 
que é a do homem com suas relações com o meio que o rodeia, 
uma história lenta, de lentas transformações, muitas vezes feita de 
retrocessos, de ciclos sempre recomeçados [...]” (BRAUDEL, 1995, 
p. 25). Este tempo é tempo das estruturas: a geografia, a paisagem 
do mediterrâneo, as ondas do mar. É o ritmo de tempo que abarca 
todos os outros tempos. É o tempo de uma história total, pois 
comporta todos os problemas e todas as respostas que o 
historiador pode esperar encontrar.

O tempo de média duração é o da influência da estrutura 
sobre “[...] a vida dos grupos e agrupamentos [...]” (BRAUDEL, 1995, 
p. 25), é o tempo das conjunturas: “[...] as economias, as 
sociedades, as civilizações. [...]” (BRAUDEL, 1995, p. 25). Aquele 
tempo estrutural quase fora do tempo revela aqui as suas 

interferências: o espaço geográfico do Mediterrâneo é que define 
os processos econômicos, as formas de governo, as relações sociais 
entre os indivíduos. É, segundo Braudel, o tempo de uma história 
social. É o tempo dos séculos, das instituições que nascem, morrem 
ou permanecem: países, reinos, impérios, dinastias, agrupamentos 
de ofícios. 

O terceiro ritmo é o da curta duração, o tempo do evento ou 
acontecimento, das “[...] oscilações breves, rápidas e nervosas. [...]” 
(BRAUDEL, 1995, p. 25). É o tempo da história dos homens no ritmo de 
suas próprias vidas. É um tempo individual. Neste tempo se analisam 
os homens: reis, imperadores, soldados, operários, camponeses, 
agricultores bem como suas atitudes face às circunstâncias de sua 
vida, como a política de Rei Filipe II, a quem, no meio de toda sua 
obra (ou melhor, no meio de todo o Tempo), Braudel dedica não 
mais que algumas páginas.

 Os discípulos de Braudel (1902-1985) - e 
indiretamente, de Bloch (1886-1944) e Febvre (1878-1956) - ainda 
que tenham sido fiéis ao mestre na preocupação com as estruturas 
de longa duração, também buscaram “reabilitar” a terceira 
dimensão do tempo tríbio, o evento, como categoria temporal 
passível de análise por parte do historiador. É claro que não se 
tratava mais daquela história factual, como praticada pelos 
historiadores do século XIX, que via no acontecimento a própria 
história.

Sobre esse novo modo de encarar o evento, a obra de 
Ladurie (2002), em O Carnaval de Romans, é exemplar: ele procurou 
demonstrar que por trás dos eventos encontram-se elementos 
daquela mesma estrutura profunda da qual falava Braudel, onde o 
acontecimento, no caso uma revolta ocorrida durante os festejos 
do carnaval numa localidade francesa, pode “[...] iluminar e revelar 
culturas e conflitos de uma época. [...]” (LADURIE, 2002, p. 385).

Se o acontecimento é sempre escolha do historiador, 
produzido a partir de suas indagações sobre determinadas 
experiências identificáveis no passado, como mais tarde lembrou 
Paul Veyne (1994), torna-se compreensível que tal retorno na 
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agenda da pesquisa histórica não se contrapunha de modo 
nenhum àquela ideia de história como problema, cara tanto a 
Marc Bloch quanto Lucien Febvre. Era, na verdade, mais uma 
forma de produzi-la.

Esse gosto pelo acontecimento teve consequências 
também no interesse surgido a partir da década de 1970 pela 
história do tempo presente, ou seja, aquele passado mais recente 
(por vezes, vivenciado pelo próprio historiador). Segundo Pierre 
Nora (1983, p. 50):

[...] para a história do mundo contemporâneo, 
que é estudada paralelamente pelo 
economista e pelo geógrafo, pelo sociólogo ou 
pelo demógrafo, o acontecimento é, sem 
dúvida, o ponto de vista privilegiado. É, 
provavelmente, a via de acesso real à história 
do presente [...] O acontecimento é esta 
montanha incontornável ou esse precipício em 
que, como no Canyon do Colorado, se podem 
decifrar todas as camadas sucessivas da 
realidade imediata [...] É necessário auscultar o 
acontecimento porque é ele que une, como 
num feixe, todos os significados sociais de que o 
rodeia. [...]

Também aqui, no interesse em olhar para o presente, 
através do acontecimento, reencontra-se aquela preocupação 
de Marc Bloch de que a história deveria preocupar-se com o 
homem em todas as suas relações, inclusive temporais, sem excluir 
as indagações que faz sobre a própria época em que vive. 
Também aqui ela, enquanto ciência dos homens no tempo pode 
dar a sua colaboração.  O segundo aspecto em que a 
reflexão de Bloch sobre o tempo histórico teve grande influência 
foi o da sua intuição sobre a existência de um tempo do historiador 
ou da escrita da história. De fato, uma preocupação recorrente 
entre seus sucessores foi a de compreender o discurso histórico 
como produto temporal e assim, considerar que essas narrativas 

construídas pelos historiadores também tinham uma história, história 
da história como os franceses a chamam, ou historia da 
historiografia, como nos é mais conhecida. 

O próprio Marc Bloch em Os Reis Taumaturgos dedicou 
quase todo o capítulo final de conclusão da obra a uma “revisão” 
das diferentes explicações dadas ao milagre régio ao longo do 
tempo, sempre buscando compreender as condições sociais, 
culturais e intelectuais que permitiram a seus enunciadores 
formularem tais explicações (BLOCH, 1993). Mas, talvez, tenha sido 
no modo como demonstrou que o historiador significa o passado 
sempre à luz de como se relaciona com ele, que a reflexão de Marc 
Bloch tenha sido mais inovadora, já que aponta que mesmo nos 
períodos em que se considerava que a tarefa do historiador era a de 
absoluta neutralidade, isso jamais ocorria, uma vez que era à luz 
dessa relação que a própria história era escrita.

Jacques Le Goff vai chamar estas diferentes maneiras de 
percepção do tempo de consciência histórica. Segundo ele, em 
cada época da história, tanto para os atores históricos quantos 
aqueles que escrevem sobre tais atores, há uma polarização na 
mentalidade dos sujeitos ora para o passado, ora para o presente, 
ora para o futuro. Essa polarização interfere na compreensão dos 
outros momentos temporais, ou supervalorizando-os ou 
desqualificando-os. É uma mania do julgamento como a chamaria 
Bloch processada no inconsciente dos sujeitos e das coletividades.

Para uma história da historiografia tem-se assim a 
constatação de que: “[...] na antiguidade pagã, predominava a 
valorização do passado, paralela a ideia de um presente 
decadente; que na Idade Média, o presente está encerrado entre o 
peso do passado e a esperança de um futuro escatológico; que, no 
Renascimento, o investimento é feito no presente e que, do século 
XVI ao século XIX, a ideologia do progresso volta para o futuro a 
valorização do tempo. [...]” (LE GOFF, 2003, p. 219).

 O conjunto de elementos que possibilitam o 
funcionamento dessa consciência histórica ao longo do tempo – da 
qual o historiador sempre é presa, mas nem por isso presa ingênua – 
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é caracterizado por François Hartog como regime de 
historicidade, “[...] um quadro de pensamento de longa duração, 
uma respiração, uma rítmica, uma ordem do tempo que permite e 
que proíbe pensar certas coisas. [...]” (HARTOG, 1996, p. 132).

A compreensão da existência desse tempo atuando na 
ação do próprio historiador auxilia-o no presente a compreender 
como diferentes interpretações foram construídas ao longo de 
anos ou séculos para um mesmo fenômeno, mas, acima de tudo, o 
faz perceber que a história também se renova por meio das 
relações que, a partir do presente – sem cair no anacronismo – ele 
é capaz de estabelecer com os atores do passado que busca 
interrogar e conhecer. Esta, na verdade, era a preocupação 
fundamental de Marc Bloch, ao afirmar, de modo inteligente e 
provocador, que a história é “[...] um esforço para conhecer 
melhor. Por conseguinte, uma coisa em movimento [...]” (BLOCH, 
2001a, p. 46). Também aqui, portanto, ele deu sua colaboração 
para o avanço do ofício do historiador.

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percorrer alguns dos textos de história e historiografia tendo 
por chave de leitura os conceitos história, os homens e o tempo, 
permitiu visualizar mais que rupturas, permitiu visualizar as 
permanências e desenvolvimentos na Histor iograf ia 
contemporânea conforme mobilizadas neste texto, marcadas 
fortemente pela influência de um historiador, Marc Bloch, que não 
por acaso, pôde no fim de sua vida estabelecer fundamentos 
para uma ciência que ele próprio ajudara a afirmar entre as 
décadas de vinte e quarenta do século passado.

Disso resulta a atualidade da Apologia da História para a 
formação do historiador: é o testemunho de alguém, que como os 
historiadores de hoje, deparou-se com a tarefa fascinante de 
produzir conhecimento sobre os homens, o conhecimento 
histórico. Alguém que se viu, ele próprio, presa de circunstâncias 
históricas adversas que o impediram de concluir um livro, mas não 

impediram que suas ideias e pensamento continuassem a ecoar e 
fecundar o campo de conhecimento ao qual ele dedicara a sua 
vida. Um homem que arraigado no tempo consegue ainda 
comunicar-se com outros homens e mulheres igualmente inseridos 
neste continuum, desejosos de como ele oferecerem também a sua 
contribuição para a compreensão do mundo e do humano, tanto 
do passado quanto do presente.

A ruptura mais sensível quanto ao pensamento de Bloch e a 
historiografia posterior é a que se refere à história total baseada na 
investigação de fenômenos dentro das macroestruturas por meio 
da longa duração. Definitivamente, a maior parte dos historiadores 
afastaram-se dela para empenhar-se em estudar os fenômenos na 
ótica da média e da curta duração, deslocando a 
problematização das macro para as microestruturas. Afastaram-se, 
mas não a abandonaram, pois como vimos, talvez nunca se tenham 
produzido tantos elementos que contribuem, quando postos em 
conjunto, para compreensões cada vez mais amplas de problemas 
históricos.

As permanências do pensamento de Bloch que puderam ser 
aqui constatadas foram as relações entre a história e o historiador, 
que os definem e atualizam, a aliança das disciplinas, o humano 
como objeto da história por excelência, a noção de história-
problema e a relação entre passado e presente para uma correta 
compreensão dos fenômenos históricos.

O grande desenvolvimento é o que se refere ao objeto da 
história. Por ter mantido o olhar sobre os homens, a historiografia 
contemporânea cada vez mais está se dedicando a compreender 
os homens e as mulheres sem história, sem passado. As Perguntas de 
um operário que lê magistralmente formuladas por Brecht (1982) 
estão sim sendo respondidas pela história. Já não são somente 
perguntas ingênuas de um operário leitor, mas estão priorizadas na 
agenda de questionamentos dos historiadores.
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NOTAS

¹ Esta pesquisa contou com o financiamento da CAPES-REUNI e foi 
originalmente produzida no interior de uma disciplina de História e 
Historiografia, no ano de 2009. Desde então, sofreu constantes 
reformulações até chegar à forma deste artigo.
² Não me ocupo nesta investigação da análise de Marc Bloch 
(1886-1944) como historiador, sua trajetória, seu ambiente de 
formação ou ainda sua parceria com Lucien Febvre (1878-1956) 
na criação da Revista Annales. Sobre esses aspectos há interessan-
tes estudos como os de Bourdé e Martin (1981) Burke (1997), e 
Dosse (1992). Igualmente não trato do contexto de produção da 
Apologia da História, por entender que esta questão é amplamen-
te contemplada nas duas introduções que a precedem na edição 
brasileira, pela antropóloga Lílian Schwarcz (2001) e pelo historia-
dor francês Jacques Le Goff (2001) e com as quais o leitor desta 
obra, necessariamente, acaba tomando contato.

³ Segundo Bourdé e Martin (1983), um exemplo de método e de 
especialização em relação à História Quantitativa é o oferecido 
pelo demógrafo Louis Henry (1911-1991) e o arquivista Michael 
Fleury (1923-2002) no Manual de Investigação de Registros 
Paroquiais, que teve sua primeira edição no ano de 1956.

4 Ao falar sobre as dúvidas e desafios que se impõe a história no final 
do século XX, Roger Chartier considerou esta reflexão de Michel de 
Certeau “[...] um texto ao qual é sempre preciso voltar [...]” 
(CHARTIER, 1994, p. 113).

5
 Em 1936, Marc Bloch (1886-1944) proferiu um curso para as alunas 

da Escola Normal de Fontenay, na França. As notas de Bloch (ano) 
para esta palestra foram reunidas às anotações de uma das 
alunas que assistiu ao curso e publicadas em forma de texto na 
coletânea A terra e seus homens: agricultura e vida rural nos 
séculos XVI e XVIII.

6 Foi graças à demografia histórica, no seu estudo sobre a família, 
que se descobriu dentre outras coisas, que a família moderna, 
nuclear, já existia na França dos séculos XVII e XVIII (DUPÂQUIER, 
1981). 

7 No Brasil, o título foi traduzido como “História Social da Criança e 
da Família”, sugerindo algo que talvez não estivesse no horizonte 
do livro de Ariès.
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RESUMO

 Neste artigo propomos uma reflexão sobre a expansão ou o recuo dos domínios da pesquisa histórica 
acerca da escravidão no Brasil, com destaque para os estudos e indagações sobre o passado escravista em 
âmbito regional. O procedimento transpõe o simples inventário de escritos históricos realizados a respeito do tema e 
alcança os processos de organização da investigação, de seus métodos e fontes. Elegemos o final da década de 
1970 como início de nosso balanço historiográfico, considerando que este foi o momento em que emergiram no 
campo da história as preocupações com o contínuo desenvolvimento da humanidade em suas efervescências e 
práticas culturais em reação à tradicional abordagem puramente política e econômica oferecendo, a partir daí, 
novas orientações epistemológicas e ampliação dos campos temáticos, objetos e fontes. Na década de 1980 o 
cenário político-social brasileiro foi alcançado pelos sucessos das lutas sociais verificados no mundo, traduzido no 
acirrado embate pela redemocratização, cujo efeito redundou no desencadeamento de fecundas discussões. A 
grande tentativa dos distintos indivíduos em conquistar espaço autônomo no mundo social, sobretudo depois de 
vivenciar 20 anos de ditatura militar (1964-1984), abriu as portas para o mundo das ideias, permitindo que as 
superações interpretativas da formação histórica brasileira irrompessem na vida intelectual do país, fecundando-a 
efetivamente. O cotejamento dos estudos realizados por historiadores mato-grossenses e a disposição do elenco 
de fontes históricas descobertas a partir do final da década 1970 evidenciaram o dramático silêncio historiográfico 
diante da realidade escravista, quadro que perdurou até a metade da década de 1980, quando alguns estudiosos 
arriscaram a alterá-lo. Enfim, esta abordagem reúne estudos relacionados à escravidão em Mato Grosso, elabora-
dos, principalmente às vésperas do centenário da Abolição (1988), como parte da construção de suporte referen-
cial para novas análises e interpretações. 

Palavras-chave: Escravidão. Percursos de pesquisa. Produção acadêmica.
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ABSTRACT

Tin this paper we propose a reflection about the expansion or 
retreat of the domains of historical research related to slavery in 
Brazil, with emphasis on studies and inquiries about the slavery past 
at a regional level. The procedure transposes the simple inventory 
of historical writings done on the subject and achieves the organi-
zation processes of research, of its methods and sources. We chose 
the end of 1970s as the beginning of our historiographical balance, 
considering that this was the moment that have emerged in the 
fields of history concerns with the continuing development of the 
humanity in its effervescence and cultural practices in response to 
the traditional approach purely political and economic offering, 
from there, new epistemological orientations and expansion of 
thematic fields, objects and sources. 
In the 1980s the Brazilian social-political scenario was achieved by 
the successes of social movements recorded in the world, transla-
ted in the strained struggle for democratization, where the effect of 
triggering resulted in fruitful discussions. The great effort of different 
individuals on conquering autonomous space in the social world, 
especially after experiencing 20 years of military dictatorship (1964-
1984), opened its doors to the world of ideas, allowing overruns 
interpretive historical formation of Brazil broke out in life country's 
intellectual, fertilizing it effectively. The readback of studies by 
historians of Mato Grosso and the disposition of the cast of historical 
sources discoveries from the late 1970 revealed the dramatic 
historiographical silence in front of the reality of slavery, a situation 
that persisted until the mid-1980s, when some researchers have 
worked to change it. Anyway, this approach gathers studies 
related to slavery in Mato Grosso, drawn primarily on the eve of the 
centenary of the Abolition (1988), as part of building support 
framework for further analysis and interpretation.

Keywords:  Slavery. Paths of research. Academic production.

 1 .  CANTEIROS DA HISTÓRIA

E
m 1994 surgiu em Paris o livro L'histoire en France du Moyen Age 
à nos jours: introduction à l'historiographie escrito por Marie-
Paule Caire-Jabinet (1994) para atender a demanda de 

estudantes de história (Collection Champs Université), de ciências 
sociais e também ao público interessado em assuntos concernentes 
à historiografia. 

Com o objetivo de atualizar o debate sobre as grandes linhas 
acerca da escrita da história, a obra tomou relevância de grande 
alcance. As páginas dedicadas à historiografia da referida coleção 
universitária foram traduzidas e publicadas no Brasil no ano de 2003, 
na forma de livro, sob os cuidados do Editor Luiz Eugênio Véscio, com 
o título Introdução à Historiografia. 

Os estudos de Caire-Jabinet, consagrado à escritura da 
história na França a partir da Idade Média, tem estimulado reflexões 
acerca das transformações da história e sobre os intentos dos 
historiadores em conquistar para ela o status de disciplina 
autônoma. Para a autora, entre dos novos “[...] canteiros da história 
[...]”, destacam-se a biografia histórica, a abordagem cultural e a 
historiografia. Ou seja: “[...] entre os canteiros mais recentes, 
encontra-se o da historiografia. Durante muito tempo considerada 
como um simples inventário desprovido de interesse, a historiografia 
é atualmente objeto de novas pesquisas que realça os diferente 
modos de escrever a história conforme as épocas [...]” (Caire-
Jabinet, 2003, p. 143). A autora encerrou sua abordagem realçando 
os primeiros sinais de que os historiadores contemporâneos estavam 
inquietos. Uma vez que a palavra crise tornara-se cada vez mais 
frequente no debate da comunidade historiadora. 

Em meados da década de 1990, o entusiasmo verificado nos 
anos de 1970 e 1980 pela expansão da nouvelle historie perdeu 
força dando lugar à inquietação em torno da crise de paradigmas 
capazes de explicar o mundo contemporâneo. As rápidas 
mudanças ocorridas em âmbito global passaram a atormentar o 
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espírito de estudiosos, ensejando reflexões e debates de grande 
alcance no mundo acadêmico. 

Nesse contexto duas obras vieram a lume, graças às 
inquietações assinaladas. A primeira, L'Histoire et le métier d' 
historien em France: 1945-1995 (A historiografia e o ofício do 
historiador: 1945-1995), publicada em Paris pela Editions da la 

o Maison des sciences de l' homme, foi lançada durante o 18
Congrés International des Sciences Historiques, realizado em 
Montreal, no ano de 1995. Esta obra coletiva foi organizada por 
François Bédarida e contou com a colaboração de 39 estudiosos, 
como Jacques Le Goff, Peter Burke, Roger Chartier entre outros. 
Com o objetivo primordial de realizar um balanço sobre a 
historiografia francesa, a obra foi estruturada em partes, e estas 
constituídas em artigos: I. Histoire et sociète; II. La logistique de la 
recherche; III. Méthodologie historique et sicences sociales; IV. 
Temps historique et priodisation; V. Les champs de la recherche 
historique; VI. Témoignages étrangers. 

A segunda obra, Passés recomposés: Champs et chantiers 
de l'Histoire, foi organizada por Jean Boutier e Dominique Julia e 
publicada em Paris no ano de 1995. A bela obra foi concebida a 
partir das preocupações dos historiadores e dos intelectuais em 
compreender o estatuto epistemológico do conhecimento 
histórico e o grau de importância atribuído à escrita da história na 
sociedade contemporânea. Passés recomposés contou com a 
colaboração de 24 estudiosos, entre eles François Hartog, Jacques 
Revel e Pierre Vilar, para citar alguns nomes, cujos textos foram 
distribuídos em cinco blocos: Questões, Competências, Mutações, 
Testemunho e Fronteiras. Importa destacar que essa coletânea 
constituiu-se com objetivo de estabelecer balanços, perspectivas 
e ainda servir como uma espécie de “[...] guia de reflexão [...]” 
sobre o “[...] estado atual das questões historiográficas [...]”. (Cf. 
Leonzo, 1995; Falcon, 1998). Observa-se ao longo da obra a 
tentativa dos autores em mostrar a marcha das pesquisas 
históricas entre os anos 1945 e 1995, apresentando, nesse sentido, 
indicadores contemporâneos desse campo do conhecimento.

Em 1998 o livro Passés recomposés foi editado no Brasil com o 
título: Passados recompostos: campos e canteiros da história, 
ampliando ao leitor o acesso ao conhecimento sobre os desafios 
atuais do historiador em narrar as percepções dos atores sociais e, 
ao mesmo tempo, analisar as distintas representações do passado. 
Um aspecto interessante refere-se ao título da obra e envolve a 
discussão empreendida pelo historiador Francisco José Calazans 
Falcon ao apresentar ao público brasileiro Passados recompostos, 
no qual fez a seguinte consideração:

Passados recompostos: passados (plural), e não 
simplesmente o passado; recompostos, vale 
d i ze r ,  re fe i tos ,  mas  não exatamente  
'reconstituídos' ou simplesmente revelados [...] Os 
autores de Passados Recompostos procuram 
fazer uma espécie de contraponto aos vários 
descaminhos da razão historiadora que o título 
da obra parece, num primeiro momento, 
incorporar, quem sabe, insinuar. Contra os fatores 
que favoreceram e ainda favorecem tais 
descaminhos, sublinham eles os aspectos do 
ofício capazes de frear os excessos de 
subjetividade típicos da cultura contemporânea: 
o estado da documentação, os lugares sócio 
institucionais de produção do discurso histórico e 
a s  i n d i s p e n s á v e i s  p r e m i s s a s  t e ó r i c o -
metodológicas de toda pesquisa histórica que se 
preze [...] (FALCON, 1998, p. 11, grifo do autor)

Quanto ao subtítulo: campos e canteiros da história, Falcon 
destacou seu caráter inovador na medida em que permite a 
percepção da intencionalidade dos autores de cometer eventuais 
deslizes ou excessos sugeridos pelo título a um leitor pouco atento. 
Sua primeira explicação é dedicada ao sentido da palavra 
campos, presente no subtítulo:

A referência aos campos da História serve para 
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quebrar a tradicional rigidez associada às 
delimitações baseadas em especializações 
disciplinares que se ignoram às outras. Ao 
mesmo tempo, a ideia de campos vale como 
afirmação da pluralidade dos espaços postos à 
disposição do conhecimento histórico, o sem 
sentido das fronteiras rígidas e as possiblidades 
infinitas de trocas com os campos vizinhos – das 
ciências humanas [...]. (FALCON, 1998, p. 11).

A inserção de Falcon (1998), ao apresentar a obra 
organizada por Jean Boutier e Dominique Julia (1995), veio 
contribuir para exercício historiográfico e para construção de um 
panorama geral sobre a historiografia contemporânea, 
apresentando habilmente sua intepretação a respeito de 
canteiros, outra expressão do subtítulo:

A alusão a canteiros, certamente disseminados 
pelos diferentes campos, contém uma outra 
mensagem: escrever história, como trabalho 
de um tipo específico de profissional, é a 
atividade que possui exigência e servidões 
i n e v i t á v e i s  –  f o r m a ç ã o  e s p e c í f i c a ,  
familiaridade com uma certa prática, 
obediência a regras ditadas pelo ofício. Cabe 
à comunidade historiadora, hoje cada vez mais 
internacionalizada, reconhecer ou não como 
de história os textos que assim se auto intitulam. 
[...] (Ibidem)

No ano mesmo ano da edição da obra Passados 
Recompostos, em português, Roger Chartier, também 
preocupado com a “[...] crise epistemológica [...]” da história, cuja 
tendência tomou o lugar das inovações propostas pela nouvelle 
historie, produziu Au bord de la falaise: L'histoire entre certitudes et 
inquietude (1998), editada no Brasil com o título: À beira da falésia: 
a  história entre certezas e inquietude (2002), reunindo textos 

publicados nas décadas de 1980 e 1990.
A esse respeito os pesquisadores Renato Aurélio Mainente e 

Vinicius Cranek Gagliardo (2010) destacaram que essa obra de 
Chartier teria suscitado Paul Veyne, Hayden White e Michel de 
Certeau a aprofundar suas reflexões acerca das incertezas e 
inquietudes dos historiadores contemporâneos e avaliar os limites 
historiográficos. O final da década de 1990 foi considerado, 
portanto, como o momento em que a comunidade historiadora 
tomou consciência de que o “[...] discurso histórico, seja ele qual for, 
é sempre uma narrativa [...] recentemente, autores como Carlo 
Ginzburg e Paul Ricoeur, além do próprio Roger Chartier, retomaram 
os questionamentos levantados por Veyne, White e Certeau [...]”. 
(MAINENTE; GAGLIARDO, 2010, p. 68).

Ancorados nos pressupostos descritos até aqui, decidimos 
examinar os percursos e desafios da produção historiográfica a 
respeito do escravismo brasileiro, mais particularmente os estudos 
mato-grossenses. Procuramos realizar este exercício historiográfico à 
luz do contexto econômico, político, social e cultural brasileiro, 
interpretando as ações humanas cotidianas na perspectiva da 
história total, privilegiando abordagens regionais em contraposição 
aos temas estritamente nacionais e internacionais. Evidencia-se, 
portanto que procuramos considerar para a presente análise, a 
linha interpretativa oferecida pela historiografia recente, no que 
tange às leituras, escritas e interpretações históricas, privilegiando as 
efervescências humanas cotidianas, sem perder a dimensão da 
perspectiva da história total.

 2.  ESCRAVISMO NO BRASIL: PERCURSO DA PESQUISA

Em 1999, o pesquisador Marcos Chor Maio publicou na 
Revista Brasileira de Ciências Sociais o artigo intitulado: O projeto 
Unesco e a agenda das Ciências Sociais no Brasil dos anos 40 e 50, 
com o objetivo de descrever o processo de estruturação da 
pesquisa da UNESCO no Brasil no início da 2ª metade do século 20. 
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Segundo Maio, narrativas de viajantes, relatos científicos, 
matérias jornalísticas e outras produções europeias e norte-
americanas contribuíram para o processo de construção da 
imagem do Brasil como “[...] paraíso racial [...]”. Tais registros, feitos 
muitas vezes a partir de visões passageiras ou sob a influência de 
princípios ideológicos e científicos específicos, mostravam “[...] a 
convivência pacífica entre as raças e etnias (brancos, negros e 
índios) no Brasil [...]” (MAIO, 1999, p. 143). Entretanto, essa visão 
externa do Brasil como “[...] paraíso étnico [...]” contrapunha-se 
aos receios das elites oitocentistas que, “[...] especialmente após a 
tardia abolição da escravidão e a fundação da República, 
concebiam a maciça presença dos negros e a intensa 
miscigenação, características visíveis do compósito racial 
brasileiro, como obstáculos à inserção do país na modernidade 
[...]”. (MAIO, 1999, p. 143).

Maio destacou as reflexões empreendidas por estudiosos a 
respeito das transformações econômicas, sociais e políticas 
ocorridas no Brasil na primeira metade do século 20 e apontou a 
dimensão do debate intelectual acerca da identidade nacional. 
Segundo Maio (1999, p. 144): “[...] houve a substituição da visão 
pessimista da contribuição das raças formadoras da sociedade 
brasileira por um enfoque positivo, no qual o intercurso racial 
transformou-se em indicador de tolerância e harmonia [...]”. Foi 
neste cenário que Gilberto Freyre retomou, no ano de 1933, a 
formulação definitiva do “[...] cadinho das três raças [...]” e 
ofereceu aos brasileiros, nova interpretação da miscigenação 
(MAGNOLI, 1997).

Era a construção da mitologia identitária que se tornou até 
uma referência para o mundo pós 1945, vitimado por uma Guerra 
com motivações raciais manifestas (MAGNOLI, 1997). Na obra 
Casa Grande e Senzala: formação da família brasileira sob o 
regime da economia patriarcal Freyre (1977, p. 346), anunciou o 
eixo de análise para as relações raciais enquanto expressão das 
relações de classe. Para ele eram três as raças constitutivas da 
sociedade brasileira – a europeia, a africana e a americana – cuja 

hegemonia das elites brancas sobre os segmentos negros 
explicava-se pelo passado escravista e pela formação de uma 
sociedade patriarcal: “À mesa patriarcal das casas grandes 
sentavam-se como se fossem da família, numerosos mulatinhos. 
Crias. Malungos. Moleques de estimação. Alguns saiam de carro 
com os senhores, acompanhando-os aos passeios como se fossem 
filhos [...]”.

Essa abordagem apologética ao regime patriarcal, 
desencadeada a partir das reflexões freyrianas, permitiu, no 
entanto, significativo avanço no enfoque sociopolítico e despertou 
vasto interesse em se estudar as raízes afro-brasileiras e as questões 
raciais como problema social relevante no projeto de construção 
democrática do Estado Nacional. A partir daí, a problemática do 
negro brasileiro, ganhou a atenção de inúmeros estudiosos de 
tendência culturalista, evolucionista e antropológica. Os estudos 
teóricos e evolucionistas de Nina Rodrigues inauguraram, em 1935, a 
Escola Baiana, cuja base postulava a hierarquização das raças 
africanas. 

As análises de Maio acerca das tendências pontuadas, 
revelou a controvertida crença numa democracia racial à 
brasileira, a qual se transformou num dos “[...] principais alicerces 
ideológicos da integração racial e do desenvolvimento do país e foi 
suficientemente substantiva para atrair a atenção internacional 
[...]” (MAIO, 1999, p. 144).

As reflexões de Maio sobre o Projeto Unesco apresenta-nos 
também um quadro histórico do processo de esvaecimento da 
imagem do Brasil como “[...] paraíso racial [...]”, já assinalada, e 
elenca uma série de estudos desenvolvidos no Brasil entre os anos de 
1950 e 1951, com o patrocínio da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), que ao fim acabou 
por desmistificar a ideia de harmonia étnica no país. Em contato 
com Roger Bastide, reconhecido pesquisador da cultura afro-
brasileira, vinculado à Universidade de São Paulo desde 1938, Alfred 
Métraux revelou sua intenção de contar com a colaboração do 
sociólogo francês na pesquisa da UNESCO. 
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Na expectativa de encontrar a “[...] chave para a 
superação das mazelas raciais vividas em diversos contextos 
internacionais [...]” (MAIO, 1999, p. 151) a UNESCO, a partir de 
dados sistematizados levantados pelos estudiosos envolvidos, 
acabou entrevendo uma forma distinta de preconceito e de 
discriminação racial no Brasil. Essa constatação foi registrada no 
primeiro semestre de 1951, através de um balanço da viagem de 
Métraux (1951), publicado na Revista Courier, da UNESCO, sob o 
sugestivo título Brazil: land of harmony for all races? (Brasil: terra de 
harmonia para todas as raças?). 

Maio (1999, p. 151) destacou que as inferências de 
Métraux, provida de “[...] surpresas, ambiguidades, imprecisões e 
otimismo [...]”, evidenciaram os motivos e a “[...] difícil e tensa 
relação entre racismo e mito da democracia racial brasileira [...]”. 
Florestan Fernandes alertava sobre a crença infundada de que o 
Brasil dispunha de um quadro social que respirava a democracia 
racial: “Não existe democracia racial efetiva [no Brasil], onde o 
intercâmbio entre indivíduos pertencentes a “raças” distintas 
começa e termina no plano da tolerância convencionalizada [...] 
Esta pode satisfazer às exigências de “bom tom”, de um discutível 
“espírito cristão” e da necessidade prática de 'manter cada um 
em seu lugar' [...]” (FERNANDES, 1960, p. xiv)

Frustradas as expectativas concernentes a superação das 
mazelas raciais através do exemplo brasileiro, entendia-se que as 
relações sociais entre negros, brancos e índios não passavam, no 
dizer de Fernandes (1960, p. xiv), de mera “[...] tolerância 
convencionalizada [...]”, os estudos desenvolvidos com o aval da 
UNESCO, revelaram a existência do preconceito e da 
discriminação racial. No entanto, o Projeto, analisado por Marcos 
Chor Maio (1999), ajudou a fluir estudos e reflexões sobre a 
escravidão, que até então se restringiam às determinações 
econômicas para explicar a formação social brasileira. Este 
aspecto colocou, de forma efetiva, a “[...] inteligência do país 
inserida no mundo universitário, o desafio de associar a 
qualificação profissional nos campos da Antropologia e da 

Sociologia e o incremento de pesquisas que pudessem decifrar o 
que o antropólogo considerava ser a singularidade brasileira, o 
'laboratório de civilização'[...]” (MAIO, 1999, p. 141). 

Além disso, o período que envolveu os anos de 1930 e 1960 
foi marcado por lutas de trabalhadores por um espaço político no 
cenário nacional exigindo dos intelectuais reflexões e leituras 
apuradas no sentido de ampliar o campo de abordagem. Para 
Maio, a UNESCO, mediante seu Projeto, ensejou uma série de 
signif icativas possibi l idades capazes de impulsionar o 
conhecimento:

O Projeto Unesco veio a possibilitar a análise 
das trajetórias sociais e intelectuais dos 
pesquisadores envolvidos, das redes 
internacionais de cientistas, dos conteúdos 
teórico-metodológicos que informaram as 
pesquisas e do estado da arte de 
determinadas disciplinas, especialmente a 
Antropologia e a Sociologia. Ou seja, o ciclo 
de investigações chancelado pela 
instituição intergovernamental ofereceu 
uma oportunidade singular para o 
desenvolvimento das ciências sociais no 
Brasil dos anos 50. (Ibidem)

A partir de então foram intensificados os debates políticos 
em torno do cenário socioeconômico do Brasil, sem, no entanto 
alterar nos materiais didáticos a forma tradicional de interpretar a 
história, caracterizada, segundo Linhares, por uma interpretação 
linear, episódica, historicizante: “[...] feita para embalar 
consciências comprometidas com o cuna do latifúndio, do atraso, 
da desigualdade e do trabalho compulsório disfarçado por 
mecanismos não econômicos de exploração [...]” (LINHARES, 1978, 
p. 78). 
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Isso explica, segundo Maio (1999, p. 142), o caráter 
eminentemente político que predominou na historiografia 
tradicional brasileira, cujo eixo influenciou também a historiografia 
dos anos cinquenta e sessenta. No entanto, Maio salienta ainda 
que “[...] para Arthur Ramos o tema das relações raciais assumia 
um lugar privilegiado para a percepção e análise dos desafios da 
transição do tradicional para o moderno, do cenário de 
significativas desigualdades sociais e raciais, da diversidade 
regional e da busca em conformar, em definitivo, uma identidade 
nacional [...]”. 

Com base nesse empenho da UNESCO, no primeiro 
quinquênio de 1960 a questão da escravidão passou a ser tratada, 
evidenciando, conforme assinalado, a discriminação do negro e o 
mito da democracia racial no Brasil. Florestan Fernandes (1960), 
Fernando Henrique Cardoso (1962) e Otávio Ianni (1962) 
destacaram-se entre os cientistas sociais com relevantes trabalhos 
advindos do Programa Unesco, cuja investigação pautou-se no 
passado escravista e nas relações inter-raciais no sudeste e sul 
brasileiro. A partir daí os escritos que atenuava a rudeza do 
escravismo brasileiro passaram a ser amplamente criticados. 

A sociedade assentada na produção açucareira, 
cafeeira, mineira e charqueadora em determinadas regiões do 
Brasil foi eleita como objeto valioso de pesquisa. Entretanto, outros 
espaços geográficos e sociológicos importantes, como Mato 
Grosso, permaneceram inexplorados quanto à investigação das 
relações escravistas de produção. Da mesma forma, a escravidão 
urbana e as visões não ortodoxas como a de Clóvis Moura (1959), 
com suas interpretações sobre Zumbi e as Rebeliões na Senzala, 
cujo foco foi os quilombos, as revoltas e outras formas de 
resistências escravas, ficaram anos sem merecer a atenção 
acadêmica e científica. 

Nos últimos anos de 1960 e início da década de 1970, no 
entanto, cientistas sociais e historiadores engajaram-se na 
explicitação da violência que marcou objetiva e subjetivamente a 
relação escravizador e trabalhador escravizado. Entre outros, 

Benjamin Péret (1956), Clovis Moura (1959), Viotti da Costa (1966), 
Alípio Goulart (1972) prepararam o terreno para fecundação dos 
trabalhos de Ciro Flamarion Cardoso (1973) e Jacob Gorender 
(1978) no qual foram assentados os conceitos do modo escravista 
colonial, como modo de produção “[...] historicamente novo [...]” e 
dominante em importantes regiões da América (MAESTRI, 2002, p. 
10). Apesar da importância da escravidão na história brasileira, 
Jacob Gorender (1988) sustentou no clássico O escravismo colonial 
que apenas nos anos 1970 a historiografia brasileira quebrou 
realmente o silêncio sobre o trabalhador escravizado      enquanto 
categoria social importante no passado do Brasil. 

A esse respeito o historiador Mario Maestri explica que a 
gradativa virada interpretativa foi gerada no momento em que 
onda provocada pelas lutas sociais, apoiadas nas correntes 
racionalistas das ciências sociais, alcançou a historiografia brasileira: 
“Na década de 70, as ciências sociais brasileiras viveram salto 
ontológico com a definição da dominância do modo de produção 
escravista colonial na pré-Abolição, definido como historicamente 
novo em relação ao escravismo patriarcal e pequeno mercantil da 
Antiguidade [...]” (MAESTRI, 2002, p. 10). A superação desse 
conceito foi realizada por Ciro Flamarion Cardoso, em 1973, de 
forma sintética, e por Jacob Gorender, em 1978, “[...] de modo 
categorial-sistemático [...]” (Ibidem). As dimensões políticas, sociais 
e culturais do escravismo tornaram-se a partir de então objetos de 
pesquisas envolvendo temas e de espaços geográficos jamais 
contemplados pela historiografia. 

 3.  ESCRAVIDÃO EM MATO GROSSO: ESTUDOS GERMINAIS

Sobre a tendência interpretativa florescente nos anos de 
1970, a historiadora Maria Yedda Linhares (1978, p. 78) apresentou a 
mais clara definição da magnitude daquele momento: “Elegia-se a 
região como lócus privilegiado de observação, problematização e 
análise não como recorte geográfico determinado por 
características físicas, mas pelo passado vivido que se prolonga no 
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presente, deixando suas marcas [...]”. 
Com Mato Grosso não foi diferente. Verificamos, sobretudo 

a partir do segundo quinquênio da década de 1970, que a 
produção historiográfica acerca das relações escravistas e 
atividades econômicas de Mato Grosso tiveram seu marco inicial 
em dois significativos trabalhos publicados. O primeiro refere-se ao 
estudo desenvolvido pela historiadora corumbaense Eunice Ajala 
Rocha (1977) e o segundo envolve a escrita realizada pelo 
eminente sociólogo pernambucano Gilberto Freyre (1978). 

Ainda tímido esse material foi gerado no momento em que 
onda provocada pelas lutas sociais, apoiadas nas novas correntes 
interpretativas da história e das ciências sociais, alcançou a 
historiografia brasileira. Investigações documentais em acervos 
institucionais, sobretudo locais, já indicavam a necessidade de 
prosseguir no projeto de construção da historiografia nacional 
considerando as particularidades regionais.

Entre os anos 1975 e 1977, com base nos documentos 
compulsados no Arquivo da Câmara Municipal, a historiadora 
corumbaense Eunice Ajala Rocha (1977) desenvolveu pesquisa 
pioneira sobre a presença negra em Mato Grosso, 
especificamente em Corumbá. Com base nos livros de Atas da 
Sociedade Abolicionista Corumbaense, e da Junta de 
Emancipação de Escravos existentes no Arquivo da Câmara 
Municipal, foram analisados alguns dos principais aspectos da 
Abolição da vila corumbaense. O trabalho intitulado O processo 
de emancipação dos escravos na Vila de Santa Cruz de Corumbá 
(1873-1888), foi publicado no ano seguinte pela Revista Dimensão, 
pela Universidade Estadual de Mato Grosso.

Em 1978, quando do bicentenário da fundação das 
cidades de Corumbá e Cáceres, Gilberto Freyre (1978), publicou o 
livro Contribuições para uma sociologia da biografia: o exemplo 
de Luiz de Albuquerque, governador de Mato Grosso no fim do 
século XVIII, dedicado ao fundador das cidades assinaladas. 
Apesar do viés interpretativo defendido por Freyre na década de 
1930, acerca da formação da família brasileira sob o regime da 

economia patriarcal, a valiosa obra sociológica dedicada à 
biografia de Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres 
enfatiza diversos aspectos antropológicos, sociológicos e históricos 
do domínio português na Colônia, lançando as primeiras luzes sobre 
a escravidão em Mato Grosso (BRAZIL, 2006, p. 7-14). 

Gilberto Freyre (1978), com base na documentação 
compulsada na Casa de Ínsua em Portugal, revelou que os órgãos 
de defesa fronteiriça instalados por iniciativa da política lusitana, 
ampliaram a necessidade de mão de obra e, portanto, a 
considerável entrada de negros boçais e ladinos na Capitania. 
Trabalhadores escravizados foram utilizados na derrubada da 
compacta mataria para erguer casas e quartéis, na retirada e no 
transporte de pedras dos rochedos da região ao local das 
construções, no trabalho de edificação das paredes das primeiras 
fortalezas mato-grossenses, na realização do serviço de taipa, na 
preparação de alimentos dos escravizadores (CANCIAN, 2005; 
BRAZIL, 2009; CAMARGO, 2010).

Nos anos 1980, influenciados pelos novos estudos sobre a 
escravidão brasileira da década anterior, que abordavam novos 
temas e espaços, pesquisadores em distintas Instituições de Ensino 
Superior no país impulsionaram a produção sobre a relação 
escravista na região. Potenciado pelas comemorações do primeiro 
centenário da Abolição (1988), publicaram-se artigos, livros, 
dissertações e teses sobre a escravidão em Mato Grosso. 

Devido a esse esforço, hoje já é possível contar com 
significativo volume de pesquisa realizada em Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul sobre o estatuto da escravidão. Em 1984 a historiadora 
Lúcia Helena Gaeta Aleixo trouxe a publico Mato Grosso: trabalho 
escravo e trabalho livre (1850-1888), com certeza, o primeiro livro 
sobre relações de trabalho (livre e escravizada), oriundo de 
resultados de pesquisa acadêmica. A obra que obteve apoio do 
Departamento de Administração, Divisão de Documentação do 
Ministério da Fazenda (Brasília), ao eleger um tema ligado à 
realidade regional, ofereceu valiosas pistas para compreender 
ângulos singulares da organização do trabalho na região, diante 
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das imposições do processo capitalista. 
A obra de Aleixo (1984) dispõe análises sobre a utilização do 

trabalhador escravizado, em Mato Grosso, entre os anos de 1850 a 
1888, nas minas, plantações da cana-de-açúcar e nas atividades 
urbanas. Além disso, a autora disponibilizou dados históricos 
referentes a algumas cidades mato-grossenses, surgidas no 
período colonial, em cujo cotidiano constava a presença de 
cativos que se especializaram nas funções de banqueiro, 
carpinteiro, carreiro, ferreiro, lavrador, oleiro, sapateiro, tropeiro, 
vendedor ambulante, purgador do açúcar, caldeireiro, serviço de 
alambique, taxeiro e pedreiro (ALEIXO, 1984. p. 55).

Dois anos mais tarde, Carlos Rosa (1986) publicou no Diário 
Oficial do Estado de Mato Grosso dois artigos sobre a questão: 
Escravidão e terra em Mato Grosso: o caso de Livramento (1727-
1888) e Notas para uma história do espaço urbano, sobre Cuiabá 
(BRAZIL, 2009). No mesmo ano, o historiador Edvaldo de Assis (1986) 
publicou, também no Diário Oficial do Estado, o artigo Negro forro 
& sociedade escravocrata e Quilombos em Mato Grosso, 
apontado indícios importantes acerca do escravismo na região.

Em 1988, ano das comemorações do centenário da 
Abol ição,  a comunidade acadêmica empreendeu 
impressionante esforço intelectual no sentido de estudar o 
passado escravista brasileiro. Essa tendência também atingiu 
Mato Grosso, onde foram promovidos inúmeros eventos científicos 
e publicações de suplementos jornalísticos sobre o tema. A Revista 
do Arquivo Público de Mato Grosso (RAPMT) de 1988 publicou 
levantamento da documentação sobre a escravidão em Mato 
Grosso e elaborou um Guia de Fontes da História da África, do Brasil 
e do negro na sociedade atual, também disponível no Arquivo 
Nacional. Maria Auxiliadora Azevedo Coutinho Gomes (1998), 
então diretora do Arquivo Público de Mato Grosso (APMT), 
publicou na Revista o valioso estudo O negro e a Violência sobre a 
resistência do cativo, a partir de 250 processos crimes do acervo 
da instituição, sobretudo entre o período de 1800 a 1880. 

Ainda em 1988, Maria de Lourdes Bandeira, da UFMT, 

publicou pela Editora Brasiliense, em coedição com o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), 
valioso estudo de vocação antropológica, histórica e geográfica 
com o título Território negro em espaço branco, no qual destaca a 
singularidade do núcleo populacional de Vila Bela, em Mato Grosso, 
criado como signo do poder político português. Esse espaço, após 
ser abandonado pelos moradores originais, sobretudo brancos, foi 
ocupado por negros e mestiços que viviam na periferia da vila 
(BRAZIL, 2009). 

A obra foi editada a partir do trabalho vinculado ao 
Departamento de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo 
como tese de doutorado da autora, com objetivo de repensar as 
relações raciais. Bandeira (1988) tomou como referência o conceito 
de etnicidade e como contexto a alteridade de preto/branco na 
frente pioneira da Amazônia mato-grossense. Para a construção de 
sua escrita Bandeira buscou fontes históricas reunidas aos arquivos e 
bibliotecas de Cuiabá, São Paulo e Rio de Janeiro, entre as quais 
elencou a documentação colonial e escravocrata, desde os Anais 
de Vila Bela e de Cuiabá, às Cartas e Relatórios de Presidentes de 
Províncias, e às observações de cronistas, viajantes e relatos 
científicos. 

Vale a pena uma leitura detida desta obra considerando 
que Bandeira (1988) mapeia, logo na introdução, as quatro 
vertentes que nortearam os estudos sobre o Negro no Brasil: A 
primeira explorada por Nina Rodrigues que abordou o negro como 
expressão de raça. A segunda vertente conduzida por Arthur Ramos 
que abordou o negro como expressão de cultura. A terceira 
vertente, desenvolvida pelo programa da Unesco, já assinalado, 
cujo foco de reflexão tomou o negro como expressão social. 
Segundo Bandeira, com as investigações destinadas às análises 
raciais, patrocinadas pela UNESCO, as questões sobre o negro 
brasileiro acabou por “[...] invadir a cena nacional, deslocando-se 
da Bahia para São Paulo, o mais importante centro de produção e 
emissão de estímulos de intelectuais do País [...] [e] ganhou espaço 
nos currículos e programas das Universidades e, sob a inspiração da 
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Universidade de São Paulo, instalou-se como tema de 
investigação e problema em debate [...]”. (BANDEIRA, 1988, p. 18-
19). 

A quarta vertente, desenvolveu estudos e pesquisas com 
ênfase na esfera religiosa e as questões de identidade e 
resistência. Nesta tendência as práticas culturais ganharam “[...] 
ênfase como expressão e marca de identidade étnica [...]”. 
(BANDEIRA, 1988, p. 23).

 3.1  CATIVOS DO SERTÃO

Nos anos 1990, impulsionada pelos estudos centrados na 
escravidão e pelas recentes comemorações do centenário da 
Abolição em 13 de maio de 1988, conforme já referido, a 
comunidade intelectual mato-grossense se dedicou a realizar 
valiosos estudos sobre as raízes escravistas regionais, articuladas às 
distintas áreas do país. 

Emergiram na referida década dois trabalhos oriundos de 
pesquisas acadêmicas, os quais depois de avaliados por 
Conselhos Editorais, foram publicados como livros: Cativos do 
Sertão: vida cotidiana e escravidão em Cuiabá (1850-1888), de 
Luiza Rios Ricci Volpato (1993); e Fronteira negra: dominação, 
violência e resistência escrava em Mato Grosso (1718-1888), 
resultante da investigação empreendida por Maria do Carmo 
Brazil (2005) entre os anos de 1990 a 1992.

Cabe destacar, que em 1991 Luiza Rios Ricci Volpato 
defendeu a tese de doutorado Cativos do sertão: vida cotidiana e 
escravidão em Cuiabá (1850-1888), na Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas - FFLCH-USP, e de forma rápida e 
oportuna a pesquisa foi transformada em livro pela Editora Marco 
Zero, em associação com a UFMT. Com objetivo de abordar o 
cotidiano dos cativos em Cuiabá, Mato Grosso, entre os anos de 
1850 e 1888, Volpato recorreu à documentação compulsada no 
Arquivo Público do Estado de Mato Grosso, como os relatórios 
provinciais, textos jornalísticos, inventários, testamentos, processos 

crimes e registros cartoriais de cartas de alforrias. Segundo Volpato, 
da análise desses documentos emergiu a vida cotidiana de negros 
escravizados em Cuiabá permitindo que histórias de “[...] pessoas 
anônimas que jaziam adormecidas nas caixas e livros dos arquivos, 
pudessem ser recompostas e reescritas [...]” (VOLPATO, 1993, p. 20). 

  3.2  FRONTEIRA NEGRA

Fronteira negra: dominação, violência e resistência escrava 
em Mato Grosso (1718-1888), resultante da investigação 
empreendida por Maria do Carmo Brazil nos anos de 1990 a 1992, 
refere-se à obra publicada no ano de 2002 como terceiro volume da 
Série Malungo da Editora UPF. Esta produção foi gestada sob 
influência do impulso singularmente produtivo sobre a escravidão 
brasileira nos anos de 1970 e 1980. A autora tomou como ponto 
principal a resistência dos negros escravizados aos rígidos padrões 
de trabalho a que eram submetidos e buscou desvelar em que 
medida essa reação contribuiu para o processo de desmontagem 
do sistema escravista. Nessa análise foram consideradas as 
circunstâncias e as singularidades históricas, geográficas e 
etnográficas das relações escravistas, sobretudo as formas de 
dominação e rebeldia, verificadas em Mato Grosso.

Como fonte histórica a autora recorreu às obras clássicas de 
história do Brasil e da produção historiográfica mato-grossense, às 
obras literárias, como o livro Vítimas Algozes, de Joaquim Manoel de 
Macedo, produzido em 1869, às narrativas de viajantes que, a partir 
de 1808, visitaram o Mato Grosso. 

Boa parte da documentação utilizada para a construção 
de Fronteira negra foi extraída dos arquivos da Câmara Municipal 
de Corumbá e do Arquivo do Fórum da Comarca de Corumbá 
(AFCC-MS). No primeiro arquivo foram encontrados os acervos 
documenta i s  sobre  as  Soc iedades  Abol ic ion i s tas  e  
Emancipacionistas locais; no segundo, foram compulsados e 
examinados os documentos criminais e inventários envolvendo 
escravizados, pertencentes aos últimos anos da escravatura. 
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Da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 
(Cuiabá-MT), especificamente no Núcleo de Documentação e 
Informação Histórica Regional (NDIHR), foi acessado o acervo do 
Arquivo Histórico Ultramarino- onde estão os Inventários de 
documentos históricos sobre o Centro-Oeste, organizado por 
Maria Cecília Guerreiro de Souza em microfichas. Nesse acervo 
foram verificados também os registros de chegada, compra 
comércio de escravos e ainda, fugas e devoluções de escravos, 
feitas pela Província de Moxos, Chiquitos e Santa Cruz de La Sierra.

O surgimento de Cativos do sertão (1993) e de Fronteira 
negra (2002) abriu caminhos para novas pesquisas, com destaque 
para o sul de Mato Grosso, como A cidade e o rio: escravidão, 
arquitetura urbana e a invenção da beleza: o caso de Corumbá 
(MS), redigido por Elaine Cancian (CANCIAN, 2005), e publicado 
como 11° título da série Malungo da Editora UPF e Cativos nas terras 
dos pantanais: escravidão e resistência no sul do Mato Grosso – 
séculos XVIII e XIX, escrito por Zilda Moura, trazido a lume pela 
Editora UPF, como 15° título da coleção (MOURA, 2008). 

4.  ESCRAVIDÃO EM MATO GROSSO: OLHARES CONTEMPORÂNEOS

Diante da expansão e fortalecimento dos Programas de 
Pós-Graduação no Brasil surgiram no período 2000 a 2010 novos 
trabalhos relevantes dedicados aos temas ligados à economia e 
história da escravidão em Mato Grosso, conforme evidencia o 
Quadro 1, organizado a partir dos dados fornecidos pela 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). 

Quadro 1 - Escravidão: estudos acadêmicos sobre Mato Grosso – 
entre os anos 2000-2010 

Fonte: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)

 Os trabalhos arrolados no período de 2000 a 2010 (Quadro 1) 
expressam o avanço da produção voltada para o passado 
escravista de Mato Grosso. Consideramos todos de igual 
importância, mas procuramos dar destaque à dissertação de Isabel 
Camilo de Camargo (2010), Elaine Cancian (2005) e Zilda Moura 
(2007), estas duas últimas convertidas em livros, conforme se observa 
nos destaques a seguir.

216

REVISTA ELETRÔNICA 8    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 

TÍTULO AUTOR/A 
ANO DE 
DEFESA 

Escravidão, fronteira e liberdade: resistência 
escrava em MT (1752-1850). Mestrado 

História/UFBA 

Otávio Ribeiro Chaves. 2000 

Filhos Livres de Mulheres Escravas (Cuiabá: 1871 
a 1888). Mestrado/História/UFBA 

Nancy de Almeida Araújo 2001 

Guerra e escravidão: a reestruturação do 
exército brasileiro e a Lei do Ventre Livre 1850-

1871 Mestrado/História/UERJ 

Amaro Soares de Oliveira 
Neto 

2004 

A cidade e o rio: escravidão, arquitetura 
urbana e a invenção da beleza: o caso de 

Corumbá (MS)- UFGD 

Elaine Aparecida Cancian 
de Almeida 

2005 

Nas fronteiras da incerteza: as fugas 
internacionais de escravos no relacionamento 

diplomático do Império brasileiro com a 
república da Bolívia (1825-1867). 

Mestrado/História/UFRJ 

Newman di Carlo Caldeira. 
 

2007 

Cativos nas terras dos pantanais. Escravidão e 
resistência no sul do Mato Grosso – séculos XVIII 

e XIX. Ms/História/UPF 

Zilda Alves de Moura 2007 

Escravidão urbana da Vila Real do Senhor Bom 
Jesus de Cuiabá: Limites e Possibilidades (1778-

1822). Mestrado/História/UFMT 
 

Maria Auxiliadora de Arruda 
Campos 

 
2009 

O sertão de Santana de Paranaíba: um perfil 
da sociedade pastoril-escravista no sul do 

antigo Mato Grosso (1830-1888). 
Mestrado/História/UFGD. 

 

Isabel Camilo de Carvalho 

2010 

 



 4.1  ESCRAVIDÃO E ARQUITETURA

Ainda hoje a escravidão é vista com reservas por parte da 
comunidade e do meio acadêmico sul mato-grossense. 
Incorporar os velhos casarões ao tema da escravidão assombrou 
pesquisadores envolvidos na história da antiga cidade de 
Corumbá. Investigar as relações entre escravidão, arquitetura e 
estética urbana representava verdadeira travessia do Rubicão, ao 
desviar-se do tradicional culto às elites do passado, através de suas 
moradias, ainda tão comum na história da região. 

Foi diante desse desafio, entre os anos de 2002 a 2004, que 
Elaine Cancian desenvolveu, sob nossa orientação, a pesquisa 
vinculada ao Programa de Pós-Graduação da Universidade 
Federal da Grande Dourados (UFGD), nível de Mestrado, sob o 
título A cidade e o rio: escravidão, arquitetura urbana e a 
invenção da beleza: o caso de Corumbá (MS) (CANCIAN, 2006). 
Esta produção pautou-se no traçado arquitetônico e nas formas 
de organização social da cidade de Corumbá. Nela Cancian 
destacou, por um lado, a flagrante conservação de residências de 
segmentos dominantes da sociedade e, por outro, o evidente 
descaso quanto à conservação de edifícios modestos, casas 
humildes, bairros miseráveis, vistos no final do século 19 e início do 
século 20 como entraves à modernização, à estética urbana e ao 
desenvolvimento da cidade portuária. 

Sobre a arquitetura corumbaense e o patrimônio cultural 
Cancian examinou os escritos produzidos por historiadores, 
arquitetos e cronistas, sobre as construções locais, e verificou que a 
maioria deles destacou a beleza estética e ao auge e 
decadência comercial da cidade, reforçando o mito construído 
por observadores que só conseguiram vislumbrar as notáveis 
construções sob o ponto de vista economicista. 

Para desenvolver o tema Cancian recorreu à 
documentação existente Arquivo Público de Mato Grosso; Instituto 
Luiz de Albuquerque; Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul; 
Biblioteca Pública Municipal de Corumbá; Arquivo da Câmara 

Municipal de Corumbá e Memorial do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso do Sul. 

A dissertação foi editada pela Editora UPF, sob o título A 
cidade e o rio: escravidão, arquitetura urbana e a invenção da 
beleza: o caso de Corumbá (MS) e hoje a obra se inscreve com 
singular pertinência na corrente de esforços interpretativos no 
sentido de garantir a visibilidade ao passado escravista de Mato 
Grosso, valendo-se nesse caso do traçado urbano, da toponímia, 
da arquitetura, da escultura, da posição geográfica, enfim, do 
patrimônio material e imaterial.

4.2  CATIVOS NAS TERRAS DOS PANTANAIS

Cativos nas terras dos Pantanais resultou da investigação 
empreendida por Zilda Moura (2008), vinculada ao Programa de 
Pós-Graduação em História da Universidade de Passo Fundo 
(PPGH/UFP), sob orientação do Prof. Mario Maestri. Defendida em 10 
de agosto de 2007, o trabalho redundou no livro: Cativos nas terras 
dos pantanais: escravidão e resistência no sul do Mato Grosso – 
séculos XVIII e XIX. 

Na compulsão de múltiplas fontes e materiais editados a 
autora encontrou inúmeros negros escravizados exercendo função 
de vaqueiros, peões, campeiros, roceiros e lavradores. Um ponto 
que chama atenção na leitura do livro Cativos nas terras dos 
Pantanais são os registros envolvendo africanos livres, de nação 
conguense, angolana e outras. Em relação a esse fenômeno 
Maestri (2008) teceu considerações: “[...] Formalmente livres, 
objetivamente escravizados, foram inexoravelmente consumidos 
pelos duros trabalhos da mineração, registrados na baixa expansão 
vegetativa que conheceram e nas fugas constantes que 
protagonizaram [...]” (MAESTRI, 2008, p. 15-20). 

Sua análise assentou-se na base documental disponível no 
Arquivo Público de Mato Grosso, no Núcleo de Documentação e 
Informação Histórica Regional, Arquivo da Câmara de Vereadores 
de Corumbá, Arquivo do Tribunal de Justiça de Campo Grande 
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(MS), Arquivo dos Cartórios de cidades sul mato-grossenses como 
Corumbá, Miranda, Nioaque e Santana de Paranaíba. 

Desses lugares institucionais, onde estão algumas das 
fontes destinadas ao discurso histórico, foram compulsados 
processos de inventários de famílias abastadas da região, 
testamentos, processos-crimes, cartas de alforrias, mapa de 
africanos livres empregados nos trabalhos da Sociedade de 
Mineração da Província de Mato Grosso, ofícios de Presidentes da 
Província de Mato Grosso onde consta o total de libertos pelo 
Fundo de Emancipação, entre outros.

 4.3  O SERTÃO DE SANTANA DE PARANAÍBA

Em 2010 a historiadora Isabel Camilo de Camargo  (2010) 
defendeu, sob nossa orientação, a dissertação O sertão de 
Santana de Paranaíba: um perfil da sociedade pastoril-escravista 
no sul do antigo Mato Grosso (1830-1888) com objetivo de 
contribuir para o avanço dos estudos sobre a criação pastoril 
enquanto atividade importante no processo de formação da 
sociedade brasileira. Com ênfase no passado escravista de 
Santana de Paranaíba, no sul Mato Grosso, a autora destacou a 
estreita relação entre poder familiar e estruturas de poder, 
movimento norteador de grande parte da formação histórica da 
sociedade brasileira.

Entre os materiais mais significativos para a construção da 
história de Santana a autora compulsou Itinerários sertanistas (IHGB 
e IHGMT) e Cartas de Alforrias reunidas no livro Como se de Ventre 
Livre nascido fosse...: cartas de liberdade, revogações, hipotecas 
e escrituras de compra e venda de escravos, 1838 a 1888.  Esta 
obra foi organizada por Yara Penteado e publicada pela 
Fundação de Cultura em 1993 e traz documentos significativos 
sobre questões de terras e características essenciais do poder das 
famílias abastadas locais, cativos, agregados e homens livres de 
poucas posses (BRAZIL, 2009, p. 240). Além disso, a obra organizada 
por Penteado (1993) traz transcrições de documentos avulsos das 

Câmaras Municipais de cidades como Corumbá, Coxim, Nioaque, 
Santana de Paranaíba e Miranda. 

 4.4  PEÕES, VAQUEIROS & CATIVOS CAMPEIROS

Diante da necessidade de estudar mais detidamente o 
processo de ocupação de espaços vistos equivocadamente como 
vazios, envolvendo a concentração da propriedade da terra e as 
relações de trabalho, foi gerado, no ano de 2007, o Projeto A 
produção pastoril no Piauí, no Mato Grosso do sul e no Rio Grande do 
Sul, de 1780 a 1930: um estudo comparado, Projeto coordenado 
pelo Prof. Mario Maestri e fomentado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico (CNPq) vislumbrando grandes 
possibilidades de avanço dos estudos sobre questões agrárias e 
trabalho nas regiões contempladas (BRAZIL, 2009). 

Segundo o coordenador do projeto, a pesquisa sobre o 
passado pastoril ganhou impulso, graças ao seu caráter nacional e 
regional, acolhimento este que gerou o dossiê intitulado A fazenda 
pastoril e a escravidão da revista História: debates e tendência, e a 
edição do livro Peões, vaqueiros & cativos campeiros: estudos sobre 
a economia pastoril no Brasil, em três tomos, através da Editora UPF, 
como 17ª obra da série da Coleção Malungo. O dossiê sobre a 
fazenda pastoril e atividades correlatas reúnem dominantemente 
trabalhos centrados no Rio Grande do Sul, Piauí e Mato Grosso.

A heurística específica sobre a escravidão em Mato Grosso 
envolveu fontes como cartas de liberdade, contratos de posse de 
escravos e inventários. Grande parte dos processos cíveis cartoriais, 
livros, atas paroquiais e de câmaras municipais, cedida ao Arquivo 
do Tribunal de Justiça da região foi utilizada na composição da 
escrita histórica sobre Mato Grosso, assentada numa das partes da 
obra Peões, vaqueiros & cativos campeiros: estudos sobre a 
economia pastoril no Brasil (2009). Alguns documentos sobre as 
ondas migratórias oriundas de São Paulo e Minas Gerais rumo às 
terras mato-grossenses foram encontrados na Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, como os itinerários sertanejos, onde 
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consta parte da história da formação do latifúndio e da historia 
pastoril, sobretudo no que se refere às relações de trabalho 
(escravizado e livre), ao apossamento e conflitos de terras na 
região. 

Não podemos deixar de destacar a utilização de dois 
documentos de capital importância para a historiografia mato-
grossense, os quais foram explorados amplamente para a 
estruturação de artigos, livros e dissertações produzidas: Memórias 
do sertanista Joaquim Francisco Lopes e Itinerário das viagens de 
Joaquim Francisco Lopes a serviço do Barão de Antonina. As 
Memórias foram publicadas no Jornal Diário do Sul pelo escritor 
José Ribeiro de Sá Carvalho em 1929, com o título Povoamento do 
Sul de Mato Grosso, por ocasião do centenário da entrada dos 
Garcia Leal, dos Barbosa e dos Lopes no sul de Mato Grosso (Cf. 
BOLETIM DO DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, 1829). O Itinerário evidencia as estratégias de dominação 
utilizadas por estas famílias de mineiros e francanos (Franca-SP) no 
sentido de estabelecer posses, abrir fazendas e impor formas 
produtivas específicas na região. (REVISTA TRIMESTRAL DE HISTORIA 
E GEOGRAFHIA, 1848).

 5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sob o impulso das novas orientações epistemológicas e da 
ampliação dos campos temáticos, objetos e fontes vivenciadas 
pelos domínios da história a partir da década de 1970, bem como 
pelas mudanças ocorridas no cenário político e social brasileiro 
após a experiência de vinte anos de regime ditatorial, nos anos 
1980 campos e canteiros da história no Brasil foram 
profundamente fecundados, em especial no tocante à 
recomposição do passado relativo à escravidão.

Como mencionado, gerada pela onda provocada pelas 
lutas sociais, uma gradativa virada interpretativa a respeito da 
escravidão alcançou a historiografia brasileira, fazendo com que, 
em detrimento da tradicional abordagem puramente política e 

econômica, as dimensões sociais e culturais, temas e espaços 
geográficos até então não contemplados pela historiografia 
ganhassem centralidade.

Foi nesse ambiente de reflexão historiográfica que, 
sobretudo a partir da segunda metade da década de 1980, se deu 
a ruptura do dramático silêncio historiográfico diante da realidade 
escravista em Mato Grosso. E foi justamente o percurso das 
pesquisas aí realizadas o que presente artigo procurou focar.

Não obstante a reserva com que o tema da escravidão 
ainda é vista em particular por parte da comunidade e do meio 
acadêmico sul-mato-grossense, o balanço aqui realizado remete, 
inicialmente, à inegável constatação da forte presença de negros 
cativos no Mato Grosso colonial e imperial, atuando em variadas 
tarefas.

Ao compulsar as mais variadas fontes e ao focar as 
singularidades históricas, geográficas e etnográficas de cada 
região, as pesquisas aqui analisadas apontam para aspectos 
importantes relativos ao escravismo colonial, a exemplo, entre 
outros, dos rígidos padrões de trabalho, da presença de negros 
cativos nos espaços urbanos e rurais, de sua pluralidade étnica, de 
suas práticas culturais, das relações entre escravidão, arquitetura e 
estética urbana; das formas de dominação e de reação a ela, 
vinculando-a ao processo de desmontagem do sistema escravista.

Tema hoje consagrado pela historiografia brasileira, a 
escravidão apresenta-se, como este artigo pretendeu apontar, um 
campo permanentemente aberto a diferentes pesquisas e 
abordagens, tanto pela investigação de novas fontes, quanto pelos 
novos enfoques às fontes já conhecidas. Embora ainda persistam 
carências de abordagem sobre o passado escravista de Mato 
Grosso, estudiosos vinculados ou não aos Programas de Pós-
Graduação espalhados no país (UFF, USP, UNESP entre outros), têm 
voltado seus olhares para o “[...] caráter variável e específico dessa 
região [Mato Grosso] [...]” (MAESTRI, 2002), e hoje procuram “[...] 
contribuir com a montagem do mosaico constitutivo e revelador da 
história social da escravidão no país [...]”. (BRAZIL, 2002, p. 21).
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RESUMO

 Tendo em vista a demanda pelo uso dos documentos, em nossa sociedade, e, consequentemente, os 
instrumentos de pesquisa, oriundos das instituições arquivísticas, que orientem as condições de preservação, 
organização e acesso é que buscamos refletir a respeito da importância e das etapas de trabalho na constituição 
de um guia de acervo documental. Por meio da elaboração de um guia, uma instituição arquivística tem condi-
ções de cumprir a função de dispor aos consulentes o conteúdo de seu acervo, organizando um eficiente instru-
mento de pesquisa, ou seja, um meio pelo qual os usuários conseguem localizar e identificar os fundos, grupos, séries 
e peças documentais de seu acervo.
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an efficient research tool, in other words, a mean by which users can locate and identify the funds, groups, series and 
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 1.  INTRODUÇÃO

A
o longo do último quarto de século podemos constatar 
que se tem intensificado a pesquisa histórica, isso se deve, 
em parte, pela ampliação do número de cursos de 

graduação em História e das muitas ofertas dos cursos de pós-
graduação lato sensu, também nessa área. Ainda, é preciso 
considerar o crescimento das ofertas e demandas estabelecidas 
pelos Programas de Pós-graduação stricto sensu em História 
ofertados no país.
 Nesse contexto, vem-se mostrando, de modo cada vez 
mais claro, um grave problema enfrentado pelos pesquisadores 
dedicados ao estudo da história: a carência de acervos 
documentais preservados e organizados. Esse problema tem sido 
apontado, de forma recorrente, nos Encontros Regionais da 
Associação Nacional de História (ANPUH), nos eventos promovidos 
pelos diversos cursos de História e em demais reuniões científicas 
relacionadas à defesa da preservação do patrimônio histórico-
cultural.
 Como se sabe, embora os documentos não sejam 
suficientes para o estudo da História, eles são imprescindíveis para 
esse estudo: sem documentos não há História, diz um aforismo 
célebre entre os profissionais do ramo. Primeiramente cabe 
esclarecer que a expressão documentos, no caso, não designa 
apenas os tradicionais documentos escritos, mas também aqueles 
existentes nos mais variados suportes, vale dizer, iconográficos, 
fonográficos, audiovisuais, etc., documentos esses cuja 
importância é cada vez mais reconhecida pela pesquisa histórica.
 Existem certamente, nos vários Estados do país, 
experiências de preservação e organização de acervos 
documentais, entre as quais podemos destacar o Arquivo 
Municipal de Campo Grande, o Arquivo Público Estadual (MS), 
alguns arquivos de câmaras municipais e vários centros de 
memória e documentação mantidos, principalmente, pelas 
universidades da região Centro-Oeste (especialmente a UFMS, a 

1 UFGD e a UCDB). Tais experiências, contudo, estão muito longe de 
cobrir toda a riqueza e diversidade do patrimônio arquivístico da 
região, patrimônio esse que, à falta de ações mais efetivas no 
sentido de sua preservação, corre sério risco de perder-se, levando 
consigo parte da memória e da história de nossa sociedade. Desse 
modo, acreditamos que as tarefas de levantamento, preservação e 
organização de nossos acervos documentais constituem uma 
atividade de importância estratégica para o desenvolvimento 
social, educacional e cultural.
 Tendo em vista toda essa realidade é que propomos a 
reflexão a respeito da importância e da composição de etapas 
necessárias à efetivação de ações concretas de preservação e 
organização, tais como o levantamento de acervos documentais e 
a consequente elaboração de um guia.
 Em função das tecnologias de informação disponíveis, o 
guia de acervo documental pode ser disponibilizado ao público em 
dois formatos, a saber: impresso, em forma de livro, e digital, por 
meio de um site na Internet. Assim, ele dá a conhecer, aos 
pesquisadores e ao conjunto dos cidadãos, os principais órgãos e 
instituições cujo patrimônio documental pode ser útil à ampliação 
dos conhecimentos sobre nossa História e, de modo geral, sobre 
nossa sociedade. E, então, constituir-se, certamente, em uma 
importante ferramenta de apoio ao desenvolvimento das 
atividades de pesquisa no âmbito não só da História como de 
inúmeras outras áreas do conhecimento científico.
 Além disso, ao relacionar-se com a demanda, por parte dos 
pesquisadores, o guia de acervos documentais constitui-se, direta 
ou indiretamente, em um importante estímulo à preservação, pois, 
esta mesma demanda tende a sensibilizar os responsáveis pelos 
acervos levantados, dos quais muitos provavelmente ignoram, hoje, 
o enorme valor histórico do patrimônio documental que possuem 
sob sua guarda.
 Do mesmo modo, o guia tem a capacidade de indicar os 
acervos que, pela sua riqueza e especial significado, dever ser 
objeto prioritário de futuras ações de preservação e organização, a 
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serem realizadas principalmente pelos poderes públicos, em 
associação com as instituições universitárias e outras correlatas. 
Com tudo isso, o guia de acervos documentais não somente 
intensifica a produção de conhecimento científico como 
certamente fortalece, no interior da sociedade, o debate sobre a 
urgência de preservar a sua memória histórica e cultural.
 

2 .  CIÊNCIA HISTÓRICA, DOCUMENTO E MEMÓRIA

Ao longo dos anos, a relação entre os pesquisadores das 
Ciências Humanas e as fontes documentais, em específico as que 
se encontram nos arquivos documentais, não foi sempre a mesma. 
A relação variou de uma visão que entendia os documentos como 
fontes de verdade, testemunhos neutros do passado, para outra, 
mais recentemente, que buscou analisar seu discurso, desconstruir 
seu conteúdo, contextualizar sua visão e reconhecer seus vieses 
(BACELLAR, 2005). Esta última colocou em discussão a 
complexidade dos documentos e ampliou os limites dos campos 
de conhecimento, bem como as relações entre estes, o que 
favoreceu o aparecimento de novas especializações e profissões, 
diversificando a pesquisa e os tipos documentais (GOULART, 2002).
 Com a ampliação do olhar das Ciências Humanas, em 
especial a História, sobre as suas fronteiras, o tema da memória 
ganhou vultuosidade, por servir como o suporte e fator de 
reivindicação do processo de identidade para as instituições 
documentais, de proteção do patrimônio, entidades privadas, 
empresas, imprensa, partidos políticos, movimentos sindicais, de 
minorias, associações de bairros, escolas e muito mais (MENESES, 
1999).
 Nessa efervescência da memória, não somente as 
expressões registro, seleção, mas principalmente resgate, 
recuperação e preservação constituíram-se nas palavras-chave, 
denotando “[…] uma essência frágil que necessita de cuidados 
especiais para não se deteriorar ou perder uma substância 
preexistente […]” (MENESES, 1999, p. 12). Dessa forma, a memória 

tomou o significado muito mais de um artefato arqueológico do que 
um processo ou uma construção social.
 Jacques Le Goff (1984) soube perceber as formas assumidas 
pela memória, das quais se destacam: seu aspecto crucial de 
noções que se remetem mutuamente, como tempo/espaço, 
suporte/sentido, memória individual/coletiva, tradição/projeto, 
esquecimento/lembrança, acaso/intenção; ainda ,como 
diferença entre sociedades com e sem escrita; como fonte de 
identidade individual ou de uma determinada sociedade e 
também como objeto de luta das forças sociais pelo poder.
 Então, se para o senso comum a memória está intimamente 
ligada às tradições familiares, representando as possibilidades de 
aprendizagem, socialização, identificação cultural, mas também 
controle político-ideológico, para os pesquisadores das Ciências 
Humanas a memória significa experiências consistentes ancoradas 
num tempo localizável. Ela possui contexto; é uma representação 
produzida pela e através da experiência, portanto, atualizada 
historicamente (DIEHL, 2002).
 Mas como qualquer outra fonte histórica, a memória sofre de 
uma fraqueza, a qual consiste em seu desgaste. Com a corrosão 
temporal ela perde a força, a capacidade explicativa, informativa, 
podendo se tornar apenas fragmento do passado, resto de uma 
vivência. Isto posto, faz sentido observar a memória como algo que 
possui seu lugar não somente simbólico, mas também funcional, 
monumental, topográfico, que precisa ser mantido, organizado 
(NORA, 1993).

3.  AS INSTITUIÇÕES DA MEMÓRIA E OS INSTRUMENTOS DE PESQUISA

 A transformação acelerada da sociedade, aliada à nova 
percepção do documento e da memória levaram à formação de 
instituições incumbidas da reunião, preservação, organização de 
arquivos, coleções e conjuntos documentais de natureza diversa, 
reunidos sob o critério do valor histórico e informativo (CAMARGO, 
C., 1999; MAESIMA, 2003). 
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 Tanto quanto foram capazes de acumular documentos, 
essas entidades, sejam privadas ou públicas, também 
acumularam problemas, dos mais diversos. As inovações 
tecnológicas e a facilitação das cópias xerográficas contribuíram 
para o aumento significativo de documentos e a conseqüente 
banalização das cópias. Isso evidenciou o problema da falta de 
espaço por que passavam essas instituições, além da 
precariedade de suas instalações, com os documentos mal 
organizados e acondicionados. Afora isto, os arquivos brasileiros 
foram, durante um bom tempo, “[…] vistos como depósitos de 
papeis velhos e funcionários problemáticos […]” (BACELLAR, 2005, 
p. 49), quando não ressentiam da falta de recursos, instalações 
adequadas ou mesmo pessoal especializado.
 Para um pesquisador desavisado, o contato com um 
arquivo pode ser decepcionante, seja pelos elementos já 
mencionados ou pela ausência e falta de continuidade da 
documentação que ele procura. Mas, como afirma Carlos 
Bacellar (2005, p. 49):

[…] o historiador tem sempre pela frente o 
desafio de permanecer por meses, quando 
não por anos, nesses ambientes pouco 
acolhedores em termos de conforto e de 
condições de trabalho, mas em um esforço 
que quase sempre levará a alcançar resultados 
muito gratificantes. Encontrar os documentos 
que servem ao tema de trabalho é uma 
sensação que todos que passaram pela 
experiência recordam com prazer, e os move a 
novamente retornar à pesquisa [...].

Para encontrar de forma eficaz os documentos que deseja, 
o pesquisador depende de que a instituição passe os seus 
documentos por um processo de descrição, envolvendo a 
elaboração de instrumentos de pesquisa, que permitam a 
identificação, o rastreamento, a localização e a utilização do 

conteúdo documental (BELLOTTO, 2004). Os instrumentos de 
pesquisa são fundamentais para utilidade e acessibilidade às 
informações contidas nos arquivos. 
 A International Standard Archival Description (General) - 
ISAD (G) - entende o instrumento de pesquisa (finding aid) como o 
“[...] termo mais amplo que abrange qualquer descrição ou meio de 
referência elaborado ou recebido por um serviço de arquivo, com 
vistas ao controle administrativo ou intelectual do acervo 
arquivístico [...]” (CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 2003, p. 
15). Mas como “[...] cabe a cada entidade custodiadora e a seus 
profissionais a decisão acerca dos recursos utilizados para a 
descrição, bem como o formato final de seus instrumentos de 
pesquisa [...]” (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2005, p. 5) 
muitas instituições se ressentem de recursos e mesmo de uma 
padronização ou sistematização do que possui, além da clareza das 
formas de acesso.
 Heloísa Bellotto (2002) ressalta que os instrumentos de 
pesquisa “[…] são, em essência, obras de referência que 
identificam, resumem e localizam, em diferentes graus e amplitudes, 
os fundos, as séries documentais e/ou as unidades documentais 
existentes em um arquivo permanente [...]” (BELLOTTO, 2004, p. 180). 
Eles podem ser globalizantes (como os guias) e até mais detalhados 
e específicos (como os inventários, catálogos e índices). Certo é que 
toda instituição arquivística deve possuir alguns instrumentos de 
pesquisa, que o historiador insiste, erroneamente, em chamá-los de 
catálogos (BACELLAR, 2005).
 Como o guia de um acervo tem por finalidade oferecer ao 
pesquisador informações sobre os recursos, a natureza e o interesse 
dos fundos que abriga um arquivo, ele se torna, portanto, o primeiro 
instrumento de pesquisa a ser produzido por uma entidade e 
também o primeiro instrumento com o qual o consulente se depara. 
André Porto Lopez (2002, p. 26) declara o guia como “[...] a porta de 
entrada da instituição e permite um mapeamento panorâmico do 
acervo [...]”.
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4.  A IMPORTÂNCIA DO GUIA ACERVO DOCUMENTAL

 A elaboração de um guia, para Heloísa Bellotto (2004), 
deve contemplar pelo menos cinco grupos de dados: o primeiro 
relacionado à localização, funcionamento, informações sobre 
ingresso e encaminhamento do usuário; o segundo diz respeito aos 
dados administrativos, histórico, hierarquia governativa, jurisdição, 
pessoal técnico e científico; já o terceiro grupo relaciona-se ao 
repertório dos fundos, suas condições de recolhimento, datas 
extremas, sínteses das séries, etc.; enquanto que o quarto deve 
referir-se aos serviços prestados pelo arquivo, como 
microfilmagem, encadernação, restauração, reprografia, cursos, 
conferências, exposições; finalmente, o quinto grupo deve 
considerar os temas e épocas do conjunto de fontes contidas no 
acervo, bem como a relação dos instrumentos de pesquisa que o 
arquivo possui.

Quanto à divulgação dessa informação, ela precisa ser 
ampla e criteriosa, com encaminhamentos aos visitantes, a outros 
arquivos, bibliotecas, centros de pesquisa e documentação, afora 
o grande público como recurso publicitário (BELLOTTO, 2004). Para 
cada um desses públicos-alvo pode-se elaborar uma publicação 
com mais ou menos detalhes.
 Heloísa Belloto (2004) sugere, ainda, uma estruturação 
ideal do guia, composta essencialmente de três partes: a 
introdução (identificação, funcionamento, condição jurídico-
administrativa, histórico administrativo e divisão interna), 
informações relativas aos fundos (descrição de cada fundo, 
condições de acesso, conservação, reprodução, dimensão, 
suporte, instrumentos de pesquisa) e serviços (biblioteca auxiliar, 
laboratório de microfilmagem, assistência educativa, promoção 
de exposições, simpósios, etc.). 
 Já André Porto Lopez (2002) expõe que tecnicamente o 
guia pode ser dividido em duas partes: uma com dados gerais 
sobre a instituição, condições e restrições de consulta, política de 
reprodução, intercâmbio e prestação de serviços; outra parte 

preocupada em descrever de forma sumária os fundos e coleções, 
com histórico, caracterização, tipos documentais, documentos 
complementares, condições físicas do acervo, estágio de 
organização, datas-limite, quantidade de documentos, condições 
de acesso, reprodutibilidade e instrumentos de pesquisa 
relacionados ao fundo ou coleção.

5.  OS GUIAS DE CONJUNTOS DOCUMENTAIS

 Ao elaborar um guia devemos ter consciência de que esta 
não é uma atividade definitiva. As atualizações desse importante 
instrumento de pesquisa precisam ser pensadas e concretizadas; 
um bom exemplo disso observa-se no Guia dos arquivos do CPDOC 
(1996). Superando as dificuldades inerentes às entidades 
arquivísticas, em 1979, mais precisamente seis anos após a 
fundação do Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil (1973), foi lançada a primeira versão do 
Guia dos arquivos do CPDOC. A segunda versão veio depois de 
mais seis anos, em 1985. Com um interregno de onze anos, já sob a 
direção de Lucia Lippi Oliveira, o Centro de Pesquisa e 
Documentação de História Contemporânea do Brasil lançou a sua 
terceira atualização preocupada em como esse instrumento deve 
ser um facilitador da pesquisa, principalmente em relação aos “[...] 
vazios de fontes organizadas em várias áreas da vida social [...]” 
(CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA 
CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 1996, p. 5).
 Em relação aos fundos, o Guia de arquivos do CPDOC 
fornece informações sobre os dados biográficos, o gênero, data-
assunto, volume, conteúdo, organização, instrumentos de pesquisa 
e condições de acesso. Sobre as coleções encontram-se dados a 
respeito do volume, data-assunto, conteúdo; além de uma relação 
dos temas de coleções avulsas.
 Também para servir como ferramenta de primeiro contato 
com o consulente desejoso de conhecer o patrimônio arquivístico 
do município de Ribeirão Preto foi elaborado o Guia do Arquivo 
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Público e Histórico de Ribeirão Preto (ARQUIVO PÚBLICO E 
HISTÓRICO DE RIBEIRÃO PRETO, 1996). Nesse guia encontram-se 
informações sintéticas relacionadas tanto aos serviços prestados 
pelo Arquivo Público quanto ao conteúdo de seu acervo. Por meio 
do acesso a esse instrumento de pesquisa o usuário tem facilmente 
um perfil institucional e descritivo do Arquivo Público e Histórico de 
Ribeirão Preto.
 Na mesma linha imbuída em oferecer uma identificação 
do seu acervo encontra-se o guia do O Arquivo Histórico e 
Institucional da Fundação Casa de Rui Barbosa (MELLO; 
MENDONÇA, 1997). O esforço desse material consistiu em superar 
a ideia de uma publicação específica da área e se transformar 
num veículo compartilhador de experiências relacionadas ao 
trabalho com a memória nacional. Os sessenta mil documentos do 
arquivo pessoal de Rui Barbosa, mais os outros tantos acumulados 
ao longo da administração da instituição arquivística, são 
dispostos por meio desse guia com a condição de não somente 
facilitar o acesso à instituição, mas, ainda, aos seus conjuntos 
documentais.
 Preocupado com a normatização internacional da 
descrição arquivística e sua adequação à realidade brasileira 
encontra-se o Guia da Central de Documentação e Informação 
Científica Prof. Casemiro dos Reis Filho – CEDIC – (KHOURY, 1995). 
Ana Célia Navarro de Andrade e Viviane Tessitore, envolvidas 
profundamente na elaboração do guia, já levantavam, em 1995, 
alguns problemas de aplicação da International Standard 
Archival Description (General) – ISAD (G) – no Brasil. Mas com 
exceção de alguns campos que realmente não se enquadravam 
na realidade brasileira, a adoção da ISAD (G) para a elaboração 
do guia podia contribuir sobremaneira para o intercâmbio 
internacional.
 O Guia do CEDIC, como ficou conhecido, não apresenta 
somente uma descrição dos seus dez fundos e sessenta e sete 
coleções, fora a hemeroteca e biblioteca de apoio, mas também 
informações sobre a trajetória do centro de documentação, o 

potencial de pesquisa dos documentos, funcionamento e serviços. 
O mapeamento de seu acervo, a definição clara de seu perfil, 
contribuiu para que o CEDIC elaborasse um instrumento de pesquisa 
que atendesse a um amplo universo de usuários potenciais.
 Com o objetivo de elaborar um instrumento de pesquisa que 
atendesse às exigências do intercâmbio de informações tanto 
nacionais quanto internacionais, o Departamento Estadual de 
Arquivo Público do Paraná empenhou-se também na adoção da 
ISAD (G) para a elaboração do Guia de fundos do Arquivo Público 
do Paraná (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO, 2002).
 Nesse instrumento de pesquisa são expostas informações de 
interesse geral do usuário, tais como um histórico do Arquivo Público 
do Paraná, endereços, horários de atendimento, formas de acesso, 
consulta da documentação e serviços. O importante nesse trabalho 
é que ele consegue demonstrar a contradição inerente à 
elaboração de um guia, ou seja, atravessar todo o processo de 
descrição documental para, nas palavras de Vitor Manoel M. da 
Fonseca, “[…] depois de tudo, [chegar] a um trabalho que é um 
começo […]” (FONSECA, 2002, p. 4). A partir desse guia, o Arquivo 
Público do Paraná conseguiu estabelecer uma representação do 
acervo documental que custodia, ainda que de maneira preliminar.
 Esse primeiro grupo de guias citados nessa breve 
demonstração, que poderia se estender muito mais, pode ser 
relacionado como aqueles que buscam oferecer dados sobre os 
conjuntos documentais conservados em suas instituições.

6.  OS GUIAS TEMÁTICOS

 Mas existe outro grupo que se pode estabelecer pelo caráter 
da preocupação temática, no qual se destacam o Guia brasileiro 
de fontes para a história da África, da escravidão negra e do negro 
na sociedade atual (ARQUIVO NACIONAL, 1988). Considerado o 
primeiro instrumento de pesquisa produzido no Brasil de temática 
específica e voltado para a localização de fontes documentais 
dessa mesma natureza, a equipe elaboradora desse guia teve que 
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superar, na década de 1980, dificuldades relacionadas à 
dispersão, desorganização dos acervos, conservação 
inadequada, uso de terminologias e conceitos dos mais variados. 
Diante disso, foi necessário o desenvolvimento de uma 
metodologia que desse conta da coleta de dados nos quinhentos 
e sete municípios relacionados como potenciais fontes de 
informações.
 Ao final do trabalho de pesquisa, a edição do Guia 
brasileiro de fontes para a história da África, da escravidão negra e 
do negro na sociedade atual (ARQUIVO NACIONAL, 1988) 
apresentou dados a respeito da identificação de quatrocentos e 
sessenta municípios, com seus mil e oitocentos fundos/coleções. 
As informações sobre as instituições relacionavam-se desde a sua 
identificação (endereços, horários, formas de reprodução de 
documentos) até dados sobre a proveniência, conteúdo dos 
fundos, histórico-administrativo, suas datas-limite, instrumentos de 
pesquisa, condições de acesso, volume, estágios de tratamento e 
organização. A publicação desse guia consistiu, então, num 
esforço de promover um levantamento bibliográfico, cadastro de 
pesquisadores e, principalmente, uma radiografia da situação 
arquivística do Brasil naquele momento.
 Também como publicação do Arquivo Nacional encontra-
se o Guia de arquivos nacionais de tradição ibérica (ARQUIVO 
NACIONAL, 2000), que envolveu países da África (falantes da 
língua portuguesa), América Latina e Caribe, além de Portugal e 
Espanha. O objetivo desse trabalho consistiu em oferecer 
informações sobre a identificação, condições de atendimento ao 
público e dados sobre os fundos/coleções de tradição ibérica nas 
principais instituições arquivísticas das mencionadas localidades. 
Ademais da importante identificação dos arquivos de tradição 
ibérica, destacam-se também nesse guia a elaboração de um 
questionário padrão e a metodologia de coleta de dados 
envolvendo entidades arquivísticas em condições tão díspares.
 O Guia de fontes e catálogo de acervos e instituições para 
pesquisas em saúde mental e assistência psiquiátrica no Estado do 

Rio de Janeiro (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2004) foi elaborado 
com a intenção de facilitar aos pesquisadores o acesso aos acervos 
históricos na área de saúde mental e assistência psiquiátrica 
localizados no Rio de Janeiro. Esse guia apresenta informações que 
vão desde a identificação da instituição (nome, responsável pelo 
setor, endereço físico, telefone, endereço eletrônico, horários, 
histórico administrativo) até dados sobre o acervo (acesso, natureza 
da documentação, acondicionamento, organização, instrumentos 
de pesquisa e volume). A proposta diferenciada deste guia, fora os 
aspectos já mencionados, consiste na inclusão da relação de 
periódicos (com datas-limite) e teses relacionadas ao tema 
contidas em cada instituição. 
 A experiência do CEDIC na produção de um guia 
fundamentado na ISAD (G) permitiu que se elaborasse, sob a 
coordenação de Yara Khouri, um instrumento de pesquisa de 
caráter mais amplo. Foi desenvolvido, então, o Guia dos acervos 
das Santas Casas de Misericórdia do Brasil (KHOURY, 2004), com o 
objetivo de identificar os fundos das quatrocentas e sessenta e 
quatro Santas Casas de Misericórdia do país cadastradas pela 
Confederação Internacional das Misericórdias.
 Mas as dificuldades encontradas em relação à falta de 
estrutura básica dessas entidades, e principalmente a 
desorganização de seu material documental, reduziu o número de 
instituições constantes no guia para cento e dez. As estratégias de 
superação dos obstáculos encontrados em um trabalho dessa 
natureza, além da sistematização das informações que devem 
interessar ao pesquisador, consistem no grande mérito do Guia dos 
acervos das Santas Casas de Misericórdia do Brasil. 
 O caminho teórico-metodológico percorrido pelas equipes 
desenvolvedoras desse segundo grupo de guias, preocupados com 
os preceitos arquivísticos vigentes e superando a realidade, por 
vezes, desanimadora, mas também desafiadora, de muitas 
instituições, é o que pode servir como base para o desenvolvimento 
dos guias de acervos, tão necessários ao pesquisador.
 As formas de contato com as entidades arquivísticas, a ideia 
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de definição de uma equipe básica de apoio ao pesquisador que 
sai a campo para a coleta de dados, a elaboração de um 
questionário ou formulário padrão para coleta das informações 
segundo os preceitos arquivísticos representam experiências que 
merecem relevância na área e não podem ser deixadas de lado 
na elaboração de um guia.

 7.  METAS DE UM GUIA DE ACERVO DOCUMENTAL

 Entre as metas almejadas por um guia de acervo 
documental encontra-se a preocupação em constituir-se, em 
formato impresso e digital, como um instrumento de pesquisa, seja 
destinado a historiadores, antropólogos, sociólogos, geógrafos, 
cientistas políticos ou demais pesquisadores.
 Um guia, ainda, deve visar à contribuição para o 
incremento da pesquisa científica, tanto na área da História 
quanto e em outras áreas do conhecimento, e assim fortalecer, no 
interior da sociedade, o debate sobre a urgência de se preservar a 
sua memória histórica e cultural.
 Ao preocupar-se com as metas indicadas, um guia de 
acervo, ainda, pode identificar outros diferentes acervos e as 
específicas instituições que se têm dedicado à preservação da 
documentação e da memória histórico-cultural.
 Neste sentido, o guia pode proporcionar a integração não 
somente entre diferentes instituições ligadas à produção de 
conhecimento e à preservação da história e da memória, mas 
também entre os profissionais que nelas atuam, como arquivistas, 
bibliotecários, historiadores, arqueólogos e museólogos.
 Assim, o elaborar um guia de acervo(s), a instituição 
estimula ações de preservação e organização, da mesma 
maneira que estabelece a sua conseqüente abertura aos 
pesquisadores e demais cidadãos interessados.

8.  ETAPAS PARA ELABORAÇÃO DE UM GUIA DE ACERVO DOCUMENTAL

 É preciso ter consciência que a elaboração de um guia de 
acervos, tanto em âmbito regional ou estadual, requer um trabalho 
que pode durar muitos meses, cerca de até trinta e seis, o qual 
recomenda-se que seja organizado em etapas e para a realização 
de seu intuito, o trabalho depende de um bom entrosamento da 
equipe com os objetivos e metas estabelecidos. Portanto, no início e 
no decorrer de uma primeira etapa (e também nas demais, de 
acordo com a necessidade) devem ser realizadas atividades de 
treinamento da equipe envolvida com o trabalho, incluindo a 
divisão das tarefas e o devido esclarecimento teórico acerca da 
elaboração de um instrumento de pesquisa como o guia de acervo, 
tal como salienta Bellotto (2004, p. 223):

Outro importante item do programa descritivo é 
o referente à preparação técnica da equipe 
responsável pela elaboração dos instrumentos. 
Além da metodologia propriamente arquivística, 
comum aos que se incumbem do arranjo, quem 
se dedicar à descrição deve ainda desenvolver 
conhecimentos de análise documentária e 
indexação, nos quais não é pequena a parte que 
se aproxima este trabalho da lingüística. Só o 
domínio teórico e prático dessas áreas permitirá 
que se faça correta e adequadamente a 
recuperação e transferência da informação 
contida nos grupos ou nos indivíduos 
documentais [...].

 É importante que em cada uma das fases de elaboração de 
um guia de acervo documental, conte-se com experiência e 
assistência de um Consultor em Arquivística e patrimônio 
documental, com a função de avaliar o trabalho desenvolvido e 
fornecer as orientações técnicas que forem consideradas 
necessárias.
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 Uma primeira etapa na elaboração de um guia de acervos 
documentais, em âmbito regional ou estadual, consiste na 
identificação preliminar dos acervos em condições de serem 
integrados no guia; posteriormente, buscadas informações 
disponíveis sobre os municípios e, em geral, sobre o Estado, 
referentes não só às instituições públicas como também às 
particulares existentes. Tais informações podem ser levantadas, 
principalmente, em catálogos impressos e em sítios da Internet. 
Desse modo, pode-se elaborar uma lista preliminar, dos acervos 
em condições de integrar o guia, a qual servirá de orientação para 
o desenvolvimento do trabalho nas etapas seguintes.
 A partir dessa lista pode-se definir a ordenação dos 
contatos e visitas às instituições; ordenação essa fundamentada 
nos critérios de proximidade, facilidade de acesso e organização 
do acervo. Assim, as instituições mais distantes e com pouca 
organização, poder ser pesquisadas por último.
 Considerando a importância dos conhecimentos gerados 
ao longo de todo o trabalho, é fundamental a preocupação com 
a elaboração do site na internet, relacionado aos percursos e 
resultados alcançados com a elaboração do guia. O site também 
é fundamental para a atualização do guia e a inserção de outros 
acervos que vierem a ser conhecidos, mesmo situados em regiões 
ou municípios não incluídos inicialmente.
 Logo após o primeiro contato com as instituições, a equipe 
pode agendar as visitas e enviar aos responsáveis pelos acervos o 
primeiro formulário de pesquisa, a fim de que os referidos 
responsáveis tenham um conhecimento prévio da atividade a ser 
realizada e possam, desse modo, preparar-se para fornecer as 
informações que serão depois solicitadas.
 Cabe observar não necessita o agendamento de visitas a 
todas as instituições. Dependendo do caso, e de comum acordo 
entre as partes, as instituições possuidoras de pequenos acervos e 
com certa organização podem fornecer seus dados por e-mail.
 Em uma segunda etapa são realizadas as visitas às 
instituições (agendadas na etapa anterior); é quando se procede 

ao levantamento dos dados por meio da aplicação de um 
formulário descritivo das condições e conteúdo dos acervos. Neste 
formulário podem constar informações sobre a identificação da 
instituição, sua natureza jurídica, subordinação administrativa, 
histórico administrativo/biográfico, histórico do acervo, 
especialidade do acervo, forma de acesso, consulta e atendimento 
ao público, condição de reprodução dos documentos, volume da 
documentação, dimensão e suporte do acervo, instrumentos de 
pesquisa, identificação dos fundos/coleções e, por fim, uma série de 
dados sobre infraestrutura e recursos humanos que permitem 
explicitar as condições materiais e humanas em que se encontra a 
instituição.
 Esta é uma fase mais longa de elaboração do guia, pois o 
contato com as instituições ocorre em dias úteis. Em um guia âmbito 
regional ou estadual deve-se considerar a influência dos feriados 
(nacionais, estaduais e municipais) na dinâmica de funcionamento 
da instituição. 
 Já de posse dos dados obtidos com o preenchimento dos 
formulários de pesquisa, outra fase consiste na ordenação e 
inserção das informações na base de dados. Durante esta etapa 
ocorre uma revisão e análise estatística dos dados levantados. 
 Como o objetivo principal da elaboração do guia é oferecer 
aos pesquisadores um instrumento que permita o conhecimento de 
acervos documentais, é necessário, portanto, preparar 
convenientemente os dados obtidos com vistas a sua divulgação. A 
divulgação pode ser feita por dois meios: a) um volume impresso; b) 
um site na Internet, a qual já está preparado com dados e relatos 
das atividades que já foram desenvolvidas.
 Desse modo, a preparação do guia para a sua publicação 
requer uma cuidadosa revisão e definição do formato de saída e 
relatório dos dados. Nesta fase é importante a consonância da 
equipe com as tecnologias da informação disponíveis e 
atualizadas.
 Em seguida, podem ser efetuadas uma série de ações, com 
vistas à difusão do guia e valorização do conhecimento acumulado 
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pela equipe de trabalho, sob a forma de palestras, minicursos, 
seminários etc., com a participação do público em geral e, em 
especial, de representantes das instituições incumbidas do estudo 
e/ou da preservação da história e do patrimônio histórico-cultural 
da região de abrangência do guia. 

 9.  A DIFUSÃO DOS CONHECIMENTOS GERADOS

 A tecnologia da informação, principalmente com a 
Internet e suas possibilidades de acesso direto a instrumentos de 
pesquisa, à terminais, à base de dados e documentos na íntegra, 
tem permitido uma otimização do trabalho do arquivista e do 
pesquisador em geral; dessa forma, as valiosas contribuições dessa 
área não podem ser deixadas de lado em uma reflexão de difusão 
da informação.
 A atividade de elaboração de um guia de acervos 
documentais deve contar, desde o seu início, com um suporte da 
área da tecnologia da informação, para que este viabilize meios 
de divulgação do trabalho durante todo o processo. Assim, o site 
do projeto deverá estar disponível para acesso desde o início das 
primeiras atividades da equipe, para que a sociedade 
acompanhe não somente o desenvolver do trabalho, mas 
também a posterior manutenção, atualização e ampliação dos 
dados referentes aos acervos, pois, tal como recomenda José 
Maria Jardim (1999), é extremamente importante o 
aproveitamento do potencial da Internet para a otimização e 
disponibilização de informações referentes aos arquivos públicos e 
seus instrumentos de pesquisa. 
 As Diretrizes gerais para a construção de websites de 
instituições arquivísticas (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 
2000) concebe o website dessas entidades como algo que vai 
além de um simples folder institucional e deve assumir a condição 
de um instrumento de prestação de serviços dinâmico e 
atualizável. Dessa forma, mesmo após o término da elaboração 
do guia, as referidas tarefas de manutenção e ampliação devem 

estar contempladas e claras para a instituição.
 Por meio do site é possível estabelecer uma comunicação 
mais ágil e dinâmica com as demais instituições responsáveis pela 
organização e guarda de acervos documentais. No decorrer da 
elaboração do guia, boletins informativos periódicos podem ser 
encaminhados via Internet para as instituições e a comunidade 
científica em geral, dando conta dos trabalhos realizados pela 
equipe. Uma vez que “[…] o correio eletrônico [é] um efetivo 
mecanismo de transferência de informação e prestação de 
serviços ao usuário [...]” (JARDIM, 1999), portanto, fazer uso dessa 
ferramenta, bem como das notícias postadas no site, é uma forma 
de chamar a atenção com relação à importância do trabalho 
realizado pelas instituições responsáveis pelo patrimônio histórico-
cultural na região de abrangência do guia.
 A divulgação do trabalho em suporte digital não deve 
excluir, no entanto, sua publicação também em formato impresso, 
tendo-se em vista, especialmente, o fato de que algumas pessoas e 
instituições podem ter dificuldades no acesso à rede mundial de 
computadores. A relevância desse tipo de publicação para o 
sucesso da publicação do guia reside no fato de que ela se constitui 
em um canal comunicante, “[…] pois leva à comunidade, à 
administração e ao meio acadêmico informações sobre o 
conteúdo do acervo documental, das atividades e dos programas 
dos arquivos. Com as publicações, o arquivo pode, por outro lado, 
atrair novos usuários e fazê-los compreender o que é e o que 
representa [...]” (BELLOTO, 2004, p.  229).
 Desta forma, a difusão do guia precisa ser realizada de duas 
formas principais: uma sincrônica ao desenvolvimento do trabalho, 
que se utiliza dos recursos oferecidos pela tecnologia de 
informação, e outra assincrônica, consistindo na publicação dos 
resultados em suporte impresso e realização de atividades de 
divulgação por ocasião de seu lançamento.
 Ainda, por ter um amplo alcance social, a imprensa escrita e 
falada deve ser reconhecida como um fator disseminador dos 
objetivos elencados no guia de acervos. A relação com esse veículo 
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de comunicação ocorre com o pressuposto de que o importante 
“[…] é que o arquivo seja reconhecido, faça parte do cotidiano 
da leitura dos jornais […]” (BELLOTTO, 2004, p. 229), para que assim 
o cidadão se familiarize e se veja, também, como uma pessoa 
responsável pelo arquivo.

 10.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Os acervos documentais concentram em si, desde o início 
de sua implantação, um alto potencial informativo e refletem a 
história, a cultura, os investimentos, o sucesso e fracassos dessa 
entidade (GOULART, 2002). Um guia é a porta de entrada de uma 
instituição e fornece ao pesquisador um mapeamento 
panorâmico do acervo (LOPEZ, 2002). De fato, para que uma 
instituição arquivística cumpra de forma plena a função de dispor 
aos consulentes o conteúdo de seu acervo é preciso que tenha 
um eficiente instrumento de pesquisa, ou seja, um meio pelo qual 
os usuários possam localizar e identificar os fundos, grupos, séries e 
peças documentais de um acervo (MACHADO; CAMARGO, 
1999).
 É com esse pressuposto que se deve fomentar a 
elaboração de guias de acervos documentais, como uma 
ferramenta de pesquisa, colocada à disposição dos 
pesquisadores. Não se pretende, certamente, que o guia, tal 
como proposto, cumpra integralmente as funções dos acervos 
das várias instituições levantadas. Dado o grau de detalhamento 
que os caracterizam, tais guias devem ser elaborados pelas 
próprias instituições.
 Assim, os benefícios diretos que deverão ser trazidos por um 
guia de acervos constituem essencialmente, no oferecimento de 
dados básicos que orientem os pesquisadores/consulentes, com 
dados referentes à instituição, ao seu acervo, às condições de 
acesso, consulta e serviços oferecidos. Além disso, o guia consiste, 
na prática, um importante diagnóstico das condições de 
infraestrutura e recursos humanos das instituições arquivísticas e 

patrimoniais da área abrangente, configurando-se assim, portanto, 
outro benefício de sua elaboração.
 De fato, ao possibilitar o conhecimento da existência dos 
acervos e seus respectivos conteúdos documentais, bem como das 
condições em que se encontram, o guia apresenta-se com um forte 
estímulo à valorização, organização e consequente preservação 
desses acervos, e deve também chamar a atenção da 
comunidade em geral para a importância do trabalho de gestão e 
preservação do patrimônio documental (MAESIMA, 2003).
 Em outras palavras, o guia contribui não só para que as 
instituições arquivísticas cumpram a sua função básica (dar acesso 
às informações contidas nos documentos que custodiam) como 
também colaborem para a realização de sua função cidadã, social 
e científica, ou seja, atender aos direitos dos cidadãos no tocante à 
preservação da memória social e facilitação da investigação 
histórica (BELLOTTO, 2002).
 Outros benefícios consistem na promoção da integração 
entre profissionais atuantes em diversas instituições detentoras de 
acervos, bem como entre tais profissionais e seus usuários, os 
pesquisadores. Por meio da elaboração de um guia de acervos 
documentais, a comunidade em geral, e os pesquisadores em 
especial, podem ter informações disponíveis sobre os fundos e 
coleções relativas a entidades arquivísticas, seja em um Estado ou 
em uma região específ ica, ainda que identi f icadas 
preliminarmente. Como as informações dos arquivos são de 
interesse público, a edição do guia permite que as instituições 
cumpram a sua função de prestar conta de alguns de seus 
procedimentos como recolhimento, avaliação e eliminação de 
documentos. Finalmente, é importante enfatizar que a produção de 
um guia de acervos documentais deve constituir apenas o primeiro 
passo em uma caminhada destinada a tornar conhecidos e úteis os 
acervos documentais existentes em nossa sociedade.
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NOTA

1. A discussão em torno da importância dos guias de acervos 
documentais, em âmbito regional e estadual, contaram com as 
valiosas contribuições dos amigos e professores Drs. Eudes 
Fernando Leite e Paulo Roberto Cimó Queiroz.
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RESUMO

 A escrita e o arquivamento de documentos tornaram-se práticas correntes a partir do século XVII, nos reinos 
europeus que tinham se expandido para terras ultramarinas, como foi o caso de Espanha e Portugal. Para tanto, 
passaram a enviar homens letrados para desempenhar várias funções, inclusive a produção de memórias que 
descrevessem as terras conquistadas. Por seu lado, alguns colonos que detinham o conhecimento letrado também 
começaram a escrever para a corte suas impressões sobre as colônias, visando prestar um serviço ao rei e receber, 
em troca, mercês e privilégios. Ambas as produções escritas passaram a ser armazenadas de forma ordenada, a fim 
de constituírem uma memória imperial que servia para a governação à distância. Analisar como essa prática se 
tornou cotidiana, é o objetivo desse artigo.

Palavras-chave: Escrita. Arquivos. Memória Imperial.

ABSTRACT 

 The writing and archiving of documents have become standard practice from the 17th century, in the 
European kingdoms that had expanded to lands overseas, as was the case of Spain and Portugal. Therefore, began 
to send learned men to perform various functions, including the production of memoirs which described the con-
quered lands. For their part, some settlers who held the literate knowledge also began writing for the court his 
impressions of the colonies, in order to provide a service to the king and receive, in return, favors and privileges. Both 
written productions began to be stored in an orderly way as to constitute a memory that served to imperial gover-
nance at distance. Analyze how this practice became daily, is the goal of this article.
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1.  INTRODUÇÃO

A
ocupação dos territórios coloniais e os consequentes 
alargamentos e diversificação das áreas administradas 
pelos países europeus, durante a Idade Moderna, exigiram 

das Coroas metropolitanas a adoção de novas medidas 
administrativas que não eram usuais até então. Dentre estas 
medidas, estava a reorganização dos órgãos da alta 
administração, como os Conselhos de Ministros e as Secretarias de 
Estado. Observam-se também novas estratégias governamentais 
no tocante à nomeação de oficiais, não necessariamente 
provenientes das casas nobres e que apresentavam perfis 
diferentes daqueles tradicionais, principalmente quando eram 
destinados aos cargos coloniais: são pessoas com qualificações 
que abrangem os domínios da escrita, da leitura, e de 
conhecimentos atualizados. Muitos destes indivíduos foram 
recrutados nos corpos eclesiásticos, e também entre os militares e 
os recém-egressos das Universidades. No caso de Portugal, 
recorria-se aos ex-alunos de Coimbra. Assim, vemos se conjugarem 
dois aspectos da administração do Antigo Regime, 
principalmente para os Estados que tinham seus territórios 
expandidos por anexações na própria Europa ou por conquista de 
domínios ultramarinos: a criação de órgãos de administração mais 
eficientes e a convocação de indivíduos mais preparados e, de 
preferência, com conhecimento letrado (Cf. CURTO, 1998, v. 3, p. 
421-462).

Neste artigo, procuramos entender como as práticas da 
escrita juntamente com o arquivamento controlado dos 
documentos se tornaram importantes ferramentas administrativas, 
para os impérios ultramarinos. Analisamos também como os 
súditos ultramarinos lançaram mão da produção de textos 
informativos e memórias coloniais para alcançarem mercês e 
privilégios nas distantes terras coloniais. Para isso, identificamos os 
novos rumos tomados pelas práticas administrativas e as 
qualificações exigidas para o exercício das novas funções, 

originando a constituição de um largo conjunto de funcionários 
especializados. E ainda, destacamos a organização dos arquivos 
reais e a utilização da escrita para obtenção de mercês e privilégios.

2.  A UTILIDADE DA ESCRITA PARA A ADMINISTRAÇÃO COLONIAL

A análise se inicia, pensando especificamente no império 
português, para o qual duas discussões se aplicam: a primeira diz 
respeito à ideia consolidada na historiografia de que só a partir do 
governo pombalino é que se empreenderam alterações ou 
reformas no setor administrativo da Coroa portuguesa; a outra é de 
que não se pode considerar o conjunto de homens que 
trabalhavam para a Coroa como burocratas, tendo por modelo 
aquele consolidado a partir das ideias de Max Weber (1991, p. 128-
41). Para Peter Burke (2003, p. 26), esse burocrata já atingia nesta 
época o modelo proposto por Weber, uma vez que “[...] o governo 
impessoal era exercido baseando-se em regulamentos formais e 
comunicações escritas, apresentadas através dos canais 
apropriados [...] Já imperava então, o “[...] exercício do controle 
com base no conhecimento [...]” Quanto à primeira questão, 
notamos iniciativas administrativas no início do século XVIII que se 
afastam dos modos de governar de períodos anteriores, 
principalmente no tocante à nomeação de ministros e oficiais, bem 
como no âmbito da forma de tramitação das questões e da guarda 
dos documentos gerados pelos registros dos afazeres 
administrativos. 

Olhando as três décadas iniciais do período joanino, tornam-
se perceptíveis as tentativas de adaptação da gerência dos 
negócios do reino aos novos tempos, com a nomeação de homens 
mais preparados, a recolha dos documentos à Torre do Tombo, a 
criação de secretarias mais bem estruturadas para atender às 
diferentes áreas de governação. Muito se fala sobre a tendência 
que apresentava D. João V para imitar o rei francês Luiz XIV, no 

2tocante ao luxo e magnificência cortesã . Entretanto, percebemos 
que a imitação não se restringiu a esse campo, mas se estendeu a 
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outros aspectos da forma de governar. Aliás, entre os séculos XVII e 
XVIII, e devido a várias conjunturas, as cabeças coroadas da 
Europa passaram a procurar novas formas de administrar seus 
reinos, a fim de fazer frente às crescentes necessidades de melhor 
conhecer e dominar os territórios e as populações, do mesmo 
modo que adotavam modelos fiscais que mantivessem 
equilibradas as receitas da Coroa. Se a tendência é verdadeira 
para a França e Espanha, também o era para o reino português 
(Cf. ANDERSON, 1984; VAN CREVELD, 2004, p. 177-267). 

Quanto à segunda questão, ao enfocar as funções, 
responsabilidades e desempenho dos oficiais e ministros reais do 
início do século XVIII em Portugal, percebe-se que em suas 
atuações já se encontram elementos que denotam tentativas de 
hierarquização e racionalização, e que também apontam para 
alguma forma de burocratização (Cf. VAN CREVELD, 2004, p. 177-
267; SENELLART, 2006, p. 225-261). Pode não ser aquela definida por 
Weber (ano), mas já corresponde a uma configuração específica 
de burocracia, muito ligada ao conceito de jurisdição, 
patrimonialismo e serviço ao rei, que atraia prestígio e distinção 
social, para quem nela se inseria. Em seu funcionamento é possível 
identificar traços parciais e embrionários dos tipos ideais 
weberianos, apesar de não poder ser considerado o serviço 
público, uma vez que suas atividades objetivam cuidar dos 
domínios reais (Cf. CAPRA, 1997, p. 251-278). A realidade em foco 
se encaixa, portanto, na situação apontada por Stuart Schwartz 
(ano) como sendo um período histórico de transição que contém 
“[...] elementos de pelo menos dois dos estágios de Max Weber 
[...]” (SCHWARTZ, 1979, p. 14). 

Uma das principais funções desses oficiais régios consistia 
na recolha, análise e arquivamento de informações. Martin van 
Creveld (2004, p. 179) a amplia e mostra como a estrutura 
burocrática se tornou um instrumento eficiente para dominar a 
sociedade, através da definição das fronteiras e a organização da 
tributação, o que possibilitou o fortalecimento das forças armadas, 
utilizadas para a consolidação das soberanias territoriais. Os 

governos europeus modernos lançavam mão de variadas formas 
de obtenção de informações através de questionários a serem 
respondidos por marinheiros ou pilotos de naus, relatórios de 
funcionários e espiões, documentos redigidos a partir de narrativas 
orais, levantamentos censitários e geográficos, confecção de 
cartas geográficas, além da imposição do uso de passaportes (que 
permitiam acompanhar e controlar o deslocamento das 
populações). 

Tanto quanto os oficiais régios, conscientes da importância 
que tinham as informações sobre as conquistas ultramarinas para a 
Coroa, muitos colonos redigiram relatos e pareceres, e através 
destes manuscritos visavam obter mercês reais. Vários destes 
documentos chegavam a Lisboa, endereçados aos nobres que, 
reconhecidamente, se encontravam próximos ao trono e, assim, 
tinham como fazê-los chegar às reais mãos. Por esse caminho, 
tornava-se possível entrelaçar uma rede de negociação e 
dependência entre o centro e a periferia, propiciando a produção 
de saberes sobre os territórios luso-americanos. Se as informações 
assim obtidas tinham valor estratégico para a Coroa, para os 
colonos emissários representavam uma maneira de driblar a 
distância e a rígida hierarquia do Antigo Regime e de se inserir em 
uma espiral de poder que, principiando aos pés do trono, poderia 
alcançar as longínquas colônias. 

Para redigirem seus relatos, geralmente os escritores 
lançavam mão de formulários que serviam de guia para a 
construção da narrativa (Cf. BUESCU, 2000, p. 109-134). Analisavam-
se aspectos geográficos, militares e sociais, traçando um retrato 
ampliado do que se ouvia, via e vivia em seus trajetos e sobre os 
arredores onde habitavam. Muito do que se anotava, originava-se 
de conversas e narrativas de pessoas que tinham estado em 
variados lugares, ou que ouviram dizer, por ser voz pública, coisas 
relacionadas à natureza: minas fabulosas, animais monstruosos e 
índios selvagens. Para John Manuel Monteiro (1999, p. 87), “[...] este 
recurso de transformar a memória oral em registro escrito constituía, 
[...] um método bastante comum entre os memorialistas e 
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genealogistas do setecentos, cujas obras começavam a adensar 
o conhecimento histórico a respeito da presença portuguesa na 

3América [...].” . 
Começavam suas memórias fazendo longas descrições 

dos aspectos naturais – clima, terrenos, frutos etc. – passando 
depois a analisar as construções, a riqueza e o estilo de vida dos 
habitantes em suas atividades cotidianas. Comentavam sobre as 
grandes distâncias a percorrer e sobre os caminhos repletos de 
perigos naturais: a possibilidade de assaltos nas estradas, 
infestadas por bandos armados, constituídos, em geral, por negros 
aquilombados, ou ainda por índios bravios e feras indescritíveis. 
Quando descreviam as áreas urbanizadas, destacavam se elas 
atendiam aos preceitos básicos de boa localização, preconizados 
desde Aristóteles e Vitrúvio, até Botero: salubridade, 
abastecimento e defesa (Cf. CURTO, 1988, p. 193-198). A maioria 
das memórias que chegaram até nós, a respeito das cidades 
coloniais, falam de cidades mal construídas, inseguras e insalubres, 
marcadas por ruas tortuosas e habitações mal distribuídas, 

4constituindo assim, uma paisagem desordenada . Outro assunto 
muito destacado nessas memórias são as doenças, muitas delas 
desconhecidas, que acarretavam a morte dos europeus que não 
tinham como se tratarem nas terras coloniais.

Ressaltando a importância do repasse da informação 
tanto para o colono quanto para o rei, Rodrigo Ceballos (2007, p. 
124) afirma que “[...] apesar de o rei ser o detentor deste 
conhecimento, seu produtor não deixava de ser o criador de 
'verdades' sobre a periferia. Desta forma, o uso da pena, da 
escrita, tornou-se um importante instrumento para a concessão de 
benefícios [...]”. Além de se constituir em um fator de obtenção de 
mercês régias, a prática da escrita na colônia serviu também para 
recriar descritivamente a natureza e os feitos dos vassalos no 
ultramar. Juntem-se às narrativas, os inventários, mapas e roteiros 
para se entender como o mundo colonial foi codificado e como 
esses documentos auxiliaram as práticas administrativas nas 
conquistas. 

Muitas vezes, de caráter totalmente utilitarista, esses textos 
têm muito de cópia o que, na verdade, corresponde mais a uma 
autoria coletiva. Ou seja, a partir delas é possível perceber que sua 
inspiração provém de um conjunto de informações apropriadas e 
retransmitidas entre diferentes grupos de colonos e viajantes de 
diferentes etnias, épocas e lugares (Cf. WISSENBACH, 2009, p. 378; 
KANTOR, 2009, p. 39-61). 

Além de simples transmissão de informação, a produção de 
relatos escritos adquiria caráter de prestação de serviço, ao criar 
laços de reciprocidade entre o soberano e seus súditos coloniais, 
gerando uma obrigatoriedade de retribuição por parte da Coroa e 
garantindo aos súditos o acesso aos privilégios reais (Cf. RAMINELLI, 
2006, p. 107-132). Rodrigo Ceballos (2007, p. 127) constata que, 
diferentemente do que ocorria no Império Espanhol, a Coroa 
Portuguesa não investia na produção do conhecimento sobre as 
conquistas, ficando ao encargo dos colonos e administradores essa 
tarefa, a qual era remunerada com a concessão de mercês e 
cargos. Talvez essa opinião seja apropriada para os dois séculos 
iniciais da ocupação lusitana, uma vez que desde os últimos anos do 
século XVII e, principalmente, a partir de 1750, a Coroa investiu muito 
em viagens exploratórias para as conquistas com o intuito precípuo 
de melhor conhecê-las, em seus aspectos naturais e socioculturais 
(Cf. KANTOR, 2009, p. 39-61). É inegável que nos séculos iniciais da 
ocupação das colônias, tanto vassalos isolados como em grupos 
lançavam mão da escrita para se aproximar do soberano, através 
de relatos, petições e denúncias. Neste aspecto, as Câmaras 
desempenharam um papel especial, pois era o espaço por 
excelência da negociação entre os cidadãos e a coroa. 

Vale lembrar que o ato de enviar relatos e memórias para o 
rei ou para os seus conselheiros também se constituía em uma 
maneira de reconhecer a soberania lusitana sobre a América e de 
consolidar a legitimidade do centro, em suas ações administrativas 
e, de certa forma, contribuir com as formas de controle instituídas 
pela Coroa (CEBALLOS, 2007, p. 120). E mais, os relatos sobre as 
conquistas ultrapassavam seus objetivos iniciais, ao adquirir 
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características estratégicas por apontar as fragilidades das 
conquistas e a necessidade de fortificá-las, protegê-las, preservá-
las (Cf. RAMINELLI, 2008, p. 17-61). No caso das Minas, muitas 
denúncias feitas por vassalos sobre a evasão do ouro por 
caminhos escondidos levaram a Coroa a tomar providências para 
melhor preservar o território recém-aberto. 

A prestação de serviço ao rei através da escrita ficava mais 
fácil para os oficiais reinóis, enviados para exercer algum cargo 
nas colônias. O caminho de seus manuscritos era menos 
acidentado, pois passando pelo Conselho Ultramarino, as 
informações eram posteriormente remetidas para o rei. Muitas 
vezes, esses relatos não diziam respeito aos assuntos específicos de 
seus cargos: eram observações sobre a situação das conquistas, 
que se aproximavam dos relatos dos colonos. 

Muitas vezes, a obtenção de informações não acontecia 
de forma pacífica, percebendo-se certa resistência, e até 
competição entre o portador e o coletor da informação, 
motivadas talvez devido à desigualdade existente nesta troca. Ou 
seja, muitas vezes o contato entre indivíduos provenientes de 
diferentes meios sociais e/ou culturais podia levar ao 
estranhamento e à consolidação do sentimento de identidade, 
aumentando assim a desconfiança recíproca (BETHENCOURT, 
1991, p. 486). É possível perceber a tensão existente entre os 
detentores de conhecimento e os que desejam dele participar, ao 
tomarmos como exemplo, os tempos iniciais das descobertas 
auríferas, momento em que as informações sobre a localização 
das minas se constituíam em patrimônio familiar, na forma de 
roteiros ou narrativas guardadas para uso dos próprios sertanistas-
descobridores, ou dos seus parentes e aliados (ANDRADE, F., 2008, 
p. 23).

Os escritos sobre as descobertas eram muito valorizados e, 
por isso mesmo, muito cobiçados, pois tinham várias utilizações: 
além de servirem de guia para o retorno às minas recém-
encontradas, eles também eram apresentados ao se solicitar as 
mercês régias para o sertanista ou sua família. Nessa situação, 

fazia-se necessário tornar pública a descoberta, o que era realizado 
com os maiores cuidados e através dos canais adequados, no caso, 
os governadores ou oficiais da Coroa. A esses poderiam ser 
enviados um roteiro e algumas pepitas de ouro, para comprovar o 
achamento. Entretanto, destaca Francisco Andrade (2008, p. 237), 
“[...] por seu turno, os sertanistas-descobridores, tanto os paulistas 
como os emboabas, tomavam seus cuidados no trato com os 
agentes régios [...]”. Enfim, relatos de colonos ou de oficiais reinóis 
serviam para manter a Coroa informada sobre os acontecimentos 
no Ultramar ou sobre as riquezas e a natureza dos distantes domínios, 
criando mais que uma memória: uma representação sobre os 
espaços coloniais, em que prevaleciam os diferentes pontos de vista 
do narrador, fossem eles pessoais ou de interesse administrativo (Cf. 
BETHENCOURT, 1991, p. 493-498).

3. A UTILIDADE DAS INFORMAÇÕES COLONIAIS PARA A GOVERNAÇÃO A 
DISTÂNCIA

De posse das informações assim geradas, tornava-se possível 
para a Coroa traçar um panorama ou um perfil tanto dos territórios 
efetivamente dominados ou daqueles cobiçados, quanto das 
populações ali residentes. É o que Jacques Revel (ano) identifica 
como as novas relações de poder exercidas pela Coroa sobre os 
territórios em expansão. Elas consistiam em diversificadas formas de 
administração, que primeiramente se dedicavam a organizar, 
melhorar e uniformizar a gestão do território. Para tanto, lançavam 
mão de “[...] operações de conhecimento, que podem ser de 
natureza muito diferente, mas têm todas em comum o fato de 
assegurar ao poder do Estado, uma forma de domínio sobre o 
espaço que lhe está, em princípio, submetido [...]” (REVEL, 1989, p. 

5104) . Francisco Bethencourt (1991, p. 503) identifica essa vontade 
de saber com o desejo de intervir, de moldar, de tornar útil a 
realidade, principalmente em se tratando de espaços coloniais.

As Coroas do período moderno dependiam profundamente 
das sondagens feitas em seus territórios, nos países estrangeiros e nas 
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partes coloniais – quando era o caso – para onde enviavam 
funcionários e embaixadores. Havia também uma “[...] tendência 
geral à acumulação de mais e mais informações nos primórdios do 
período moderno [...]” (BURKE, 2003, p. 109). Essa tendência se 
espalha pelas funções de organização desses subsídios, tanto em 
forma de tabulações (mapas) como em forma de relatórios 
narrativos. Entretanto, se antes de 1650, essas práticas de recolha 
de informações eram assistemáticas, esporádicas e espontâneas, 
observa-se que, a partir desta data, elas se tornam rotineiras, 
visando o bom funcionamento do governo. 

Nota-se também que a coleta de informações se 
intensificava quando se fazia necessário “[...] responder a 
problemas ou crises específicas, como sedição, pestes e guerras 
[...]” (BURKE, 2003, p. 109). Para o caso português, a sistematização 
do saber acumulado sobre o reino foi feita através de descrições 
físicas que adotavam as formas retóricas tradicionais das 
corografias ou as formas mais modernas de representação 
gráfica, que eram os mapas cartográficos (BETHENCOURT, 1991, p. 

6493) .

Outro fator de grande importância neste momento foi o 
rearranjo tanto das informações chegadas dos diversos pontos do 
mundo, quanto dos documentos portadores destas informações. 
Peter Burke chama a estas práticas de política do conhecimento, 
e explicita sua abrangência: “[...] coleta, armazenamento, 
recuperação e supressão de informações [...]” (BURKE, 2003, p. 
109). Para o poder estatal, o que tinha real valor era a massa de 
dados assim obtida e que serviria para posteriores análises, 
transformando-se em conhecimento básico para a tomada de 
decisão. “O registro escrito constitui um meio revolucionário – em 
relação às técnicas da oralidade – de armazenar a informação 
[...]”, enfatiza António Manuel Hespanha (1994, p. 291).

Ou seja, arquivos, cadastros, mapas e plantas, descrições 
corográficas, códigos, e mais uma grande variedade de 
documentos escritos serviam de apoio para a tomada de decisão 
política do monarca, a partir de informações acumuladas. “Além 

desses, os numeramentos do século XV e XVI [...], as codificações 
jurídicas da mesma época, os frequentes balanços globais das 
contas do reino, a organização do arquivo da Torre do Tombo [...] 
constituíram-se como cabedal português de meios escritos de 
governo [...]” (HESPANHA, 1994, p. 292).

Em Portugal, as notícias sobre os espaços ultramarinos 
chegavam a bordo de cada caravela que adentrava em seus 
portos e, às vezes, transportavam os traços da oralidade de seus 
produtores. Elas tanto vinham contidas em pessoas, animais, plantas 
ou produtos coloniais, como viajavam na forma de memórias, sejam 
escritas, ou orais (relatos dos marinheiros, funcionários e ex-
governantes) (WISSENBACH, 2009, p. 378-379). Enquanto uma parte 
caía no esquecimento casual ou intencionalmente, a outra era 
revista, analisada e interpretada por letrados e nobres estudiosos, 
em busca de conhecer os distantes espaços do ultramar. De outra 
forma, esse conjunto de dados também se transformava em 
conhecimento a partir da atividade dos burocratas metropolitanos 
que o recolhia, classificava, armazenava e, às vezes, transmitia ao 
Rei e seus conselheiros. Essas técnicas foram dominadas aos poucos 
e, segundo António Manuel Hespanha (1994, p. 292), “[...] no século 
XVI, deu-se um salto em frente na constituição de bases 
documentais com finalidades de gestão administrativa [...]”.

Para a administração colonial, é incontestável que a escrita 
assumiu um papel fundamental, pois não apenas fortalecia os laços 
políticos entre a Coroa e seus vassalos, como também mantinha o 
rei informado sobre os conflitos e divergências, dos quais às vezes ele 
dispunha de vários relatos. Sobretudo, a informação escrita permitia 
a vigilância e o controle das partes envolvidas e o levantamento de 
dados fundamentais para a administração. Enfim, a escrita rompia 
com ausência, com a distância, mas não com os acordos e 
parcialidades existentes entre e/ou intra as autoridades régias e a 
elite local, já que diferentes versões dos eventos podiam chegar a 
Lisboa e ajudar a construir uma representação distorcida da 
realidade (CAMPOS, 2002, p. 18). Visando depurar os fatos, as 
análises e pareceres do Conselho Ultramarino, a partir da 
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correspondência das conquistas, auxiliavam o Rei a percorrer o 
emaranhado de informações e a tomar as decisões mais 
adequadas. Porém, isso não quer dizer que não houvesse 
distorções, em grande parte devido às atividades das redes de 
interesses que se estendiam das colônias até os altos escalões da 
administração metropolitana, interferindo nas decisões finais. 

A escrita consistia, sobretudo, em um dos principais 
recursos para a construção da memória, objetivando vencer o 

7tempo, o espaço e o esquecimento (ANDRADE, L., 2006. p. 108) . 
Complemento da memória natural, a escrita era o que Raphael 
Bluteau (2009) chamava de memória artificial, a qual ajudava a 
compor um “[...] conjunto de técnicas desenvolvidas para auxiliar 
os homens a guardarem as suas lembranças [...]”. Desde os escritos 
de S. Alberto e S. Tomás de Aquino, a memória é tida como parte 
da prudência, sendo esta uma das virtudes cardinais da teologia 
cristã (SMOLKA, 2000, p. 180). Para Ana Smolka (2000, p. 183), a 
escrita, de certa forma, colabora para o eclipse da função da 
memória na sociedade, uma vez que se torna um instrumento 
para expansão e/ou exteriorização da memória humana (Cf. 
também LE GOFF, 1990, p. 423-484). Já Francisco Bethencourt 
considera que a cultura escrita tem um papel decisivo para a “[...] 
modelação da memória, integração das periferias e continuação 
do sentimento de pertença [...]” (BETHENCOURT, 1991, p. 486).

Depois de escritos, os documentos adquiriam várias 
utilizações, tanto pelo Rei como por seus colaboradores: se, por um 
lado, a escrita e o armazenamento de informações favoreciam a 
centralização; por outro, deram força e legibilidade aos pontos de 
vista da burocracia. No caso da tramitação da informação, 
passou-se a recorrer cada vez mais a um estilo de processamento 
do expediente: a Consulta. Procedimento burocrático adotado 
por Portugal, seguindo a tendência administrativa da Espanha, a 
Consulta consistia na formação de um dossiê sobre determinado 
assunto. Ele era composto de vários documentos que continham 
as informações sobre a questão em foco e as opiniões dos 
consultados, permitindo que se descortinasse o panorama 

cronológico dos trâmites e das decisões sobre a questão. Para 
António Manuel Hespanha (1994), foi a plena implantação da 
comunicação por escrito, principalmente com a adoção do estilo 
Consulta, que permitiu a manutenção de espaços políticos 
dispersos, como era o caso do Império ultramarino português. 

Desta forma, Lisboa era o centro de uma imensa rede de 
comunicação política, que se estendia do Índico ao Brasil, 
interligada pelas correspondências entre o rei e os vice-reis, os 
governadores e os capitães das frotas, além dos oficiais e colonos. A 
importância da adoção da cultura escrita reside no fato de que ela 
permitia fazer falar os ausentes e facilitava a tomada de decisão à 
distância (HESPANHA, 1994, p. 291). É com essa ausência que o rei 
vai jogar para fazer com que a Consulta por escrito, o parecer ou 
voto presencial, sejam utilizados para corroborar as suas decisões e 
dessa forma “[...] parcelizar o Conselho, dividir a informação, 
mantendo-a em setores estanques, [para] gerir facilmente o 
'segredo de Estado'[...].” (HESPANHA, 1994, p 291-292).

Foi durante o reinado de Felipe II da Espanha que houve o 
paulatino enfraquecimento da negociação à boca frente ao 
avanço da Consulta escrita, esclarece Fernando Bouza Álvarez. 
Neste período, também se ampliou o papel do secretário e do uso 
da cultura escrita na península ibérica (ÁLVAREZ, 2001, p. 265). Antes 
da modalidade escrita ser adotada, as Consultas e os pareceres 
eram expressos oralmente, em face do Rei, fazendo com que o 
enunciante percebesse de imediato o efeito de sua opinião nos 
circunstantes. Além disso, como as decisões eram tomadas em 
Conselho, os participantes da reunião ficavam a par de todas as 
nuances do problema em foco e das opiniões dos demais 
conselheiros. Com a adoção da Consulta por escrito, só o rei e seus 
mais próximos auxiliares tomavam conhecimento de toda a 
abrangência da discussão. Aqueles que eram consultados ou a 
quem era solicitado um parecer, tinham uma ciência parcelar do 
que estava acontecendo e, por não acompanharem todo o 
processo, às vezes só ficavam sabendo da decisão quando esta já 
havia sido tomada. 
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No jogo da vida da corte, esse afastamento da 
aristocracia do núcleo decisório deixou os nobres conselheiros sem 
armas para lutar a favor de suas demandas e interesses. Observa-
se assim, uma redução do peso da opinião desses indivíduos que, 
até então, auxiliavam diretamente ao Rei nas atividades de 
governo. Se, por um lado, a adoção da Consulta escrita esvaziava 
a função conselheira dos nobres, do lado dos funcionários, o 
suporte de comunicação escrita consolidou as suas opiniões, pois 
a “Consulta materializa o ponto de vista do Tribunal [...] e 
autonomiza-o em relação à vontade do soberano. Nela, o Tribunal 
objetiva os pontos de vista técnicos (ou os seus pontos de vista 
políticos) [...].” (ÁLVAREZ, 2001, p. 266) muitas vezes contrários aos 
do Rei. 

Além disso, a Consulta vai se constituir como a memória 
burocrática que, por seu caráter abalizado, se torna arbítrio e 
jurisprudência, e se impõe nos complicados jogos do poder. No 
caso da administração colonial, a construção de uma Consulta 
permitia tanto ao Conselho Ultramarino quanto aos governadores 
distantes, tomarem conhecimento das várias nuances e opiniões 
sobre os assuntos em discussão. Entre cartas, despachos, vistas e 
decisões reais, às vezes muitos anos se passavam, fazendo com 
que as questões ultrapassassem os mandatos e só se resolvessem 
durante os governos posteriores. É inegável a lentidão da tomada 
de decisão. Entretanto, era a única forma possível naqueles 
tempos das caravelas.

A prática da escrita, além de sustentar a memória 
administrativa, também servia para preservar a narrativa das 
ações honrosas dos colonos. Anotava-se o que deveria ficar para 
ser lembrado, memorizado e, assim, servir de informação no futuro 
sobre os serviços prestados, as iniciativas tomadas, os obstáculos 
encontrados e ultrapassados, as características dos lugares 
governados. Assim, tornava-se elemento comprobatório para 
requerer alguma mercê ou privilégio em troca do serviço 
prestado, como fica constatado pelo grande número de pedido 
de mercês e, entre os militares, de promoções aos cargos 

superiores, que se encontram nos arquivos coloniais. O registro dos 
feitos para obtenção de recompensas tinha como alvo a inclusão 
do solicitante na economia da mercê remuneratória, que se 
constituía na materialização da liberalidade real. De forma geral, a 
mercê podia ser distribuída na forma de graça real – perdão, 
dispensas de exigências legais, ou comutação de penas – ou de 
retribuição a serviços prestados. Essa retribuição faz parte do 
apanágio régio da justiça distributiva (Cf. OLIVAL, 2001, p. 19-22). 

Se, por um lado, os documentos tornavam-se guardiões de 
memórias, por outro, eles serviam de veículos através dos quais eram 
transferidas informações sobre os espaços e os povos distantes e, 
muitas vezes, desconhecidos, o que se transformava em ferramenta 
governativa para os recém-indigitados a servirem nas conquistas 
(FIGUEIREDO, 1999, v. 1, p. 53-55). Isso porque, considerava-se o 
conhecimento prévio dos povos a serem governados como uma 
das melhores estratégias para se obter o sucesso na dominação de 
alargados espaços geográficos ultramarinos e suas populações, 
como era o caso de Portugal.

Raphael Bluteau (2009) aponta esse conhecimento como 
sendo: “Um dos principais meios para acertar no governo, é o 
conhecimento da natureza dos súditos, porque se bem todos são 
homens, e saem à luz do mundo, com os mesmos afetos naturais, em 
diversos climas e reinos domina uma secreta influência do céu, que 
diversifica os gênios, e com a variedade das inclinações introduz 
costumes, diametralmente opostos. [...].” (BLUTEAU, 2009, v. 7, p. 758) 

Tanto para Raphael Bluteau quanto para seus 
contemporâneos, havia uma íntima correlação entre a natureza 
dos homens e os aspectos climáticos e geográficos dos lugares, por 
isso, sua recomendação para que se observassem bem a natureza 
dos homens nos diferentes ambientes, pois uma secreta influência 
do céu pode diversificar os gênios, apesar de todos serem homens. 
Parte dessas ideias era partilhada pelos governantes ultramarinos e 
transmitida aos seus pares metropolitanos.

Entretanto, a prática da escrita lidava com um conflito: o 
8registro e o apagamento da memória . Da mesma forma que a 
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informação por escrito auxiliava na administração e no 
conhecimento dos territórios alargados, ela também carregava 
em si fatos e dados que não poderiam ficar ao alcance de 
qualquer pessoa. Daí que a prática da destruição de documentos 
era mais frequente do que se pensa. Às vezes, muitos destes 
documentos eram destruídos propositalmente para apagar os 
rastros de segredos de Estado ou de atividades menos honoríficas, 
que pudessem trazer consequências desagradáveis aos familiares 
ou outras pessoas envolvidas naquela ação (ÁLVAREZ, 2001, p. 

9263) . Essa iniciativa podia ser tomada pelos próprios redatores ou 
pelos receptores dos perigosos papéis. Outras vezes, as ordens 
para fazê-los desaparecer estavam contidas em testamentos ou 
orientações verbais. Entretanto, muitas informações foram 
aniquiladas por desastres naturais ou naufrágios, para desespero 
daqueles cujos negócios e vidas delas dependiam.

4. A GUARDA DAS INFORMAÇÕES: ARQUIVOS E A CONSTRUÇÃO DA 
MEMÓRIA ADMINISTRATIVA

Dentro desta perspectiva, os arquivos adquiriam grande 
importância, como o lugar onde ficavam preservados esses 
documentos. A existência dos arquivos ligava-se estreitamente à 
cultura escrita, uma vez que essa só passou a ser valorizada 
quando o rei e seus conselheiros entenderam ser necessário 
conservar a informação por escrito, e que ela adotasse uma 
determinada forma (Cf. CADARSO, 2001; CHARTIER, 1990, p. 219). 
Por seu lado, os particulares também passaram a recorrer ao 
registro escrito para manter seguros seus direitos e propriedades 
(Cf. HOMEM; DUARTE; MOTA, 1991, p. 403-423). Neste contexto, 
surgiu a noção de arquivo, que serviria para manter preservados os 
documentos, tanto da Coroa quanto dos particulares. A guarda 
em arquivos supõe uma organização prévia, já que esses 
documentos deveriam ser armazenados de tal forma que 
pudessem ser recuperados posteriormente. Assim, foi 

desenvolvida uma prática arquivística, que variava de acordo com 
a origem dos documentos e com seus possíveis consulentes. 
Fernando Bouza Alvarez (2003, p. 359) ressalta a importância dos 
arquivos, mas faz uma advertência: 

[...] os arquivos constituem os lugares menos 
inocentes que se podem encontrar, pois, de fato, 
são depósitos que forjam uma memória e, ao 
mesmo tempo, apagam outra. A ideia do 
arquivo como lugar de construção de memória, 
e não unicamente depósito dela, me parece 
muito eloquente nesta circunstância. No fundo, 
encontramos apenas no arquivo o que está nos 
esperando, o que, há séculos, está disposto com 
todo cuidado para que encontremos. [...] 

Diferentes são os arquivos particulares dos administrativos, e 
dentre estes, os ligados aos assuntos comerciais daqueles ligados 
aos temas coloniais, por exemplo. Nesses conjuntos documentais, os 
“[...] códices manuscritos ocupavam papel de destaque nas 
antigas bibliotecas pessoais. Sua posse recobria varias finalidades: 
desde reunir de próprio punho matéria literária da predileção de 
letrados até servir, sob a camuflagem da encadernação, de 
disfarce para textos impressos proibidos pela censura [...]” 
(FIGUEIREDO, 1999, v. 1, p. 55). 

O gosto por possuir manuscritos consistia um traço de 
erudição como também uma forma de colecionar obras literárias 
e/ou documentos oficiais que tinham circulação limitada. Sua 
composição revela predileções e tendências, além de poderem se 
prestar como fontes para atuação administrativa e para 
comprovação de honras e mercês recebidas (FIGUEIREDO, 1999, v. 
1, p. 55). De certa forma, o ato de guardar cópias de documentos 
oficiais podia estar relacionado às práticas de tempos anteriores, 
quando os funcionários reais trabalhavam em casa e preservavam 
os papéis gerados por seu ofício em suas residências (Cf. ÁLVAREZ, 
2001).
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Muitas das informações que chegavam à metrópole eram 
devidamente selecionadas e classificadas em conhecimento a 
ser utilizado ou não, como também se discutia se esse 
conhecimento deveria se tornar público ou reservado, caso fosse 
considerado segredo de Estado (arcana imperii): “[...] a questão 
acerca de que tipo de conhecimento deveria ser tornado público 
era controversa, e respondida de maneiras diferentes por 
diferentes gerações e em diferentes partes da Europa [...]” (BURKE, 
2003, p. 80; SENELLART, 2006). É de se notar, assim, que mesmo 
antes da reorganização burocrática empreendida pelo Marquês 
de Pombal, a partir da segunda metade do século XVIII, já se 
desenvolvia entre os oficiais ultramarinos o cuidado com o registro 
e a guarda dos documentos ligados às coisas de governo e, por 
conseguinte, a construção de uma memória da governação 

10colonial . 

5.  CONCLUINDO

A escrita documental é uma prática muito antiga e nasceu 
para deixar registrados os feitos reais e os controles dos bens de 
templos e palácios. Na idade média, registravam-se por escrito as 
regras religiosas e os textos considerados memoráveis oriundos da 
pena dos pensadores da Igreja. Fora da Igreja, anotavam-se os 
negócios e as memórias palacianas. Com a expansão colonial, a 
escrita passou a ser largamente utilizada na governação à 
distância e para criar-se a jurisprudência acerca da tomada de 
decisão. Por seu lado, distante das cortes reais e de seus 
protetores, os colonos ultramarinos lançam mão do registro de suas 
memórias sobre as novas terras, construindo longas descrições, 
muitas vezes de cunho extraordinário, julgando estarem prestando 
um serviço ao soberano ausente. Enfim, todas essas memórias 
registradas e armazenadas nos arquivos reais se tornaram, ao 
longo do tempo, fontes inestimáveis para os afazeres 
historiográficos.

NOTAS

1 Esse artigo é parte de um capítulo da tese de doutorado intitulada 
O comissário real Martinho de Mendonça: práticas administrativas 
portuguesas na primeira metade do século XVIII, defendida em 
2010, no Programa de Pós-graduação em História Social da UFF, sob 
a orientação do Prof. Dr. Luciano Figueiredo.

2 “O rei D. João V imitou abertamente e de muitas maneiras Luis XIV e 
esforçou-se para inaugurar uma era dourada de absolutismo em 
Portugal, tal como o Rei Sol fizera na França [...].”. (BOXER, 2002, p. 
173).

3 Dentre os mais conhecidos textos que seguem esse modelo, 
encontramos: Gândavo (1995), Salvador (2009), Pita; Camon; Ferri, 
(1976), Antonil (2007).

4 Sobre o conceito depreciativo a respeito das vilas mineiras, ver 
Silveira (1997 p. 59-85).

5 No caso da França, destacam-se as viagens de Estado, os 
inquéritos e os mapas. (Cf. REVEL, 1989, p. 103-158)

6 Para a segunda metade do século XVIII ver Kantor (2009).

7 Sobre a ascensão da importância de preservar a memória por 
escrito, ver Homem; Duarte; Mota (1991, p. 403-23).

8 Sobre o apagamento da memória a partir da destruição de 
inscrições ou de escritos, ver Chartier (2007).

9 Comentando a prática da ordem de queima de documentos no 
tempo de Felipe II, em Espanha, Álvarez (2001, p. 263) afirma: 
“Evidentemente, tras estas decisiones se encuentra un distinto y 
especifico criterio de valoración de lo que es memorable, de lo que 
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debe ser conservado, recordado, archivado. [...].”.

10 Em Portugal, um dos arquivos mais importante é o da Torre do 
Tombo. Arquivo oficial   da Coroa, ele foi criado no século XIV já 
apontando para uma preocupação com a conservação dos 
documentos e visando também a localização das informações do 
reino em um só local para fornecimento de certidões. Seus índices 
só começaram a ser elaborados no século XVII. Para maiores 
informações ver o site do ANTT: http://antt.dgarq.gov.pt/
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LEITURAS CRÍTICAS SOBRE LEONARDO BOFF
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 O Livro Leituras Críticas sobre Leonardo Boff é parte da coleção Intelectuais do Brasil da editora da Universi-
dade Federal de Minas Gerais – UFMG, em parceria com a fundação Perseu Abramo¹ que busca dialogar com a 
produção e trajetória de intelectuais, que possuam uma obra consistente de reflexão sobre o Brasil, e que ainda 
continuam produzindo. O presente livro é o quarto da série, sendo coordenado pelo Cientista político e professor 
Universidade Federal de Minas Gerais Juarez Guimarães. A obra é composta por seis textos de autores das mais 
diversas áreas abordando determinados aspectos da trajetória intelectual de Boff, outros dois textos composto por 
uma entrevista do organizador com Boff e uma “[...] reflexão post festum [...]” (BOFF, 2008, p. 193-198, grifo do autor), 
onde agradece a possibilidade dialogo e análise crítica de sua produção intelectual. O livro traz um mapeamento 
bibliográfico da obra de Boff, dos quais os autores deste livro se utilizam para as suas analises.² 

   João Batista Libânio³ (2008) tem como missão apresentar um estudo panorâmico sobre a obra de 
Leonardo Boff. Para realizar essa tarefa o autor prefere organizar as obras de Boff por blocos temáticos respeitando 
a sua cronologia e historicidade. Segundo Libânio (2008), mesmo tendo se doutorado na academia alemã, Boff 
destaca-se entre os teólogos por sua personalidade vulcânica, localizando-se ai a principal dificuldade dos 
censores canônicos na compreensão de sua obra. Para Libânio, Leonardo Boff está mais próximo a Santo Agostinho 
do que a São Tomás de Aquino:

Boff lembra mais a Santo Agostinho que a Santo Tomás. Tem Certamente de Tomás a acuidade de 
pensar. Mas carrega muito mais as cores da paixão, o ardor Polêmico da frase contundente, a 
pluralidade de temas, o encanto e da beleza, o vigor da palavra, o desejo de comunhão com o leitor, 
o lúdico da linguagem no jogo das etimologias, a proximidade do mistério primogênito da Águia de 
Hipona. [...] (LIBÂNIO, 2008, p. 10).

A Eclesiologia é o Primeiro bloco temático sobre o qual o autor se debruça dentro da obra de 30 anos de 
vida intelectual de Leonardo Boff, a tese doutoral em alemão é considerada pelo autor o marco inaugural da 
coletânea de trabalhos de Boff, onde este discute temas como Igreja versus Sacramento, Igreja versus sociedade 
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perfeita, eclesiologia romana até Pio XII, Igreja espiritualista de 
tradição evangélica, tendo como seus antecessores no estudo 

4dessa última temática Semmeltroth (1912-1979) e K. Ranher  (1904-
1985). A abordagem desses temas por Boff, segundo Libânio (2008) 
atribui-se ao que ele chama de Revolução Eclesiológica do 
Vaticano II. 

 Em decorrência de seu trabalho junto as Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs), Boff avança bem mais cedo acerca de 
suas posições dentro do campo da eclesiologia, realiza-as em 
contato direto com as Comunidades Eclesiais de Bases, através de 
relatórios e Encontros Intereclesiais, a partir dai publica o artigo que 
depois se transformara em livro (Eclesiogênse: as Comunidades 
Eclesiais de Base re-inventam a Igreja), sendo referencia 
obrigatória na eclesiologia latino-americana. O que segundo 
Libânio (2008, p. 11):

Situa as CEBs em um quadro geral do momento 
cultural e eclesial, mostrando, porém, suas 
características próprias. Elas pedem um novo 
modelo de Igreja para serem compreendidas. 
Parte do pressuposto de que as CEBs são 
realmente Igreja e não somente tem elementos 
eclesiais. Em primeira instância, a Igreja é Povo 
de Deus e a organização vem depois, derivada 
a serviço da primeira. O poder de Cristo está na 
totalidade do Povo de Deus, portador do 
tríplice serviço de Cristo: real, sacerdotal e 
profético. Em vez do esquema tradicional de 
que o serviço o poder vem de Deus para Cristo 
e dele para os apóstolos e deste para os bispo e 
fieis, inverte o final da ordem. [...].  

Ao posicionar-se ao lado do movimento eclesiológico que 
parte do povo de Deus para a Igreja e assim para seu formato 
popular, este move a hierarquia da Igreja a serviço da 
comunidade, e a comunidade para a hierarquia visando à 
unidade por propósitos evangélicos e jamais por poder ou 

domínio. A Igreja dos pobres em luta da sua libertação nasce dessa 
perspectiva. Sendo o Carisma, o serviço e apostolicidade e a 
colegialidade o seu princípio de ordenação e estruturação; em 

5
relação a essa visão Boff inspira-se em Gotthold Hasenhüttl  (1933). 

Leonardo Boff nesse contexto fabrica duas expressões que 
receberam muitas críticas eclesigênise e a Igreja que nasce do 
povo. A primeira por sugerir uma Igreja que nasce nova nas e das 
CEBs, e assim parece menosprezar a estrutura hierárquica da Igreja 
Católica, e a segunda por implicar ainda mais o movimento. No 
título do livro: O caminhar da Igreja com os oprimidos: do vale de 
lágrimas rumo à terra prometida (1980), Libânio (2008) demostra a 
importância da eclesiologia dentro da Teologia da Libertação (TL), 
além de responder as críticas que denotam a Boff o papel de 
teólogo de gabinete, embasado na obra Teologia à escuta do 
povo, de Boff (1984) que relata a sua vivência junto às comunidades 
mais humildes:

Na tradição da Teologia da Libertação, a 
eclesiologia é uma palavra segunda que se 
constrói sobre a vida concreta da Igreja, e na 
América Latina, sobretudo na das CEBs. Depois 
de uma experiência no coração da Amazônia, 
no território do Acre, Boff recolhe elementos para 
fazer entender sua teologia em geral, mas de 
modo especial, a eclesiologia que se radica na 
vida dos pobres. Estatui como novo dialogante 
do teólogo, o povo com suas lutas, angústias, 
esperanças e a partir daí, ele interroga as 
escrituras, a Tradição e as outras fontes da 
teologia. O teólogo descobre-se na sua 
condição privilegiada de classe, bem distante do 
povo pobre física e culturalmente, sentindo-se 
também ele pobre de recursos para falar ao 
povo que lhe ensina a seriedade e a densidade 
da vida. Aprende a produzir teologia junto com o 
povo que lhe robustece a fé e o humaniza. [...]. 
(LIBÂNIO, 2008, p. 12).
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  A partir da perspectiva de elaborar teologia junto com o 
povo, surgem três questões muito polêmicas no seio da Igreja 
Católica, a compreensão do procedimento de fundação da 
Igreja por Jesus: a celebração da eucaristia em casos de exceção 
por leigos delegados por suas respectivas comunidades, e 
ordenação de mulheres ao sacerdócio. Temáticas que Leonardo 
Boff, discute em O Jesus histórico e a Igreja, retoma a elas em 
Igreja: carisma e poder, obra responsável pelo processo canônico 
movido contra Boff. A equidade nas obras de Boff, segundo 
Libânio (2008) pode ser encontrada a partir de uma leitura crítica 
realizada nos termos de hoje, das polêmicas suscitadas por seus 
escritos. No artigo Segurança eclesial e a eclesiologia militante, 
Boff (1994) responde as críticas de Frei Boaventura Kloppenburg, 
reitera a necessidade e a legitimidade da autoridade na 
instituição eclesial, entretanto segundo o próprio Boff (2008), a 
questão é a maneira pela qual essa autoridade é exercida 
influenciada por modelos históricos e socioculturais, e não 
diretamente advinda de Jesus. As questões alçadas por Leonardo 
Boff a partir da década de 1970, e reforçadas em reação à postura 
da ortodoxia de atenuar o que Libânio (2008), denomina de surto 
carismático despertado pelo surto carismático do Vaticano II, 
Medellín, e em escala menor, por Puebla, continuam ainda a gerar 
conflitos. Leonardo Boff a partir das ultimas décadas aproxima-se 
das questões que versam sobre a ética e a universalidade cristã, 
afastando-se das temáticas eclesiológicas. Libânio (2008) credita 
essa tendência em maior número ao agravamento dessas 
questões ligadas a vida e ao planeta, do que as questões de 
ordem pessoal de Boff. 

Leonardo Boff recentemente volta a dialogar sobre as 
questões da eclesiologia em reação a declaração Dominus Iesus: 
sobre a unidade e Universalidade Salvífica de Jesus Cristo e da 
Igreja da congregação para Doutrina da Fé, no conjunto de 
artigos intitulados Quem subverte o Concílio? e Ratzinger: 
exterminador do Futuro?, reafirma e defende o modelo de Igreja 
Comunidade no livro a Que igreja queremos. Libânio sintetiza 
(2008, p. 18):

Nesse Tema eclesiológico, Boff consegue unir 
duas atitudes antéticas: de um lado uma lucidez 
objetiva e honesta intelectualmente no 
manuseio dos dados, da história e, de outro um 
páthos antiautoritário e contra a centralização 
do poder praticado no interior do modelo 
romano. Há ressonâncias de que sofreu de perto 
e refuga sua prolongação no tempo com a 
esperança de um outro tipo de figura histórica 
mais próxima dos pobres e dos fracos, em espírito 
de 'fraternura' (fraternidade e ternura). 

O segundo Bloco temático das obras de Boff sobre o qual 
Libânio (2008) se debruça é o dos grandes Tratados, que se inicia 
com Jesus Cristo Libertador este é traduzido para diversos idiomas e 
no período de seu lançamento provoca grande polêmica no meio 
teológico brasileiro e internacional, segundo Libânio (2008) por 
romper com a cristologia clássica essencialista de que Jesus Cristo é 
Deus e homem, perpetuando doutrina do Concílio de Calcedônia. 
Já Leonardo Boff filia-se á corrente antioquena e a vertente alemã 
nascida no século XX, que busca o Jesus histórico e a partir daí 
compreende o verdadeiro ser divino. Ao escrever e publicar a obra 
Jesus Cristo Libertador, Boff (1972) que em seu título noticia a 
originalidade latino-americana em o que o significado do aspecto 
divino de Jesus para, o continente, está no agir libertador. 

A santíssima trindade é a melhor comunidade e A trindade e 
a sociedade: o Deus que liberta seu povo trata da perspectiva 
trinitária que atravessa todas as obras de Boff, entretanto Libânio 
(2008) avalia esses livros como básicos e abaliza dois pontos 
originais. O primeiro livro é curto e consistente, carregado de 
existencialidade, já o segundo livro é mais analítico.  A originalidade 
de Boff está primeiro na inversão expressiva no ensino tradicional da 
trindade proveniente da lógica neoescolástica, onde o Uno é uma 
aplicação do ser divino a três pessoas, Boff expressa a guinada: “No 
principio está a comunhão dos três e não a solidão de um [...]”. 
Segundo, em partir da comunhão trinitária, sendo esta a mais 
própria do ser de Deus, e desde ai compreender sua unidade. Outro 
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ponto original de Boff marcado por Libânio (2008) é a analise da 
elevação de uma das figuras perante as outras que compõem a 
trindade, e quais as consequências políticas e sociais dessa 
conjuntura.  Tomando por referência o texto de Boff (2008), 
Constantes antropológicas e revelação, Libânio (2008, p. 18) 
profere: 

A Teologia fundamental não se configurou num 
livro sistemático, mas se traduziu em estudos 
monográficos de relevo. No próprio conceito 
de revelação, Boff se aproxima de intuições 
rahnerianas, desvendando-lhe a base 
antropocêntrica e menos a intervenção 
externa de uma palavra. Acentua, antes a 
autonomia do Sujeito humano em relação à 
interferência extrínseca de Deus a ponto de 
alguns críticos. Jugarem que houve uma total 
imanentização feubachiana da revelação, o 
que de fato não acontece num teólogo tão 
assentado sobre a teologia da trindade. [...].

Em seu texto A fé na periferia do mundo, Boff (1978) vê esta 
como a fonte primeira, do lugar Kairós, onde Deus revela seu 
projeto de salvação e libertação por meio de Cristo de todas as 
perversões, e assim questiona-se o ambiente cronológico e social 
em que vivenciá-la, a equação é realizada pala Teologia da 
Libertação. Em Graça e a experiência humana e Experimentar 
Deus: a transparência de todas as coisas, Leonardo Boff 
aprofunda-se na perspectiva da graça de Deus sobre a ótica 
libertadora, de todos que a buscam independente de estarem ou 
não vinculados à Igreja.  Ao perceber a graça nos menores sinais 
cotidianos e expô-las em Minima Sacramentalia: os sacramentos 
da vida e a vida dos sacramentos ensaio de uma teologia 
narrativa, Boff revela a face terna e simples de um teólogo 
acadêmico e rigoroso, de tal modo aproxima-se de Teilhard de 
Chardin (2008).  Na perspectiva de Libânio (2008) a escatologia de 
Boff (em especial a apresentada em A vida para além da morte) 

liberta seu leitor da fúnebre e oprimente catequese tradicional 
estabelecendo-se na contramão da pedagogia tridentina 
assinalada por Jean Delumeau (1978) em História do Medo no 
Ocidente, onde o medo é um dos pontos centrais de 
condicionamento do cristão.

No curso que o próprio Libânio considera insano apresentar 
um ensaio geral da obra de Boff, plural e cigana teologicamente, 
teoricamente e dos campos do saber, viajando sempre entre 
ocidente e oriente, o autor apresenta outros centros de interesse de 
Leonardo Boff.

Os pobres e a libertação são as opções preferenciais de Boff, 
inspirada pelo franciscanísmo, e alimentada por suas peregrinações 
em defesa do pobre que indo do Acre ao Rio Grande do Sul, pode 
ser mais bem explorado em Leonardo Boff e as CEBs: Um testemunho 
de uma caminhada e Do lugar do pobre. Para Libânio (2008, p. 23) 
'O teólogo se faz 'intelectual orgânico' ao processo de libertação 
dos oprimidos. Categoria que Boff assume de A. Gramisci e será 
fecunda para a pastoral da Igreja da libertação. [...].'. Já com 
relação ao novo paradigma ou paradigma ecológico e as questões 

6de Ética  e espiritualidade ligadas a ele deixaremos a discussão para 
o texto específico de Paulo Agostinho Nogueira Batista (2008), pois 
este é o referencial de Libânio para discutir o tema. O autor finaliza 
sua análise de Boff ressaltando sua característica trinitária dupla no 
céu a comunhão pelo amor une os três em um só Deus, e na terra 
onde José representa o pai, Jesus Deus encarnado e Maria o Espírito 
santo.

7Patrus Ananias de Souza  (2008) autor de Leonardo Boff: um 
testemunho onde relata a influência da leitura de Jesus Cristo 
Libertador em sua vida, entretanto este texto é um depoimento e 
não uma análise sistemática do livro pelo autor não dispor do tempo 
exigido para realização da referida tarefa. O autor fez parte do 
grupo de jovens pertencentes à ação católica do pós 1964, 
liderados por Dom Hélder Câmara. Patrus Ananias aos 19 anos 
conhece Leonardo Boff em 1971 por indicação de Alceu Amoroso 
Lima, pois o jovem na época tinha a intenção de ingressar na ordem 
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franciscana, entretanto devido á conjuntura política da época é 
recebido por Boff de forma cordial e reservada, pois qualquer um 
podia ser agente do aparelho repressivo.

Ao relatar a Alceu Amoroso Lima sua frustação em relação 
ao fato de Boff aparentar-se distante dos problemas nacionais, 
este articula um traço que será marcante na trajetória do religioso 
recém-chegado de um longo período, na Alemanha, e devido a 
sua capacidade intelectual logo estará a par de todas as leituras 
que importam sobre o Brasil. No entanto, ele trabalha diretamente 
com os pobres, cumprirá um papel significativo na Igreja e no Brasil, 
no decorrer do diálogo outra figura marcante é o recém-
nomeado arcebispo de São Paulo Dom Paulo Evaristo Arns, ou 
denominado Cardeal do povo amigo e professor de Boff.

Em uma conversa muito posterior entre Amoroso Lima e 
Boff, relatada depois ao autor Alceu Amoroso Lima, diz que a 
missão de sua geração foi levantar o catolicismo no meio 
intelectual, já a missão de Boff e seus contemporâneos de 
formação acadêmica elevada era levar o cristianismo 
diretamente ao pobre e assim realizar uma revolução, “A geração 
de Leonardo Boff foi trabalhar diretamente com os mais humildes, 
não ensinar, mas também aprender com eles, em sintonia com os 
ensinamentos de Paulo Freire e assim, entrou no coração do povo. 
[...].” (SOUZA, 2008, p. 38).

A face de Leonardo Boff ótimo professor com memória 
impressionante capaz de realizar citações exatas e longas por 
meio da memoria é ressaltada pelo seu ex-aluno, e bispo de 
Araçuaí Dom Severino Clasen. O amor de Boff pelo conhecimento 
se materializa em 1971, por meio da publicação de O evangelho 
do Cristo cósmico inspirado pela obra de Teilhard de Chadin (1881-
1955), responsável na modernidade por ressuscitar a concepção 
cósmica de Cristo, além de introduzir distinção entre o místico e o 
cristão. O livro lançará as bases que irão marcar as obras de Boff, A 
questão ecológica e O ecumenismo, inspira-se na tolerância 
dialogante de Paul Ricoeur em: Em torno do político, onde se abre 
o diálogo para compreender o diferente de forma acolhedora, 

mas afirmativa, sem abrir mão de seus princípios.
8A publicação de Jesus Cristo Libertador  em 1972 marca 

profundamente a geração do autor, o impactando da de maneira 
parecida com O Jesus de Jean Guiton, publicado nos idos de 1950 
no velho continente europeu que se volta para si mesmo, 
pretendendo-se centro da civilização cristã, para Ananias de Souza 
(2008, p. 40): 

Não há dúvida de que Guiton, na melhor 
tradição cristã católica, vincula o mistério de 
Jesus aos temas da injustiça da paz e da 
dignidade humana. E ele o faz no quadro de uma 
realidade na qual a expansão do capitalismo, 
vinculado obrigatoriamente ao consumismo, ao 
hedonismo, ao materialismo, anunciava os 
pr imei ros  s ina i s  de cr i se em estamos 
mergulhados: uma crise que é ao mesmo tempo 
social ambiental e moral. O livro de Boff é por sua 
vez emerge no contexto de uma América Latina 
dilacerada pela miséria, pelas desigualdades e 
injustiças sociais mais elásticas e abusivas, pelo 
autoritarismo ditatorial a serviço de grupos e de 
interesses dominantes, pela tortura e pela morte. 
Mas era também um tempo de esperanças, na 
esteira do Concílio Ecumênico Vaticano II, do 
pontificado e das encíclicas sociais de João XXIII. 
[...].

Nesse cenário de sombras e luzes, que aparecem na Igreja 
por meio de suas figuras e movimentos, como o Papa Paulo VI (1897-
1978) inspirado por Padre Lebret (1897-1966) que publica Cartas 
sobre o desenvolvimento dos povos, o encontro do episcopado 
latino-americano de Medellín com seu documento A Igreja na atual 
transformação da América Latina à luz do Concílio, que refletiram e 
nortearam a ações de figuras como Dom Pedro Casaldáliga, Dom 
Paulo Evaristo Arns, Dom Hélder Câmara e a outras tantas. Assim, o 
Cristo de Boff ressuscita o país e o continente com suas marcas e 
características humanas e divinas, contrariando uma ortodoxia que 
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transforma Jesus em [...] 'doce rabi da Galiléia' [...]. 
Para Patrus Ananias (2008) a leitura das obras de Boff 

publicadas nos anos de 1970, ofereceu-lhes a base teológica da 
sustentação da militância dos grupos integrantes das CEBs, e 
posteriormente transcendem as fronteiras da Igreja espalhando-se 
pelos movimentos populares, sindicatos e influenciando a 
construção do Partido dos Trabalhadores (PT).

Após trinta anos o autor considera necessário refletir com 
Boff e outros grandes autores, sobre os questionamentos feitos à 
Teologia da Libertação, a exemplo suas relações com as 
categorias de análise Marxista, trabalhados por Leonardo Boff em 
Teología desde el o Cautiverio, A graça libertadora no Mundo e A 
vida religiosa no processo libertação: 

A contr ibuição da Teologia da 
Libertação ao processo emancipatório 
latino-americano e à autocritica da 
Igreja e dos cristãos católicos é 
inquestionável. Mas considero digno de 
nota o questionamento que muitos 
fizeram e fazem a ela, inclusive entre seus 
próprios aliados, no que se refere ás suas 
relações com o marxismo e as 
mediações políticas. Os aspectos 
positivos da análise marxista também me 
parecem bastante visíveis e bem 
compreendidos, inclusive entre autores 
críticos à Teologia da Libertação, mas 
profundamente respeitáveis e em muitos 
aspectos promissores da própria 
teologia, como Jaques Maritain e 
Henrique de Lima Vaz. O próprio Papa 
João Paulo II trava com Marx, em sua 
encíclica sobre a Dignidade do 
Trabalho, o que Raymundo Faoro, em 
artigo Publicado no jornal Folha de S. 
Paulo, chamou de 'diálogo de cortês'. 
[...]. (SOUZA, 2008, p. 46).

 A participação de Boff no processo de autocrítica da 
Teologia da Libertação está em sua busca de novas perspectivas 
libertária e ecológica, o ser humano inserido dentro de uma 
comunidade busca a libertação baseada em uma relação 
dialética de complementação o desenvolvimento das pessoas, 
percebida em obras como A águia e a galinha. A dimensão 
ecológica ou ecosocialista de Leonardo Boff constitui-se, sem 
distanciar-se do coletivo e dos pobres, agora revela o Cristo que 
assume e redime o cosmo e a natureza, essa dimensão procura a 
vida. Para Patrus Ananias “Leonardo Boff, no melhor legado 
agostiniano, é um homem de muitas dimensões hermenêuticas. 
[...].”. O autor finaliza seu texto ressaltando a característica profética 
boffiana de Deus presente em tudo e em todos, pois segundo Boff 
quando batizado o foi para ser profeta além de sacerdote.

Juarez Guimarães (2008) escreve Igreja carisma e poder e a 
cultura brasileira, procura analisar o livro de Leonardo Boff (1984): 
Igreja: carisma e poder e ressaltar sua importância histórica do 
projeto de refundação do catolicismo, para o autor é neste ponto 
que se localiza o prestígio do livro e não o fato da recepção ruim por 
parte cúpula conservadora da Igreja Católica, no mais parabeniza 
Boff por sua posição de não modificar a obra e de esperar que esta 
tenha uma reabilitação histórica pelos teóricos dos tempos futuros 
em circunstâncias mais serenas.  “Seria correto afirmar, assim que o 
sopro renovador de Igreja: carisma e poder traz para si a respiração 
angustiada do espírito do ocidente, do sagrado e do profano, de 
Santo Agostinho a Marx, de São Francisco ao existencialismo, das 
catacumbas aos candomblés. [...].” (GUIMARÃES, 2008, p. 56). A 
leitura da obra por Guimarães (2008) realizar-se á por meio de cinco 
rotas de navegação: a eclesial, a cronológica, a cultural e a partir 
da história do povo brasileiro.

Em seu primeiro enfoque denominado Espírito do 
Cristianismo o autor apresenta os princípios teológicos que 
embasam todo o livro, a crença no divino por meio de sua 
manifestação histórica intermediada pelo povo de Deus. A essência 
da fé é refletir, ver sua estrutura, expansão, e assim relacioná-las e 
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senti-las mesmo por aqueles que comungam diferentes princípios 
de fé. “O Espírito do cristianismo - o seu carisma - é o amor como 
princípio de não dominação, em sua dimensão subjetiva, histórica 
e escatológica. O descentramento, a transitividade e a 
capacidade de se pôr no lugar do outro são, pois, atributos do 
carisma. [...].” (GUIMARÃES, 2008, p. 57). O argumento teológico 
traçado de Igreja: carisma e poder pode ser identificado através 
de cinco chaves de universalização. Sendo a primeira o 

9entendimento do catolicismo inspirada por P. Stockmeier , que 
afasta na própria definição do cristianismo a busca de uma pureza 
das origens da fé, já que se encontra no Novo Testamento 
elementos jesuânico, apostólico, judaico, romano, grego, 
gnóstico, estóico e outros. 

O historicismo radical é a segunda chave da 
universalização teológica de Boff, situa o próprio pensamento 
dentro de uma conjuntura histórica, pois todo catolicismo é uma 
mediação histórica, essa perspectiva busca proteger o carisma do 
engessamento dogmático. A terceira chave é noção de práxis de 
quem age transformando o mundo pelo carisma, relacionando à 
reflexão boffiana a experiência de emancipar o povo brasileiro. A 
quarta chave de universalização é a articulação do princípio de 
transcendência e imanência, que para Guimarães (2008) dialoga 
com a filosofia de Hegel (1770-1831), diferenciando-se 
fundamentalmente por não estabilizar em sistema o princípio de 
transcendência. A realização histórica do Reino é o mundo, o 
carisma seu princípio ativo, a Igreja o lugar onde fica denso, 
fazendo surgi com força o cristão anônimo, aqueles que se 
orientam e praticam os preceitos éticos do Jesus histórico. O 
sentido unilateral da divisão histórica entre católicos e protestantes 
refletido por Boff é a quinta chave de universalização teológica, 
pois enquanto os católicos afirmam sua identidade ligada aos 
dogmas e à instituição, os protestantes surgem por força da não 
identidade e na defesa de uma intepretação subjetiva do 
Evangelho, esta reflexão objetiva abrir-se ao Catolicismo popular. 

A eclesiogênese representada pelas CEBs, que mais do 

que braço laico da Igreja, significa uma refundação histórica do 
cristianismo. Guimarães (2008) sugere a reflexão da eclesiogênese 
exposta na obra através de cinco ângulos: suas raízes, sua 
novidade, sua transcendência histórica, seu caráter subversivo e 
sua projeção. Outro destaque na análise de Guimarães (2008) é o 
seu dialogo com Almir Ribeiro Guimarães (2008), autor de 
Comunidades de base no Brasil: uma nova maneira de ser Igreja, 
onde este contextualiza as CEBs como um modelo de participação 
passiva dos fiéis no país até seu nascimento, Yves Congar (1904-
1995) e o seu A Igreja como povo de Deus busca a superação da 
divisão entre clero e laicato, e Pedro Ribeiro de Oliveira com CEBs: 
unidade estruturante da Igreja este reflete as CEBs como a estrutura 
de Igreja alternativa e não antagônica ao de Capela (catolicismo 
popular) ou de paróquia (Concílio de Trento).  

A eclesiogênese na perspectiva de refundação está 
vinculada diretamente à tradição original do cristianismo e ao 
espírito do Jesus histórico segundo a Teologia de Libertação de 
Gustavo Gutierrez (1970), o arrojo de Boff concerne em apresentar o 
processo de formação da CEBs, regresso ao espírito cristão anterior 
à proclamação de religião oficial de Roma, em 28 de fevereiro de 
380 por Teodósio, o Grande. O questionamento de Guimarães 
(2008) reporta-se a substância histórica de regresso. “A favor de Boff 
está à constatação de que a história do cristianismo desde então 
não registra um fenômeno histórico de raiz, de ativismo cristão na 
base da proporção magnífica então vivida no Brasil [...].” 
(GUIMARÃES, 2008, p. 61). Os dados apontam cerca de 70 mil CEBs, 
contendo por volta de quatro milhões de cristão.

O capítulo A questão da violação dos direitos humanos 
dentro da Igreja, é o que recebe maior número de críticas no 
processo doutrinário sofrido por Boff, o escândalo centra-se na 
defasagem dentro da hierarquia entre valores da cultura política 
democrática e da pré-democrática advindo do Concílio de Trento, 
o argumento de que uma instituição de adesão voluntária baseada 
na fé, não precisa se regida pelos valores que devem reger o estado 
laico de soberania universal e vinculante em seu território, 
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Guimarães (2008) questiona que ocorre aí extensão imprópria de 
argumento de ordem política para o de ordem teocrática, como 
inversamente houve no passado.  Leonardo Boff tem a seu favor 
três argumentos: uma teologia fonte de libertação não pode 
conviver ou legitimar estruturas de poder não democráticas, e o 
cristão emancipador não pode existir em tais condições, de 
tradição dogmática que exige controle estrito do poder e é 
sectário. 

A conciliação histórica entre Igreja e democracia, voltada 
para colegialidade trazida pelo Vaticano II, retoma o padrão 
clássico de o pensamento conciliar de Guilherme de Ockham 
(1285-1347) e Marsílio de Pádua (1275- 1343). A defasagem entre os 
valores sociais democráticos contemporâneos e autoritários da 
Igreja Católica é responsável pelo esvaziamento de autoridade e 
por sua pouca atratividade.

As questões epocais destacadas pelo autor são o concílio 
do Vaticano II que representou desde a contrarreforma um 
importante esforço de renovação, a Teologia da Libertação um 
movimento expressivo de fusão do cristianismo com sua matriz 
popular, o processo movido contra Igreja: carisma e poder 
representa reversão deste ciclo renovador. A interferência de 
Roma, no sentido de desmontar sua face progressista ocorre na 
Confederação de Religiosos latino-americanos, e em dioceses de 
herança progressista com Olinda de Dom Helder Câmara, e 
mesmo na própria Europa a exemplo de Colônia, na Alemanha, 
mais de 140 teólogos pelo mundo até 2005, para Guimarães (2008) 
não é casual o cardeal chefe da Congregação para Doutrina da 
fé ter se tornado papa. Enquanto o processo sofrido por Gutierrez 
foi orientado por Roma, e realizado na alta hierarquia do clero 
peruano, o processo de Boff diretor da editora Vozes e assessor da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil foi diretamente 
conduzido pelo Vaticano, pois foi no Brasil que a relação entre a 
organização na base e na instituição adquiriu maior força.

O catolicismo e a sua importância para o Patrimônio 
Cultural Brasileiro é alvo da análise de Guimarães (2008), para 

contextualizar a importância do livro, neste processo dialoga com 
autores significativos do pensamento brasileiro, procurando ver 
como é trabalhada a influência e a importância do catolicismo na 
gênese da identidade nacional. Sérgio Buarque de Holanda (1902-
1982) e, sobretudo Gilberto Freire (1990-1987), focaram sua análise 
no catolicismo como herança ibérica, não problematizando o éthos 
religioso. Alfredo Bossi (1936-) em A dialética da colonização é a 
exceção, pois assenta no centro do projeto colonizador português a 
conquista das almas, conflitando o éthos cristão com os indígenas e 
negros. O autor faz menção à categoria gramisciana usada por Boff 
de intelectual orgânico, já descrita no texto de Libânio (2008) é 
também trabalhada por Guimarães:

Na medida, por sua linguagem teológica 
e não apesar dela este livro é um 
patrimônio da cultura brasileira assim 
como as grandes obras formadoras como 
Os sertões, de Euclides da Cunha, Casa 
Grande e Senzala, de Gilberto Freire, 
Formação Econômica do Brasil, de Celso 
Furtado, ou Formação da literatura 
brasileira de Antônio Cândido. Cada um 
desses autores leu o Brasil em diálogo com 
autores clássicos da cultura ocidental. 
Leonardo Boff o fez por meio do diálogo 
com o grande livro, que é a Bíblia, as 
t r a d i ç õ e s  t e s t a m e n t á r i a s .  [ . . . ] .  
(GUIMARÃES, 2008, p. 68).

 O povo e autoformação das CEBs, explorado por Guimarães 
(2008) com auxilio de um panorama histórico e de estudiosos das 
CEBs, como Ivo Lesbaupin que distancia as CEBs, inspiradas na 
Teologia da Libertação, do tipo ideal de seitas por dois motivos estes 
são parte integrante da Igreja e não são marginalizadas, mesmo 
possuindo relações conflituosas. Para Carlos Alberto Steil (1985), a 
Bíblia é para as CEBs um sinal de sacramento com força 
performativa que funda sua eclesialidade. “Igreja Carisma e poder 
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é uma obra expressiva do maior ciclo ascensional no processo 
histórico de autoformação do povo brasileiro. Este ciclo, que 
ganhou impulso irresistível com as greves operárias dos finais da 
década de 1970, foi capaz de manter raízes nos adversos anos de 
1990, para ganhar um protagonismo político inédito neste século.” 
(GUIMARÃES, 2008, p. 69). 

No tópico Modernismo e Cristianismo, Guimarães analisa os 
modernistas que a partir de 1922 fundaram a sensibilidade 
contemporânea dos brasileiros e as relações de seus valores com o 
do cristianismo. A análise é possível pelo fato de os modernistas 
diferenciarem os dogmas oficiais dos valores cristãos 
heterogêneos da identidade brasileira. Mário de Andrade líder do 
movimento e o mais dotado de uma consciência histórica e seu 
significado para a cultura brasileira, tematiza claramente o 
catolicismo, o cristianismo e a religiosidade popular, em ensaio de 
1931 sobre Tristão de Ataíde, integrando o livro Aspectos da 
literatura brasileira. Outros autores que trabalham a relação inicial 
são: Manoel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, João 
Cabral de Melo Neto: 

É nesta raiz da sensibilidade modernista 
brasileira que Igreja: Carisma e Poder pertence 
em sua reflexão crítica das formas mortas do 
catolicismo, em sua busca de cristianismo 
essencial, na recepção generosa das 
dimensões sincréticas da religiosidade popular. 
U m  p e n s a m e n t o  m o n o l ó g i c o  d a  
modernidade, que toma a forma liberal anglo-
saxã como tipo ideal, que vê a secularização e 
o descentramento como seu único terreno, 
certamente não é capaz de admitir a 
modernidade reflexiva de Igreja: Carisma e [...] 
Mas são muitos os caminhos civilizatórios e é 
nesta trilha que se deve buscar a organicidade 
desta obra com a cultura popular brasileira. 
[...]. (GUIMARÃES, 2008, p. 74).

Leonardo Boff relê a história da formação do cristianismo por 
meio do sincretismo, pois o futuro do cristianismo depende de sua 
capacidade de se articular de nova forma sincrética, comunitária 
regida pelo carisma. Boff passa pelos diversos significados 
semânticos da palavra sincretismo: adição mistura, acomodação, 
tradução, concordismo e refundição próxima do sentido de 
refundação emprestado da filosofia política. 

Socialismo democrático e Marxismo, o primeiro é defendido 
de maneira explicita em Igreja: carisma e poder, já em relação ao 
marxismo Leonardo Boff (2008) ao esclarecer a Congregação para 
Doutrina da Fé que não pretende alçar uma sociedade de carta 
marxista-leninista, e sim uma sociedade democrática onde o povo 
possa ser sujeito de sua própria história, e não só as classes 
dominantes do sistema socioeconômico. Essa perspectiva centrada 
no carisma afasta-se das acepções filosóficas do materialismo 
histórico encontradas na cultura marxista, seus valores 
democráticos protegem- no de complacência perante as 
experiências autocráticas socialistas, não se autoriza a leitura do 
cardeal Ratzinger (1985) de que Boff (1984) almeja não a 
escatologia cristã, mas sim uma utopia revolucionaria alheia à 
Igreja. Os conceitos e instrumentais analíticos de Marx (1818-1883) 
não se constituem como centrais em Igreja: carisma e poder, pois é 
Gramisci (1891-1937) o marxista com que Boff (2008) mais procura 
dialogar. Guimarães (2008) sugere uma pesquisa comparativa entre 
o argumento teológico democrático de Igreja: carisma e poder, e 

10as do neotomismo brasileiro, especialmente Henrique de Lima Vaz  
(1921). Guimarães (2008) termina sua analise ressaltando as 
características transcendentes e imanentes da obra que sempre 
permitem a releitura. 

Leonardo Boff no horizonte da Teologia da Libertação e da 
11ecologia, de Juan José Tamayo  (2008), que centra seu estudo 

preferencialmente no impacto internacional da reflexão de Boff 
(2008), em suas contribuições aos mais variados campos do trabalho 
teológico, e em seu ambiente crítico, dialético e interpelante na 
Igreja:
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O teólogo brasileiro Leonardo Boff é um dos 
intelectuais mais importantes do atual 
panorama religioso e cultural mundial, pois 
q u e s t i o n a  a  o r d e m  ( i n j u s t a m e n t e )  
estabelecida, descortina novos horizontes e 
propõe alternativas onde parece não haver 
saída ou se imagina apenas uma. Além disso, 
rompe com o pensamento único, instalado 
hoje em dia na sociedade e através dos 
séculos, pela Igreja Católica, colocando-se na 
melhor tradição do pensamento crítico. É ao 
mesmo tempo, um dos teólogos mais criativos e 
inovadores não apenas em teologia e do 
cristianismo latino-americano, mas também da 
teologia cristã e do cristianismo mundial. [...]. 
(TAMAYO, 2008, p. 85). 

Segundo Tamayo (2008), Boff (2008) cultivou todos os 
domínios da teologia como professor e escritor: Teologia da 
Libertação, teologia sistemática, cristologia, escatologia, 
mariologia, eclesiologia, antropologia teológica e espiritualidade, 
produziu por todas essas áreas aportes originais. Que o autor 
resumiu como uma correta articulação entre teoria e prática, 
entre fé e sabedoria, entre revelação de Deus e experiência 
humana, abrindo-se a novas categorias sintonizadas com as 
recentes correntes filosóficas e climas culturais. Leonardo Boff 
chega à Teologia da Libertação através, do impacto que lhe 
causa o cinturão de lixo das favelas de Petrópolis no decorrer de 
seu trabalho pastoral, durante a década de 1970 e da 
necessidade de responder às perguntas dos sacerdotes que 
realizavam trabalho pastoral com indígenas na Amazônia, 
exterminados por contaminações de doenças dos brancos. O seu 
método não é formal ou instrumental, este constitui centro da 
Teologia da Libertação. Os passos metodológicos são dispares, de 
acordo com cada momento do trabalho teológico , assegurando 
a verdade e realidade que se manifestam, assemelhando-se a 
Ignacio Ellacuria (1930-1989), a revolução metodológica 

avigorada por Boff que implica a realidade em seu caráter bifronte. 
A leitura socioanalítica estrutural da sociedade é o primeiro passo, 
Já o segundo passo é leitura teológica da realidade partindo da 
prática libertadora (Mediação Hermenêutica), a mediação prática 
é o terceiro passo. Uma originalidade de Boff (1970) apontada por 
Tamayo (2008, p. 89) é:

Em meados da década de 1970, Boff incorpora 
uma categoria ausente em outros teólogos e 
teólogas da libertação: o cativeiro. Trata-se de 
uma categoria descritiva de ante-história de 
pessoas, grupos sociais e povos vencidos, 
humi lhado e  esquec ido.  Refe re- se  à  
corporificação de um desvio mais profundo do 
ser humano, que alcança o sentido fundamental 
de ser e de viver, compreendido como poder 
conquista- dominação, um poder que engendra 
opressão repressão e regime global de cativeiro. 
Boff aplica esta categoria à situação na qual vive 
a América Latina desde a conquista e aponta 
para a 'ideia ilustrada de progresso' como uma 
das responsáveis desse estado de servidão. [...].

Outra revolução metodológica de Boff (1970) na Teologia da 
Libertação é ambiente do teólogo e da teóloga da libertação, as 
organizações sociais, sindicais de classe, os movimentos feministas, 
pacifista, ecologista, de sem teto, de indígenas, moradores de 
favela, de afrodescendentes, e da Igreja no ambiente das CEBs, 
paróquias de bairro, movimentos de solidariedade, cristão profético 
e círculos bíblicos, condicionando a forma de se fazer teologia e de 
viver. 

A mudança no paradigma na cristologia, operado por 
Leonardo Boff (1972) em Jesus Cristo Libertador na visão de Tamayo 
(2008) é determinante nos últimos 50 anos, pois liberta Jesus da 
consciência burguesa e o proclama libertador da América Latina. 
Para atualizar a libertação é preciso seguir Jesus, prosseguindo sua 
obra, perseguindo sua causa e conseguindo sua plenitude. A área 
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da eclesiologia é outra na qual Boff (1970) faz aportes originais á 
teologia cristã mundial, fundamentados em dois eixos: Deus 
comprometido com os pobres e as CEBs como princípio da Igreja 
latino-americana. Boff (1990) também é pioneiro ao incorporar à 
ecologia a teologia, a última pouco se interessava pela primeira 
por achar que a ecologia é alheia ao âmbito da reflexão 
teológica e de interesse das ciências da natureza. Se na origem da 
TL está a indignação diante da pobreza latino-americana, o que 
ocorre agora é a ampliação da libertação para os mais 
ameaçados, destacando-se a Terra. 

As relações de Boff com o Vaticano são conflituosas desde 
o início, em 1975 sofre investigação da Congregação para 
Doutrina da Fé, por causa da publicação aos 34 anos de Jesus 
Cristo Libertador, esta pedia esclarecimento sobre a consciência 
de Jesus sobre a morte e a sua ressurreição, presumiam que Boff 
(1972) negasse a ressurreição de Cristo e fazia uma defesa 
apologética da posição. Ao esclarecer a questão Boff (1975) 
pediu que pensassem a morte a partir de seu pedido de socorro 
para que Deus não o abandonasse, pois este foi o maior desafio de 
cristo que o venceu confiando e entregando-se a Deus. 
Posteriormente veio o processo decorrente de Igreja: carisma e 
poder. A influência multidirecional de Leonardo Boff abrange 
diversos campos.

Paulo Agostinho Nogueira Baptista (2008) em Teologia e 
ecologia: A mudança de paradigma de Leonardo Boff lança a 
introdução da mudança paradigmática de Boff (1990), depois 
apresenta as bases teóricas do paradigma ecológico e uma 
perspectiva histórica dessas bases, apresenta suas dimensões e 
discute-as. A mudança paradigmática é um processo lentamente 
gestado, na obra de Boff (1993) só aparecerá estruturada a partir 
de Ecologia, mundialização e espiritualidade: 

O conceito 'paradigma' só aparece no título da 
primeira parte do livro, não se discutindo seu 
significado. O que se discuti de forma decisiva é 
uma perspectiva da ecologia, Encontra-se, 

aqui o sentido inicial e fundamental da mudança 
que ocorre na obra de Leonardo Boff. A 
categoria “paradigma” só será objeto de análise 
em 1995, quando o conceito de Thomas Kuhn é 
apropriado por Boff, que lhe dá uma 
interpretação bem ampla. [...]. (BAPTISTA, 2008, 
p. 103). 

Entretanto de acordo com Boff (1981) os passos remotos de 
mudança paradigmática sem consciência provem do texto A não 
modernidade de São Francisco – a atualidade do modo de ser de 
São Francisco face ao problema ecológico, que posteriormente 
com acréscimos torna-se o primeiro capítulo de São Francisco: 
Ternura e Vigor e em versão modificada de 1979 O São Francisco 
que mora dentro de cada um de nós, integra o livro de autores 
variados homenageando Burle Marx. O texto apresentado num 
seminário do Centro João XXIII, no período de 16 a 19 de agosto de 
1990 coordenado por Nancy Mangabeira Unger, Natureza e 
sagrado: a dimensão espiritual da consciência ecológica introduz 
explicitamente o novo paradigma, Boff (1990) procura em São 
Francisco de Assis, as bases da relação, com a perspectiva espiritual 
integradora. Já em 1991, crítica o paradigma moderno, no prefacio 
de Viver uma atitude ecológica e em Refundação da dignidade 
humana a partir da nova cosmologia formula a fundamentação 
quântica dessa dignidade, e inicia a sua mudança teológica. 
Segundo Baptista (2008) não se trata de releitura, ou um novo tema 
pesquisado, ou modismo teológico, ou de uma influência da Nova 
Era e sim de uma verdadeira mudança paradigmática nos 
pressupostos de Hans Küng (1928), de que a consciência da crise é 
em geral o ponto de partida para a mudança profunda de algumas 
concepções básicas do passado, e por fim incutir novo modelo 
hermenêutico ou paradigma, quando fracassam os métodos e 
regras existentes.

Em 1975, inicia-se a preocupação de Boff com o tema da 
ecologia, mas este ganha outra perspectiva a partir dos anos 1980, 
quando se dedicará a estudar o tratado da criação a partir de 
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1985\86, motivada pela crise ecológica mundial e pela punição 
do Vaticano, indo buscar consolo e recuperação da fé nas selvas 
do Acre. 

Ao explorar as demandas que provocaram o surgimento 
do paradigma ecológico, busca-se a crise, as anomalias da 
ciência vigente, a comunidade em transformação, as 
descontinuidades e continuidades e novas propostas de solução. 
O paradigma moderno dominante até o início do século XX reagia 
a essencialismo e dogmatismo clássico do medievo, introduzindo 
a subjetividade e o cogito, originando uma racionalidade dualista, 
a divisão entre mundo material e espiritual, Deus e mundo, 
natureza e cultura, razão e emoção, feminino e masculino, ser 
humano e natureza e a atomização dos saberes da ciência. O 
otimismo dos pensadores do século XVIII, firmado na concepção 
empirista de verificar as teorias, dá espaço á crise da ciência 
provocada por seu desenvolvimento. Heisenberg (1901-1976) 
acredita que comumente na raiz das revoluções há um problema 
especial, estranhamente delimitado, e que não pode ser 
solucionado dentro do tradicional. Entretanto a mudança não é 
imediata, ela questiona e é questionada pelo paradigma novo 
que convive com o antigo. Boff (2008) afirma que o novo 
paradigma está em gestação.  Ao responder em que consiste o 
novo paradigma, Baptista (2008, p. 108) diz:

Começa com a mudança da própria 
racionalidade e, daí, da compreensão de toda 
realidade. O esquema da objetividade que o 
produziu a razão instrumental-analítica não dá 
mais conta da complexidade dos fenômenos e 
de sua pretensão de legitimar os critérios de 
verdade: 'A razão instrumental não é a única 
forma de uso de nossa capacidade de 
intelecção. Existe também a razão simbólica e 
cordial e o uso de todos os nossos sentidos 
corporais e espirituais.' Nessa perspectiva, o 
pensamento de Edgar Morín, a partir do início 
da década de 1970, oferecera novo horizonte 

de compreensão de epistemologia e do próprio, 
pensamento, conhecido como complexo. [...].

A ideia de que tudo interage o tempo todo nasce da 
percepção da pesquisa, estudo de Ilya Prigogine (1917-2003), 
alusiva à irreversibilidade exibe a evolução que caminha na 
perspectiva complexa, diversa, auto-organizada e de Inter retro 
relacionamento. A física contribui ao descobrir as partículas ínfimas, 
impossíveis de separar, como antes, matéria e energia, da 
concepção dualista vai para a dialética. Circular e complexa. Para 
Boff (2008) essa mudança deve-se simbolicamente à conquista do 
espaço. A terra como organismo vivo, na visão de James Lovelock 
(1919), ajuda a ampliar o conceito de ecologia de Haeckel (1834-
1919).

Baptista (2008) apresenta os dez pontos do Paradigma 
ecológico sintetizado por Boff (1993): 1-Totalidade\diversidade 2-
Interdependência\religação\ autonomia relativa, 3-Relação\ 
campos de força, 4-Complexidade\ inter ior idade, 5-
Complementaridade\reciprocidade\caos, 6-Seta do tempo\ 
entropia, 7- Destino comum\ pessoal, 8- Bem comum cósmico\ bem 
particular, 9-Criatividade\ destrutividade, 10- Atitude holística- 
ecológica\ negação do antropocentrismo. “Essa síntese Mostra a 
base sobre a qual a Teologia de Leonardo Boff dialoga suas ideias 
fundamentais que alicerçam sua mudança paradigmática. [...].” 
(BAPTISTA, 2008, p. 114). 

É no final da década de 1980 e começo de 1990, que a 
temática ecológica eleva-se ao status de novo paradigma, 
insurgindo a consciência dessa nova forma de pensar a teologia. 

Hugo Assmann, um dos primeiros teólogos da 
Teologia da Libertação e que também muda de 
paradigma no inicio dos anos de 1990, afirma 
que 'na medida em que o tema Deus da Vida se 
transformou em um dos eixos centrais da teologia 
e da pastoral, na América Latina, o aumento da 
consciência ecológica foi brotando, com 
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bastante naturalidade, da própria opção pelos 
pobres.' [...] (BAPTISTA, 2008, p. 114).

As dimensões do Paradigma ecológico em Leonardo Boff, 
transcende a perspectiva ambientalista, há diversas formas de 
conceber as dimensões da ecologia, os autores Antônio Lago  e 
José Augusto Pádua (1984), concebem na procurando entender o 
funcionamento da natureza, já a dimensão conservacionista 
responde à consciência da destruição que se localiza em 
patamares críticos, diversos movimentos ecológicos ou partidos 
verdes surgem daí.

A Teologia de Leonardo Boff sob o Paradigma ecológico 
articula e integra Deus, ser humano e natureza, que forma um todo 
orgânico, indivisível e diferenciado, proferindo trindade. Para 
Baptista (2008) a transformação da nova cosmologia é 
fundamental na virada ecológica de Boff (1990), esta ainda 
recupera destacadamente o “[...] homem com nó-de relações 
[...]” de 1971, inspirado Exupéry, conceito importante à abertura 
dialogal, atingindo a totalidade da realidade. Baptista finaliza sua 
analise tratando das questões cristológicas de Boff (1970) 
inspiradas em Teilhard de Chardin (1881-1955) e na mudança de 
sua visão eclesiológica:

As análises e críticas eclesiológicas ganham 
outra intensidade e perspectiva. Elas já 
existiam, mas a relativização eclesiológica se 
amplia. É a presença do Espírito que motiva a 
busca de libertação do 'peso das tradições', a 
necessidade de inserção nos grandes 
problemas atuais, bem como o esforço para 
'descobrir nova linguagem' que encante 
mulheres e homens de hoje e os torne 
fascinados por Jesus, como muitos ficaram há 
2000 anos. [...]. (BAPTISTA, 2008, p. 124). 

Leonardo Boff: um católico protestante é uma reflexão de 
12Rudolf Von Sinner  (2008), que aborda o tema por quatro focos: O 

cosmo (cosmologia), Deus-Trindade, e o Louvor a Deus (daxiologia). 
Sinner conhece Boff pessoalmente no período em este é professor 
visitante em Basiléia entre 1997\98. No entanto os livros de Leonardo 
Boff que versavam a respeito de teologia dogmática atraíram sua 
atenção desde o início de seus estudos teológicos, no meado dos 
anos 1980, pois diferiam das outras obras produzidas no terceiro 
mundo organizadas na biblioteca da universidade, disposta na área 
de missiologia ou de ecumenismo.

No título chamei Leonardo Boff de 'Católico-
protestante', no sentido de ser um teólogo com 
uma visão muito abrangente, 'católica', no 
sentido mais amplo possível, verdadeiramente 
cósmica. Ao mesmo tempo, tem-se mostrado 
'protestante' no sentido de com coragem, 
enfrentar o poder eclesiástico e o, por assim dizer 
'rolo compressor' dogmático de alguns teólogos 
influentes para elaborar uma teologia com base 
no Evangelho e nos desafios dos contexto 
concreto. É, portanto uma teologia que procura 
ser verdadeiramente evangélica, tendo sua 
base numa releitura contemporânea do 
Evangelho-razão pela qual, semelhantemente à 
Reforma do século 16, virou protestante, contra o 
establishment eclesiástico e seus aliados 
políticos-e uma teologia ecumênica, voltada 
para o mundo inteiro (oikumente, em grego). [...]. 
(SINNER, 2008, p. 144, grifos do autor).

O processo doutrinal sofrido por Boff em decorrência de 
Igreja: carisma e poder, o autor é criticado pelo cardeal Ratzinger, 
por sua tendência protestante, que para Sinner (2008) ressoa muito 
bem por sua característica protestante, ou melhor, evangélica, 
insiste no povo de Deus sendo referência da Igreja, e no caráter da 
hierarquia como serviço. Sua eclesiologia receptiva às outras 
referências eclesiais à parte da romana. Nisto amplia inclui, 
rebatendo a crítica de Hugo Assmann (1933-2008) de uma Teologia 
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da Libertação, catolicocêntrica, a concentração na Igreja 
Católica Romana deve-se provavelmente por a maior 
quantidade de teólogos de a libertação serem provenientes do 
catolicismo. Para Von Sinner (2008, p. 147), o maior problema: “É 
que o dialogo interconfessional e a existência das igrejas 
protestantes históricas foram - e continuam sendo - amplamente, 
desconsideradas. Existe uma tendência, à qual também Boff não 
escapa, de pular da Igreja Católica Romana (com seu 
universalismo inerente) diretamente para uma espécie de 
'macroecumenismo' das diferentes religiões.”[...].'

Na percepção de Von Sinner (2008), a partir da teologia 
trinitária, Boff (1970) elabora dois tipos de relação de Deus com o 
mundo, a ontológica (origem do cosmo em Deus) e a analógica. 
O sacramento lugar que transcende tornando transparente ao 
mundo a Igreja. Já nas obras ecológicas recentes a Igreja cede 
lugar ao cosmo. Outro ponto polêmico entre protestantes e 
católicos discutido por Sinner (2008) é a dimensão de pecado em 
relação à natureza, os primeiros geralmente subestimam o 
pecado na dimensão cósmica, os últimos minimizam o papel da 
natureza, concentram sua teologia na justificação por graça da 
fé.

A Trindade, a sociedade e a libertação, escrito no período 
em que estava sob pena de '[...] silêncio-Obsequioso [...]' (1985), 
afirma que a trindade é o verdadeiro programa social, demostra 
Boff (1986) sucessor do Russo Nicolai Fedorov (19828-1903), citado 
pelo alemão Jünger Moltmann (1926). Contrário à imagem de 
Deus monarca da '[...] teologia política [...]', Boff retoma a crítica 
do teólogo alemão Erik Peterson (1966):

Apesar de ser uma tese de cunho histórico, sua 
intenção era ser uma sutil crítica ao império dos 
nazistas em ascensão e ao apoio ideológico 
que recebeu de pensadores como Carl 
Schimitt, que defendeu que 'todos os termos 
são determinantes (prägnanten Begriff) da 
doutrina moderna do estado são conceitos 

teológicos secularizados' Peterson conclui que a 
plena implementação da teologia trinitária pelos 
padres da Capadócia no século 4 teria rompido 
radicalmente com qualquer  ' teo logia 
Política'que abusasse da proclamação cristã 
para legitimar um regime ou sistema político. [...]. 
(SINNER, 2008, p. 151, grifo do autor).

A linguagem teológica é metafórica em grande parte, 
principalmente ao tratar de Deus, pois antes de ser ciência e 
reflexão, é a linguagem a ser usada em relação a Deus (teo-logia, 
fala de ou sobre Deus), é louvor, oração, daxo-logia (fala de louvor), 
Boff (2008) a destaca em seu referido livro sobre a trindade essa 
linguagem com “Gloria ao Pai, ao filho, e ao Espírito Santo, assim 
como era no princípio, agora e para sempre, e pelos séculos dos 
séculos [...].”, utilizada nos cultos católicos e protestantes históricos. 
Boff (2008) tem o mérito de lembrar o circulo acadêmico dessa 
linguagem.

A entrevista do organizador Juarez Guimarães com 
Leonardo Boff recebe o título de A esperança é, hoje a virtude mais 
urgente e necessária, versa sobre os temas: formação intelectual de 
Boff, Teologia da Libertação, o novo paradigma, masculino e 
feminino e o balanço aos 70 anos completados no ano de 
publicação da obra sintetizada e a esperança. Alçarei as 
informações que complementem as dispostas no decorrer do livro, 
ou tragam novos elementos.

Leonardo Boff entra no seminário na passagem dos 11 para 
os 12 anos, onde teve formação clássica, posteriormente realiza um 
ano de noviciado franciscano e emite seus votos, em Curitiba, cursa 
dois anos de filosofia em seguida mais quatro anos de teologia em 
Petrópolis, na escola Superior Franciscana, é aluno de Constantino 
Koserm, que possuiu contato com Heidegger, e Dom Paulo Evaristo 
Arns, depois segue para o doutoramento na Alemanha. 
Acostumado desde cedo visita os clássicos diretamente com a 
leitura de filósofos, poetas e teatrólogos gregos, e depois passa a ler 
as dos padres da Igreja como Santo Agostinho, S. Boaventura, Duns 
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Scotus, Guilherme de Ockahm, e os diferentes teólogos e filósofos 
modernos, até chegar aos contemporâneos como Von Rad, 
Pannenberg, De Lubac e os demais já citados no decorrer da obra.  
A vivência intensa do Concílio do Vaticano II é decorrente sua 
função de secretário como Dom Frei Boaventura Kloppenburg, o 
único brasileiro convidado à redação dos textos conciliares. Pois 
este significou uma conciliação tardia da Igreja com a 
modernidade, já que os papas do século XIX mantinham posturas 
conservadoras, mas é Medellín o berço da Teologia da 
Libertação. 

No texto Teologia sob o signo da transformação Boff (2000) 
quase sucumbe à tentação dos Fraticelli do século XIV, ao se 
aprofundar no carisma pessoal de São Francisco de Assis, que na 
afirmação de Dom Hélder Câmara é o patrono da TL, por assumir e 
conviver a condição do pobre, se aproximando de Jesus de 
Nazaré. A diferença entre os dois reside na postura ecológica de 
São Francisco, o que não é transmitido pelo Jesus dos quatro 
evangelhos. Entretanto não se deve cobrar de Jesus algo 
impróprio à sua época. Para Boff “Mas quem se ocupa 
intensivamente com São Francisco, com sua herança humanitária 
expressa por sua fraternidade universal, não deixa de se comover. 
[...].”. A partir dessa perspectiva o teólogo protestante Walter Nigg 
(1903-1988), que acredita que São Francisco teria sido uma nova 
encarnação do filho de Deus nos primórdios dos tempos 
modernos, este segue o movimento franciscano dos Fraticelli que 
segundo o Monge Joaquim de Fiore, São Francisco teria 
inaugurado a era do Espírito Santo, superando o próprio Cristo. Nos 
séculos há uma vasta literatura estabelecendo São Francisco 
como outro Cristo, sofrendo condenação da inquisição. Para Boff 
os dois são grandes, complementares e novos(2008). 

Sobre sua relação com Marx, Boff (2008, p. 175) afirma:

Não sou profundo conhecedor de Marx. Na 
verdade, nunca mostrei interesse especial por 
Marx. Apenas na medida em que me ajudava 
e ajuda a Teologia da Libertação a descobrir os 

mecanismos que geram a pobreza como 
opressão, como funciona uma sociedade de 
Classes em Conflito e sob que forma o 
cristianismo é apropriado pelos vários interesses 
sociais. Para mim, a leitura de Gramisci foi útil, por 
que ele mostra uma postura bem diferente de 
Marx em face da religião. Gramisci tem alta 
consideração e ela ajuda formar o bloco 
histórico que representa os interesses dos 
oprimidos. Mas na minha compreensão da 
Ideologia e nos cursos que ministrei neste campo, 
Marx foi-me extremamente inspirador.

Para Leonardo Boff a sua maior colaboração á TL é ter dado 
a ela um caráter sistemático, mesmo correndo o risco de que ela se 
descolasse da Prática, o que não ocorreu em consequência de seu 
trabalho missionário e pastoral, acompanhado de Frei Betto, 
Clodovis Boff e João Batista Libânio. Esta teologia nasce de forma 
simultânea pela América Latina sem que haja contato direto entre 
seus formuladores. Significa uma virada Copernicana para teologia, 
pois nunca após os movimentos pauperista do século XVIII, 
obtiveram tanta centralidade. Deixando de serem objetos de 
caridade, passando a serem sujeitos capazes. Apesar do contexto 
de conservadorismo nas estruturas eclesiais a TL ainda possui grande 
folego na América Latina, muitos dos políticos que chegaram ao 
poder recentemente confessam-se adeptos do cristianismo 
libertador.

NOTAS

¹ Os intelectuais contemplados pela coleção são: Boris Fausto, obra 
organizada por Ângela de Castro Gomes (2008); Evaldo Cabral de 
Mello, obra organizada por Lilia Moritz Schwarcz (2008); Silviano 
Santiago, obra organizada por Eneida Leal Cunha (2008) Além de 
organizar o volume aqui estudado sobre Leonardo Boff, Juarez 
Guimarães (2010) organiza a obra sobre Maria da Conceição 
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Tavares.
² As obras de Leonardo Boff, citadas durante todo o texto são 
analisadas e organizados em blocos temáticos pelos autores dos 
capítulos. Já em relação aos autores referenciados por todos os 
textos, não podemos citar uma única obra pois estes   influênciam 
Leonardo Boff, por meio da sua de toda a sua trajetória intelectual.

³ Padre Jesuíta (tio de Frei Betto), teólogo, escritor, doutorou-se em 
Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, foi 
professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, da Pontifícia 
Universidade de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Atualmente 
Leciona na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo 
Horizonte.

4 Karl Ranher, teólogo e sacerdote Jesuíta, de origem Germânica, 
participou da comissão teológica do Concílio do Vaticano II e 
criador da revista Concilium em 1965, viveu de 1904 a 1984, 
lecionou teologia dogmática em diversas universidades alemãs e 
suas obras versam sobre relações Igreja Espirito, a relação 
antropologia e Cristologia, e a abertura e a receptividade do 
homem para com o Mistério. Otto Semmelroth nasce em 1912 e 
falece em 1979, teólogo Jesuíta alemão, professor de teologia 
dogmática e doutrinária, suas obras dedicam-se a estudos de 
temas ligados mariologia, doutrina pastoral e arquétipos de 
santidade.

5
 Padre e teólogo alemão, nascido em 1933, que se desligou da 

igreja romana em 2010 por divergências com seu corpo 
dogmático em especial com a figura do Papa Bento XVI (de quem 
foi companheiro no Centro de Pesquisa Ecumênica nos anos de 
1960), em relação à celebração da eucaristia entre cristãos de 
diversas dominações, e ao tratamento que era dado aos 
sacerdotes acusados de pedofilia.

6 Disciplina também para qual Leonardo Boff é concursado na 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
7 Ministro do desenvolvimento social e combate à fome do governo 
do presidente Luís Ignácio Lula da Silva, graduado e mestre em 
direito e doutor em  Filosofia.

8 Em 2012, o livro completou 40 anos de seu lançamento, e 
conjuntamente com a obra Teologia da Libertação de Gustavo 
Gutiérrez é o marco referencial do movimento teológico latino-
americano.

9 P. Sockmeier, para o qual o bispo era apoiado pela fé daqueles a 
quem servia e por isso devia ser eleito bispo, pelo clero e pelo povo 
na Igreja, assim como na era primitiva.

10 Recomendação seguida em: Jesus (2009). JESUS, R. M. Religião 
como fé política: o cristianismo libertador em Leonardo Boff. 2009. 
136 f. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Faculdade de Filosofia e 
Teologia, Belo Horizonte, 2009. – Todas essas informações devem 
constar nas referências.

11 Diretor da Cátedra de Teologia e Ciências da Religião Ignacio 
Ellacuria, da Universidade Carlos III de Madri.

12 Doutorado em Teologia na universidade de Basiléia-Suíça, com a 
tese sobre a doutrina trinitária de L. Boff comparada a de R. 
Pannikar. Pastor da Igreja Evangélica de confissão Luterana no Brasil.
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