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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

Nestes Anais do 1º Seminário Nacional do fHist o leitor poderá vislumbrar uma parcela 

das apresentações que tiveram espaço durante este seminário, nos dias 02 e 03 de Outubro 

de 2019, no Teatro Municipal Santa Izabel, em Diamantina, Minas Gerais, como parte 

das atividades do 5º Festival de História, cujo tema foi “o povo brasileiro”, inspirado na 

obra de Darcy Ribeiro.  

Este 1º Seminário marca uma parceria entre o Festival de História, que ocorre 

bianualmente na cidade de Diamantina e o Curso de História da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), também sediado na cidade de Diamantina. 

Configura-se como um evento acadêmico que traz produções de pesquisas 

historiográficas para difusão a um público mais amplo, em uma jornada de troca de 

saberes e de construção de formatos de aproximação e publicização do conhecimento 

histórico.  

Considerando que o conhecimento histórico produzido no Brasil vem crescendo 

largamente nas últimas décadas a partir das produções dos diferentes programas de pós-

graduação e entidades de pesquisa, cresce também o anseio de muitos historiadores para 

que suas vozes sejam ouvidas muito além de seus pares acadêmicos e são várias as 

iniciativas, individuais ou coletivas, de reflexões, parcerias e eventos que buscam romper 

os muros do conhecimento histórico para alcançar a sociedade brasileira. 

 Além disso, em tempos sombrios, marcados pela difusão criminosa de fake news e 

de posturas subjetivistas de construção de argumentos e por tentativas de proposições de 

releituras falaciosas do passado, torna-se cada vez mais imprescindível a difusão de 

conhecimentos históricos pautados por uma tradição metodológica e que sejam 

compreensíveis por qualquer cidadão brasileiro. 

Os textos aqui presentes* contemplam as sessões temáticas Diamantina, 

Patrimônio e História Regional; Experiências políticas no mundo contemporâneo; 

História Afro-brasileira, Mídias, Educação e a Produção Pública do conhecimento 

histórico e a Circulação pública do conhecimento histórico. 

 
*A revisão dos textos é de responsabilidade de cada autor. 



 

 
 

Assim, a(o) leitor(a) poderá ter acesso às reflexões desenvolvidas pelos 

apresentadores de forma mais aprofundada e com a fundamentação teórico-metodológica 

sobre, por exemplo, a Vila de Biribiri, local histórico e turístico de Diamantina, no 

trabalho de Kátia Borges; aspectos variados da política contemporânea, como a 

convergência entre os governos estadunidense e brasileiro, no trabalho de Luiza Martins 

Santos e Adamo Dias Alves ou análise da obra do cineasta Patrício Guzmán, de Samuel 

Torres Bueno; ou análises do caso Eloá Pimentel apresentado por Laura Mendes Matos. 

Na temática Afro-Brasileira, a(o) leitor(a) poderá conhecer os trabalhos sobre 

capoeira e a atuação política de jovens negros, ressaltando o destaque para a atuação 

feminina nos trabalhos de Thamara Fonseca e Samara Marques.  No âmbito das mídias, 

os jogos ganham destaque nas apresentações de Lúcia Helena Ramos e Filipe Lopes de 

Oliveira. 

Estes são alguns dos trabalhos que o leitor encontrará nestes Anais. Convido-os a 

passear por estas páginas e que este passeio possa ser instigante e motivador de debates e 

novas produções. 

 

Vitória Azevedo da Fonseca 
Organizadora 
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“MUNDOS” DO TRABALHO: HISTÓRIA(S) DAS OPERÁRIAS DA FÁBRICA DE 
TECIDOS DO BIRIBIRI (1918-1959)  

Kátia Franciele Corrêa Borges* 
 
Resumo 
O(s) “Mundo(s)” do trabalho convidam-nos a refletir sobre as raízes culturais, sociais e políticas que 
permeiam as relações de trabalho. Este artigo tem como propósito apresentar um recorte dos 
resultados obtidos na tese de doutorado intitulada: “Fiar, tecer e rezar: a história das mulheres 
operárias do Biribiri (1918-1959)”, defendida em 24 de abril de 2019. Nossa proposta tem como fio 
condutor a(s) história(s) das mulheres que trabalharam na referida fábrica e discutir as relações 
trabalho que ali foram estabelecidas. Deste modo, rastreamos os indícios e sinais deixados através das 
fichas de recursos humanos.  
 
Palavras-chave: “mundos” do trabalho – fábrica – história – mulheres. 
 
Abstract 

The “words” of work  invite us to reflect on the cultural, social and political roots that permeate the 
working relationships.  This article aims to present a clipping of the results obtained in the doctoral 
thesis entitled: “Spinning, weaving and praying: the history of women in the Textile Factory of Biribiri 
(1918-1959)”, defended in april of the 2019. Our proposal has as a thread the history(s) of the women 
who worked in the said factory e discuss the work relationships that were established there. In this 
way, we trace the clues and signs left through human resources records. 
 
Keywords: “Words” of work  – Factory – History –  Women.  

 
 
Introdução 

 

 A Fábrica de Tecidos do Biribiri foi fundada em janeiro de 1877 pelo Bispo de Dimantina 

Dom João Antônio Felício dos Santos e sua família.  A localização da fábrica era peculiar, um lugarejo 

situado à aproximadamente 13 quilômetros da cidade, cercado por colinas e banhado pelas águas do 

Ribeirão das Pedras (também chamado pelos moradores de Rio Biribiri). Tratava-se de um ambiente 

propício com queda d’água que serviria de força motriz para os filatórios e teares1. Ali a fábrica 

funcionou até meados de 1973. A tradição oral de Diamantina sustentou o imaginário de que o Bispo 

fundou a fábrica para ajudar “moças órfãs” e gerar emprego e renda para os pobres.   

 Pensar a história do trabalho na Fábrica de Tecidos do Biribiri, através da 

representatividade feminina, motivou a pesquisa que resultou na tese de doutorado intitulada “Fiar, 

tecer e rezar: a história das mulheres na Fábrica de Tecidos do Biribiri (1918-1959)”, defendida em 

abril de 2019, no Programa de Pós Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora.  

 Elisabeth Souza-Lobo (2011, p.202) afirma que “vários caminhos apontam para as formas 

históricas e culturais das relações de trabalho, e mais ainda para relação de trabalho como interação 

que envolve subjetividade. O gênero é uma das dimensões dessas subjetividades”. Assim, busca-se 

 
* Doutora do Programa em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora/UFJF, 2019.    
1 Durante a pesquisa pode-se observar que a prática de fundar fábricas junto às encostas d’águas foi uma prática recorrente 
da indústria têxtil em Minas Gerais. Maiores informações ver GIROLETTI (1991) e LIBBY (1998)  
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analisar os “mundos” do trabalho através da Fábrica do Biribiri pensando as subjetividades que 

transformaram “meninas” em operárias.  

 Este artigo propõe analisar os instrumentos utilizados para a geração dos laços de 

dependência entre trabalhadores(as) e patrões. Buscar-se-á apresentar como as legislações dos direitos 

do trabalho se inseriram no cotidiano das pessoas empregadas na fábrica.  Para tanto, adota-se a 

metodologia do paradigma indiciário de Carlo Ginzburg (1989): rastreando os indícios e os sinais  2. 

Desse modo, selecionou-se e analisou-se 998 fichas de registros dos(as) trabalhadores(as), 

contratados(as) pela Fábrica do Biribiri, no período entre 1918 e 1959, onde pode-se identificar a 

presença de 875 mulheres e 123 homens. Esse recorte temporal correspondeu ao período da pesquisa 

por ser assinalado por mudanças significativas no mundo do trabalho brasileiro, inclusive no que se 

refere ao trabalho feminino.  

  
   
 A fábrica como um espaço familiar 

 

 Em 1891, a Encíclica Romana Rerum Novarum, no capítulo “Sobre os deveres e direitos 

do operariado e do patronato”, estabelecia que: 

Entre estes deveres, eis os que dizem respeito ao pobre e ao operário: deve fornecer 
integral e fielmente todo o trabalho a que se comprometeu por contrato livre e 
conforme à equidade; não deve lesar o seu patrão, nem nos seus bens, nem na sua 
pessoa; as suas reivindicações devem ser isentas de violências e nunca revestirem a 
forma de sedições; deve fugir dos homens perversos que, nos seus discursos 
artificiosos, lhe sugerem esperanças exageradas e lhe fazem grandes promessas, as 
quais só conduzem a estéreis pesares e à ruína das fortunas. Quanto aos ricos e aos 
patrões, não devem tratar o operário como escravo, mas respeitar nele a dignidade 
do homem, realçada ainda pela do Cristão. [...]. Mas, entre os deveres principais do 
patrão, é necessário colocar, em primeiro lugar, o de dar a cada um o salário que 
convém. Certamente, para fixar a justa medida do salário, há numerosos pontos de 
vista a considerar (CARTA ENCÍCLICA DE LEÃO XIII, 15 de maio de 1891,  p. 
31). 
 
 

 As relações de trabalho da Fábrica de Tecidos do Biribiri se formaram com base nesses 

preceitos. Isto possibilitou o desenvolvimento de um conjunto de relações sociais ancoradas na troca 

de proteção por dependência. Ao analisar o patronato no Brasil, no início do século XX, Angela de 

Castro Gomes observa que as relações entre empregador e empregados se aproximaram do 

entendimento da “fábrica como uma grande casa de família”, cujos problemas dependeriam do seu 

comando e orientação, sendo este seu dever em relação àqueles que lhe prestam obediência. No 

entanto, tais relações não permitiram o desenvolvimento da autossuficiência do trabalhador (GOMES, 

2014, p.59).  

 
2 Conforme Carlo Ginzburg o estudo do historiador é o passado e não há como acessá-lo diretamente, só há como 
tangenciá-lo por meio daquilo que nos ficou, dos restos desse passado. Isto é, através do rastreamento de sinais, indícios, 
signos (1989).  
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 A mesma compreensão nos apresenta Palmira Petratti Teixeira, ao afirmar que as relações 

estabelecidas no espaço da fábrica e das vilas operárias se traduziam em espaços estratégicos para os 

patrões fazerem concessões em forma de “beneficência patronal, como os abonos, as festas, os 

prêmios etc., disseminando entre o operariado a ideia de que ele e o patrão pertenciam a uma “grande 

família” (TEIXEIRA, 1999, p.74).  

 A Fábrica de Tecidos do Biribiri não seria diferente. Os patrões permitiam festas, ainda 

que religiosas, oferecendo abonos e incentivos aos operários(as) que superassem a produção e 

tivessem bom comportamento. Alaíde Buitrago, por exemplo, foi uma operária que ingressou na 

fábrica em abril de 1938, trabalhando ali, ora na função de fiandeira, ora na função de tecelã.  Entre 

agosto e novembro de 1961, ela recebeu dois abonos: um no valor de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) e  

outro no valor de Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros). Ambos os valores seriam referentes ao terceiro 

lugar que ela obteve no “Prêmio da Tecelagem”. Alaíde era solteira, tinha bom comportamento e 

trabalhou na fábrica até maio de 1969, quando se aposentou3. Ela era uma operária experiente, o que 

justifica sua boa produção. Esse abono representava o reconhecimento do patrão do seu desempenho, 

ao mesmo tempo em que servia de incentivo para que outras operárias seguissem o exemplo da colega.  

 A concepção da fábrica como uma grande família pode ser observada na figura 1 a seguir: 

 

Figura 1. Foto da Fábrica do Biribiri e seus(suas) operários(as) (meados de 1930). 
Fonte: Arquivo pessoal de Raimundo Geraldo de Souza (Vulgo - Raimundo Sem .Braço) 
 
 

 A frase abaixo da foto descreve o seguinte: “Fábrica de Fiação e Tecidos do Biribiri e seus 

operários”. Mas, a imagem mostra claramente que a maioria dos(as) operários(as) eram mulheres. A 

 
3 ARQUIVO PRIVADO DA ESTAMPARIA S/A - APE-S/A. Fábrica do Biribiri – Cadastro de Recursos Humanos. (1918 -
1959). 
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frente da imagem pode-se observar um homem de terno branco que, provavelmente era um dos donos 

da fábrica (pertencente à família Duarte). A distribuição das pessoas, no enquadramento da foto, dá 

indícios de que todos(as) faziam parte da família e, por isso, deveriam ser retratados(as)4.  

 O armazém da Vila do Biribiri, de propriedade dos donos da fábrica, também funcionou 

como um instrumento estratégico para estreitar os laços de confiança entre patronato e operariado, 

pois ofereceu a oportunidade de comprar “fiado”, ou seja, com anotações dos débitos em cadernetas.   

Quadro 1 
Fornecimentos do Armazém da Vila Operária do Biribiri (1934) 

 
Data Totais de “notinhas” de consumos 

realizados pelos operários 
Totais de consumos da cozinha geral 

dos operários  

31/01 5:373$920 3:336$840 

28/02 3:336$840 2:899$420 

31/03 7:767$080 3:057$840 

30/04 4:697$080 3:606$330 

30/05 5:218$800 3:876$570 

30/06 4:790$400 3:932$010 

30/07 5:218$150 3:907$940 

30/08 5:236$150 3:747$870 
Fonte: APE-S/A. Fábrica do Biribiri. Caderno de Débito e Crédito do Armazém. 1934.  

 

A operária Maria da Conceição Assis, por exemplo, se recorda de ter recebido salário, 

somente no início do seu trabalho na fábrica em 1955. Depois disso, o que ela produzia ficava para 

pagar as dívidas contraídas no armazém.  

Quando eu entrei na fábrica, eu trabalhei 13 dias de um quarto de horas, era assim 
que eles falavam, eu ganhei nessa época trezentos e trinta cruzeiros. Menina! Isso 
para mim foi um tanto de dinheiro, eu nunca tinha trabalhado e nunca havia 
comprado nada no armazém. Daí para diante eu comecei a gastar, minha mãe ia lá e 
pegava mantimentos na minha conta e, a nossa notinha já era descontada na folha 
de pagamento aí eu comecei a receber zero... zero... zero. Eu sempre estava devendo 
(MARIA DA CONCEIÇÃO DE ASSIS PEREIRA – Entrevista concedida em 
24/03/2018).  
 
 

A carência de algumas famílias, a facilidade de crédito e as dificuldades que muitos(as) 

operários(as) teriam de se deslocar até a cidade Diamantina5 justificam o endividamento. 

Consequentemente, o armazém contribuía para aumentar os laços de dependência do operariado.  

Maria da Conceição Assis ainda nos contou que, durante o tempo em que ela trabalhou 

na fábrica, morou no Convento (Pensionato para moças) e recebia o seu salário descontado, o 

equivalente a CR$ 120,00 (cento e vinte cruzeiros), referente a taxa de habitação e 

alimentação(Entrevista concedida em 24/03/2018). Isto explica os consumos fornecidos para a 

cozinha geral dos operários discriminados no quadro 1.  Desse modo, o armazém classificava dois 

 
4 De acordo com Dayse Lúcide Santos, a fotografia mostra “indícios, sinais do mundo passado que são testemunho e 
modos de representação de dada sociedade”. E, para analisar a fotografia, sobretudo de famílias, deve-se considerar o 
teatro construído para o momento observando os papéis sociais. (2015, p. 80).  
5 Para um(a) operário(a) deixar a vila era necessária a autorização dos empregadores. Além disso, havia a questão da 
distância entre a vila operária e a cidade que era de aproximadamente 12 quilômetros. 
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tipos de despesas para os(as) operários(as): uma direta – quando o(a) próprio(a) operário(a) fazia a 

dívida; e outra indireta – as despesas geradas com as alimentações dos(as) operários(as) no refeitório 

da fábrica. 

Conforme Maria da Conceição Assis, “no armazém tinha de tudo: doces, tecidos, roupas 

de cama, toucinho, máquina de costurar e utensílios para casa” (Entrevista concedida em 

24/03/2018). Assim compreendemos que o armazém não fornecia apenas comida, ele também seria 

o meio de comércio diversificado e veloz para aqueles(as) operários(as).  E desse modo, o patronato 

tecia as relações de confiança com seus operários, formando a “grande família do Biribiri”. 

 

Os Direitos Sociais e seus reflexos na fábrica do Biribiri 

 

O Brasil trilhou um longo caminho para garantir proteção social ao trabalhador. A 

“Constituição de 1891, por exemplo, não dispunha de nenhum artigo que versasse sobre as questões 

de trabalho, assegurando apenas o livre exercício de qualquer profissão e garantindo a inviolabilidade 

dos direitos de propriedade”. E o Código Civil tratou somente do “conjunto das relações entre 

trabalhadores e patrões, sob o título de ‘locação de serviços’”. Foi apenas com a Emenda 

Constitucional de 1926, que o Congresso se debruçou responsavelmente na tarefa de legislar sobre o 

trabalho (GOMES, 2014, p.75).   

 Os “direitos das mulheres e o trabalho infantil” foram pautas de intensos debates no 

Congresso Nacional. Segundo Glaucia Fraccaro: 

Foram cinco os projetos de lei apresentados pelo deputado Maurício de Lacerda, 
ainda em julho de 1917, três dos quais abordavam o trabalho de mulheres e crianças: 
o Projeto n. 125, de 16/07/1917, sobre o trabalho feminino, o Projeto n. 135, de 
24/07/1917, sobre criação de creches em estabelecimentos industriais e o Projeto 
n. 137, de 18/07/1917, sobre a criação de contratos de aprendizagem. Até 1920, 
todos foram discutidos pela Comissão de Legislação Social, formada em 1918, e o 
tema das mulheres que trabalhavam passou a ser tratado pelo deputado João 
Pernetta. Mais tarde, as medidas propostas por Maurício de Lacerda seriam 
discutidas a partir do escopo do Projeto n. 284, que ficou conhecido como Código 
do Trabalho e reunia as proposições sobre o tema. As emendas propostas por 
Maurício de Lacerda ao texto elaborado por João Pernetta envolviam a redução da 
jornada de trabalho das mulheres para seis horas diárias, proibição delas no trabalho 
noturno e em atividades pesadas, insalubres e que fossem “ofensiv[as] ao pudor ou 

contra moral” (FRACCARO, 2016, p.83). 
 

 Os parlamentares debatiam essas emendas denominando-as de “pensamento protetor” 

de Lacerda. Os “debates se seguiram com o objetivo de melhorar a situação da classe trabalhadora 

diante das péssimas condições de trabalho e ausência de direitos, principalmente na indústria” 

(FRACCARO, 2016, p.83).  

 Ao se reportar sobre as lutas sociais que ocorreram durante o processo de industrialização 

brasileira, Maria Valéria Juno Pena explica que, em alguns casos, a participação das mulheres nos 

movimentos de greves foi direta, sobretudo durante a Primeira República, movimentando-se contra o 
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aumento do custo de vida. Porém, a natureza desses movimentos foi definida, na maioria das vezes, 

por meio da identidade com as funções familiares. Assim, 

a regulamentação do seu trabalho – e mesmo sua extinção – foi demandada e 
constituiu uma das alavancas das lutas trabalhadoras até 1930: um papel específico 
na família lhe foi desenhado e um tipo próprio de personalidade lhe foi forjado. Em 
outras palavras, a política operária elaborou uma linguagem e um discurso sobre a 
mulher, dos quais emergiram demandas específicas sobre qual deveria ser sua 
posição no mundo do trabalho coletivo. E, o que é mais importante, frequentemente 
tais demandas foram absorvidas e legitimadas pelo Estado através de sua legislação 
do trabalho (PENA, 1981, p.180). 
 

Neste contexto, os legisladores dos direitos sociais depreendiam que a posição da mulher 

no mundo do trabalho não poderia colocar em risco o seu papel social, e que ela deveria desempenhar 

seu papel no seio familiar6. Essa concepção, de certo modo, explica os motivos pelos quais os 

administradores da Fábrica do Biribiri optavam por trabalhadoras solteiras.  

Até a década de 1930 as principais leis sociais já existentes no Brasil eram: a lei de acidentes 

de trabalho (BRASIL. Decreto nº 3724, 1919), a lei de férias (BRASIL. Decreto nº 17496, 1926) e o 

código de menores (BRASIL. Decreto nº 16.272, 1923). As relações de trabalho na Fábrica do Biribiri 

passariam a ser, também, pautadas por essas leis7. À medida em que a legislação vai se instituindo, as 

fichas de cadastro dos recursos humanos são preenchidas com maiores detalhes sobre a vida dos(as) 

trabalhadores (as), como, por exemplo, o informativo de beneficiários.  

 

  

 
6 Para Gláucia Fraccaro “o caráter patriarcal da legislação de proteção às mulheres interessava mais aos homens, que 
pretendiam repeli-las do mercado de trabalho, do que regulavam as relações de trabalho”(2016, p. 150). 
7 Entre as 998 fichas de cadastro que analisamos, cerca de 200 trazem no verso ou anexo informativos de férias tiradas 
pelos/as trabalhadores/as. In: APE-S/A. Fábrica do Biribiri – Cadastro de Recursos Humanos. (1920 -1959). 
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Quadro 2 
Informativo dos beneficiários dos(as) trabalhadores(as) da Fábrica do Biribiri 

 
Beneficiários Operárias Operários Total 

Sua pessoa 162 10 172 

Seus Pais (mãe e pai) 132 26 158 

Suas mães 89 7 96 

Seus pais (apenas o pai) 10 2 12 

Sua Esposa e filhos  18 18 

Sua mãe e  filhos  1 1 

Sua mãe e irmãs 5  5 

Quatro filhas  1 1 

Sua mãe, irmãos e sobrinhos 1  1 

Sua mãe, irmãs e dois filhos 1  1 

Sua mãe, sua esposa e filhos  1 1 

Seus(suas) Filhos(as) 4 1 5 

 Seus irmãos  7  7 

Suas irmãs 3  3 

Duas irmãs e uma sobrinha 2  2 

Suas Avós 4  4 

Sua  avó e a tia  1 1 

Sua irmã e a Filha 1  1 

A madrinha 1  1 

Sua sobrinha  1  1 

Sua tia 1  1 

Sua tia e seu pai 1  1 

Uma filha solteira e uma filha casada com dois filhos  1 1 

Sua irmã Idalina + um sobrinho de nome José órfão de mãe 1  1 

Não informaram  449 54 503 

Total Geral 875 123 998 

APE-S/A. Fábrica do Biribiri – Cadastro de Recursos Humanos. (1918 -1959). 

 

 Essa fonte indica que o operário ou operária, ao ser cadastrado na fábrica, informava 

quem seria seu beneficiário. Um ponto curioso refere-se ao fato de que 162 mulheres e 10 homens 

informaram à fábrica que seus beneficiários seriam sua própria pessoa. Isto nos levou ao 

questionamento relativo aos acidentes com morte. Nesses casos, quem deveria receber a indenização 

daquele(a) trabalhador(a)?  

 Os pais, juntamente com as mães, somavam o total de 158 beneficiários, seguidos das 96 

mães (isoladas). Esposa e filhos somavam 18 e, os pais (isolados), 12. Existiam também aqueles(as) 

operários(as) que indicavam seus beneficiários em detalhes, tipo “mães, irmãos e sobrinhos” ou, ainda, 

a quantidade exata de filhos(as). Entre eles se destacam: o chefe de fiação José Eugênio Saraiva, que 

ingressou na fábrica em agosto de 1927 e informou que suas beneficiárias seriam as suas quatro filhas; 

o carpinteiro Antônio Brant de Meneses, viúvo, que foi admitido em agosto de 1921 e informou que 

seus(suas) beneficiários(as) seriam “uma filha solteira e uma filha casada com dois filhos”; e ainda a 
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tecelã Maria Augusta de Moraes, admitida também em agosto de 1921, que informou que os seus 

beneficiários seriam a “irmã de nome Idalina e um sobrinho de nome José que seria órfão de mãe”8. 

 Esses detalhes indicam que esses(as) trabalhadores(as) se posicionavam como os 

principais provedores de suas famílias. Em caso de ausência, era preciso assegurar que os benefícios, 

aos quais eles teriam direito, deveriam chegar às pessoas certas. Os(as) 503 operários(as) que não 

informaram seus beneficiários foram contratados entre o período de 1940 a 19509.  

 A Carteira Profissional foi instituída em 1932 e o texto dessa lei assegurou que “para os 

efeitos legais, em falta de outras declarações, seriam consideradas beneficiárias do portador de carteira 

profissional as pessoas mencionadas na referida carteira, independentemente de outras provas” 

(BRASIL, Decreto nº  21.175, 1932). A Consolidação das Leis do Trabalho- CLT de 1943 confirmou 

essa lei, transformando a carteira profissional num instrumento comprobatório na falta de declaração 

de beneficiários (BRASIL, Decreto nº 5452, 1943). Assim, compreendemos que a ausência da 

indicação dos beneficiários nas 503 fichas teria ocorrido por dois motivos: ausência da declaração do 

trabalhador ou a constatação do fato já evidente nas respectivas carteiras profissionais.   

 O Decreto 21.175 ainda determinou que, se o(a) trabalhador(a) quando no ato de tirar a 

carteira profissional, não souber ou não puder assinar, “seria exigida a presença de três testemunhas, 

uma das quais assinará pelo declarante e a seu rogo (BRASIL, 1932).  Isto explica porque entre as 998 

fichas de cadastro de operários(as) encontramos 53 que tiveram suas fichas assinadas por outras 

pessoas (a rogo); 89 assinaram com o dedo polegar (digital), 735 assinaram por extenso e 121 fichas 

estavam sem assinatura (em branco).  

 
Quadro 3 

Classificação da Assinatura dos(as) operários(as) 
 

Tipos de assinaturas Mulheres Homens Total 

“À rogo de”  51 2 53 

“Digital”  82 7 89 

“Por extenso” 642 93 735 

“Em branco”  100 21 121 

Total Geral 875 123 998 
APE-S/A. Fábrica do Biribiri – Cadastro de Recursos Humanos. (1918 -1959). 

 O Decreto nº 21.175 ainda determinou que as carteiras profissionais deveriam conter a 

respeito do portador: 

1º, fotografia, com a menção da data em que tiver sido tirada; 2º, número, série e 
data da carteira; 3º, característicos físicos e impressões digitais; 4º, nome, filiação, 
data e lugar do nascimento, estado civil, profissão, residência, assinatura e grau de 
instrução; 5º, nome, espécie e localização dos estabelecimentos ou empresas em que 
exercer a profissão, ou a tiver sucessivamente exercido, com a discriminação da 
natureza dos serviços, salário, data de admissão e saída;  6º, nome do sindicato a que 
esteja associado (BRASIL, 1932). 

  

 
8 APE-S/A. Fábrica do Biribiri – Cadastro de Recursos Humanos. (1918 -1959). 
9 Idem. 
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 A CLT de 1943 confirmou essas exigências, mas aumentou a idade do portador para 18 

anos, acrescentando mais dois itens: “7º situação do portador da carteira em face do serviço militar e 

9º discriminação dos documentos apresentados” (BRASIL, Decreto nº 5.452, 1943).  

 Para identificarmos como os(as) trabalhadores(as) da Fábrica do Biribiri aderiram a essas 

novas normas, tomamos como referência os números de séries das carteiras profissionais inseridos 

nas fichas de cadastro. Constatamos que, entre os 131 contratos realizados no período entre setembro 

de 1918 a janeiro de 1932, 29 mulheres e 10 homens tinham os números de séries informados nas 

suas respectivas fichas.  Entre os 291 no período de fevereiro de 1932 a abril de 1943, apenas nas 

fichas de 93 mulheres e 10 homens constavam os números de séries. De maio de 1943 a janeiro de 

1959, nos 572 contratos de trabalhadores(as), somente as fichas de 216 mulheres e 38 homens 

informaram os números de séries das carteiras10.  

Quadro 4 
As Carteiras de Trabalho e os(as) trabalhadores(as) da Fábrica de Tecidos do Biribiri 

 
Períodos de 

admissões (mês e 
ano) 

Fichas com nº 
de série 

(Mulheres) 

Fichas com nº 
de série 

(Homens) 

Fichas sem 
nº de série 
(Mulheres) 

Fichas sem nº 
de série 

(Homens) 

Total  

09/1918 – 01/1932 29 10 77 15 131 

02/1932 – 04/1943 93 10 160 28 291 

05/1943 – 01/1959 216 38 297 21 572 

Não constam 
períodos 

- - 3 1 4 

Total  338 58 537 65  
998 

Total Geral  396 602 

Fonte: APE-S/A. Fábrica do Biribiri – Cadastro de Recursos Humanos. (1918 -1959).  
 

 O primeiro período (09/1918 – 01/1932) assinala o momento em que os irmãos Algemiro 

Pompoloni Duarte e João Gerundino Duarte adquiriram a fábrica e implantaram diversas novas 

estratégias para melhorar a produção, especialmente inerente à contratação de funcionários(as). Entre 

os 39 operários(as) contratados(as) que tinham números de séries informados nas fichas, verificamos 

que 28 deles saíram da fábrica no período entre 1937 e 1964. Isto indica que essas pessoas adquiriram 

suas carteiras profissionais após a instituição do Decreto nº 21.175 (BRASIL, 1932).   

 O segundo período (02/1932 – 04/1943) é composto pelo grupo de trabalhadores(as) 

que ingressaram na fábrica entre a criação da carteira profissional (1932) e antes da criação da CLT 

(BRASIL, Decreto nº5452, 1943). Embora apenas 103 pessoas possuíssem números de séries das suas 

carteiras profissionais inseridos em suas fichas, notamos que entre os 291 trabalhadores(as), 204 

possuíam fotografias 3/4 nas suas fichas11.  A foto era uma exigência do Decreto nº 21.175 para o(a) 

trabalhador(a) adquirir a sua carteira profissional (BRASIL, 1932). Assim, essas 204 fichas com fotos 

 
10 APE-S/A. Fábrica do Biribiri – Cadastro de Recursos Humanos. (1918 -1959). 
11 APE-S/A. Fábrica do Biribiri – Cadastro de Recursos Humanos. (1918 -1959). 
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indicam que o número de trabalhadores(as) que possuíam carteiras profissionais poderia ser maior ao 

que foi informado nas fichas. 

 No terceiro período (05/1943 – 01/1959) encontram-se as pessoas que foram contratadas 

após a implantação da CLT. Neste período, 318 trabalhadores(as) não informaram os respectivos 

números de séries. Ao fazermos o levantamento das fichas que apresentavam fotografias, verificamos 

que entre os 572 trabalhadores(as) contratados(as) nesse período, 296 não possuíam fotos nas suas 

fichas. Além desse fator, 221 trabalhadores(as) eram menores de 18 anos e, conforme a CLT, não 

seriam obrigados a possuir carteiras profissionais.  

Art. 17. As declarações do interessado ou, no caso de menores que não estejam 
obrigados à carteira própria, dos seus pais ou tutores, deverão ser apoiadas em 
documentos idôneos ou confirmados por duas testemunhas já portadoras de 
carteiras profissionais, que assinarão com o declarante, mencionando o número e a 

série das respectivas carteiras (BRASIL, Decreto nº 5.452, 1943).  
 

 Em 1943, o gerente da Fábrica do Biribiri contratou o fotógrafo Assis Horta12 para fazer 

os retratos de 300 operários(as), para as carteiras profissionais. “Biribiri lhe consumiu cerca de quatro 

dias de trabalho e abriu as portas de outras fábricas têxteis, como a Cia. Industrial São Roberto, de 

mão de obra mista, desejosas de seguir ao pé da letra o decreto getulista” (REVISTA ZUM, 2014).   

 

Figura 2. Fotos das operárias do Biribiri (1943). 
Fonte: HORTA, Guilherme. Assis Horta: a democratização do Retrato Fotográfico através da CLT. Catálogo digital da 
Exposição. Ouro Preto: Funarte e Minc, 2012.  
 

 Entre as seis moças retratadas acima, conseguimos identificar três. Da esquerda acima 

para direita, a primeira operária é Maria da Conceição Barbosa. Ela era fiandeira e foi admitida em 

setembro de 1942. A segunda é Maria da Conceição Cruz, também fiandeira. Ela foi admitida em abril 

 
12 Assis Horta nasceu em 1918, foi um importante fotógrafo de Diamantina, trabalhou para o SPHAN. Seu trabalho foi 
visto, em uma exposição que visitou as cidades Ouro Preto, Belo Horizonte e Brasília, intitulada “Assis Horta: a 
democratização através do retrato fotográfico através da CLT, organizada por Guilherme Horta. Pode ser observada no 
sítio: https://issuu.com/studioanta/docs/catalogo_democratizacao, acessado em 14/01/2019. 
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de 1937. A quarta é Maria Prisca Rosa, tecelã, admitida em março de 1937.  Em relação à terceira, à 

quinta e à sexta, não conseguimos as identificações, devido ao estado de preservação das fichas13. 

 Assis Horta começou a fotografar as(os) operárias(os) da Fábrica do Biribiri logo que a 

CLT entrou em vigor.  

A primeira sessão de retratos em série na fábrica começou exatos 60 dias após a 
instituição da CLT. Assis Horta iniciava os trabalhos pouco antes do almoço e 
prosseguia a labuta logo após a pausa da refeição. Procurava interferir o mínimo 
possível na rotina do estabelecimento. [...]. Para identificar as pessoas, Assis passou 
a fazer uma pequena anotação numérica no canto inferior de cada plaqueta, 
complementando a metódica catalogação de seu valioso arquivo profissional. [...]. 
Para boa parte das trabalhadoras têxteis que se aprumaram, sérias, compenetradas e 
algumas tensas na cadeira colocada à frente de Assis Horta, a sessão talvez tenha 
sido intimidante. “As moças se preparavam como podiam”, relembra o retratista. 
“Trabalhavam bem o cabelo e, embora estivessem no local de trabalho, revelavam 
esmero para a ocasião.” (REVISTA ZUM, 2014).  
 
 

 Magda Barros Biavaschi assegura que, desde a instituição em 1932, a carteira profissional 

passou a ser considerada “um documento oficial, idôneo, de identificação do trabalhador à sua 

profissão” (2005, p.207). Este documento poderia comprovar as condições contratuais de uma relação 

de emprego. Dessa maneira, “todos os empregadores passaram a ser obrigados a manter em seus 

estabelecimentos livros especiais, visando a permitir que os fiscais, em suas visitas periódicas, 

pudessem vigiar o cumprimento das leis sociais” (BIAVASCHI, 2005, p.207). Assim, a carteira 

profissional passou a simbolizar a identidade do trabalhador.   

 À medida que a década de 1940 adentrava, os(as) trabalhadores(as) da Fábrica do Biribiri 

familiarizavam-se gradativamente com a nova legislação trabalhista. Vale ainda ressaltar que a 

Constituição de 1934 fixou a idade de 14 anos, permitindo “que menores de 12 a 14 anos trabalhassem 

nos estabelecimentos onde estivessem empregadas pessoas de uma só família”(GOMES, 2014, p.273).   

 As fichas de recursos humanos, após a década de 1940, traziam declarações nos seus 

versos que explicavam os motivos das ausências daquele(a) trabalhador(a) do quadro de 

funcionários(os). A fiandeira Odilia de Jesus Pinto, por exemplo, admitida em junho de 1953, declarou 

sair por vontade própria, fato que se deu em abril de 1954.  

Declaro que por minha livre e espontânea vontade nesta data 16 de abril de 1954, 
me retiro da Fábrica do Biribiri de Irmãos Duarte S/A Têxtil e Comercial, de quem 
fui empregada até esta data, achando-me paga e satisfeita de todos os meus salários 
e vencimentos assim como das férias e domingos remunerados a que fiz jus durante 
o tempo que aí trabalhei. Por ser verdade e para seu documento firmo a presente 
declaração na presença de duas testemunhas14. 

 

 Outro exemplo a ser destacado refere-se a Maria do Amparo Patrício, operária admitida 

em abril de 1955, para trabalhar nas bobinas. Ela foi demitida um mês após seu contrato. No verso da 

sua ficha estava escrito o seguinte. 

 
13 APE-S/A. Fábrica do Biribiri – Cadastro de Recursos Humanos. (1920 -1959). 
14 APE-S/A. Fábrica do Biribiri – Cadastro de Recursos Humanos. (1918 -1959). 
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“Declaro que estando em período de experiência me retiro da Fábrica do Biribiri de 
Irmãos Duarte S/A Têxtil e Comercial, de quem fui empregada até a data de 
30/05/1955, achando-me paga e satisfeita de rodos os vencimentos que fiz jus”15. 
 

 As fontes indicam que esses textos foram redigidos pelo profissional responsável pelo 

cadastro dos(as) trabalhadores(as) da fábrica e que as trabalhadoras apenas os assinaram16.  

 A CLT assegurou o direito de indenização a todo trabalhador, por parte do empregador, 

quando rescindido o contrato, desde que o(a) empregado(a) demitido(a) não tivesse contribuído para 

o fim das relações de trabalho17.  Porém, a mesma lei determinava que o primeiro ano de duração do 

contrato por prazo indeterminado era considerado como período de experiência, e, antes que se 

completasse, nenhuma indenização seria devida (BRASIL, Decreto nº 5452, 1943, Art. 477).  Em 

ambas as declarações acima, as operárias demitidas não haviam completado um ano, por isso, elas não 

teriam direito a indenizações.  

 O profissional responsável pelo cadastro dos(as) trabalhadores(as) da Fábrica do Biribiri 

também registrava os casos de abandono do emprego: 

Tendo a operária Sebastiana de Lourdes Nascimento abandonado o seu cargo em 1º 
de janeiro, sem nenhuma comunicação à gerência, fica de acordo com a letra “I” do 
artigo 482 da CLT, desligada do quadro de operários da firma. Biribiri, 
24/02/195618. 

  

 Conforme a CLT, no seu artigo 482, 

Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: a) 
ato de improbidade; b) incontinência de conduta ou mau procedimento; c) 
negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador e 
quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, 
ou for prejudicial ao serviço; d) condenação criminal do empregado, passada em 
julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena; e) desídia no 
desempenho das respectivas funções; f) embriaguez habitual ou em serviço; g) 
violação de segredo da empresa; h) ato de indisciplina ou de insubordinação; i) 
abandono de emprego; j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço 
contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de 
legítima defesa, própria ou de outrem; k) ato lesivo da honra e boa fama ou ofensas 
físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de 
legítima defesa, própria ou de outrem; l) prática constante de jogos de azar (BRASIL. 
Decreto-Lei nº 5.452, 1943).  

 

 Embora esse artigo determinasse que os atos de indisciplina ou de insubordinação seriam 

justa causa para rescisão contratual do trabalhador, observamos que, na Fábrica do Biribiri, estes casos, 

na maioria das vezes, eram tratados apenas com suspensões. A trabalhadora Maria Isaura, por 

exemplo, foi suspensa por cinco dias no ano de 1959, por “faltar com o respeito no refeitório, para 

 
15 Idem. 
16 Idem. 
17 “É assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado para a terminação do respectivo contrato, e quando 
não haja ele dado motivo para cessação das relações de trabalho, o direito de haver do empregador uma indenização, paga 
na base da maior remuneração que tenha percebido na mesma empresa”. In: BRASIL. Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 
1943. Artigo 477. 
18 APE-S/A. Fábrica do Biribiri – Cadastro de Recursos Humanos. (1918 -1959). 
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com as companheiras e o gerente que lhe chamou à atenção”. Sua colega Maria Júlia foi suspensa por 

cinco dias, naquele mesmo ano, por “brigar com as companheiras em horário e local de serviço”19. A 

maioria dos casos de suspensão teriam como motivos as indisciplinas cometidas no refeitório, no pátio 

da fábrica ou na vila operária, conforme comprovam as fontes a seguir: 

No dia 17 de maio de 1957, às 11h40, foi suspenso o operário Raimundo Amável 
Soares, pelo prazo de três dias, a partir desta data, por motivo de estar o mesmo 
debruçado pelo sobre a janela da tecelagem, deixando de cumprir suas obrigações... 
(maio, 1957). 

[...] 
Senhorita Ana Tomé, de acordo com o vosso mal procedimento no cumprimento 
de suas obrigações, trabalhando com má vontade, desrespeitando sua superior, 
deixando e abandonando serviços de sua responsabilidade ficarás suspensa por 5 
dias. Pedimos que a senhorita tome respeito às suas obrigações, pois caso contrário 
iremos tomar medidas mais enérgicas (julho de 1959). 

[...] 
Senhorita Auta Conceição Primo, levamos ao conhecimento de V.S.a que estais 
suspensa por dois dias a contar desta data por ter sido encontrada fora da sua sessão, 
em conversa com companheiras (maio de 1959)20. 

 

 Essas suspensões, além de mostrar os conflitos presentes no cotidiano do mundo do 

trabalho no Biribiri, também demonstram que, mesmo sob vigilância constante, existiam aqueles(as) 

trabalhadores(as) que burlavam as regras. Uma cena de indisciplina hilária foi narrada por um chefe 

do setor de fiação no ano de 1957: 

Senhor gerente, comunico-lhe que foi necessário suspender dos serviços durante as 
4:00 horas de hoje e o dia de amanhã, a operária Maria Madalena Brant, por motivo 
de ter largado a sua máquina, para se assentar em cima de um carrinho de transportar 
linha convidando a sua colega Welza para empurrá-la e a mesma aceitou, elas saíram 
brincando chamando a atenção de todas as suas colegas. Este fato foi por mim 
presenciado, que resolvi tomar esta atitude, e que espero vossa aprovação21. 

 

 A cena cômica protagonizada por essas duas operárias chamou a atenção de todos os 

presentes, causando distrações no ambiente de trabalho. As distrações nesses ambientes, além de 

causar prejuízos na produção, poderiam causar acidentes. Por isso, não eram permitidas. Maria 

Conceição de Assis, por exemplo, sofreu um acidente ao fazer a limpeza da sua máquina de fiar. 

Segundo a (ex) operária: 

Cada operária ficava responsável por limpar a máquina que trabalhava, a cada 15 dias 
[...]. Eu perdi meu dedo no filatório onde vem um pavio fino para transformá-lo na 
linha mais fina [...]. O gerente estava junto na hora e viu tudo. Ele até falou com os 
donos que tinha sido culpa dele, porque estava conversando comigo no momento 
porque eu não queria limpar a máquina aquele dia (MARIA DA CONCEIÇÃO DE 
ASSIS PEREIRA – Entrevista concedida em 24/03/2018). 

 

 
19 APE-S/A. Fábrica do Biribiri – Cadastro de Recursos Humanos. (1918 -1959). 
20 Idem. 
21 Idem. 
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Maria Conceição de Assis perdeu o dedo médio da mão esquerda. E, apesar da gravidade 

do acidente, afirma que esse episódio lhe rendeu uma “coisa boa”, – a máquina de costura, que ela 

comprou com o dinheiro que recebeu da indenização: 

Eu recebi o dinheiro da indenização do meu acidente em 1959 e comprei à vista com 
o dinheiro que recebi uma máquina de costura no armazém. Eu a tenho até hoje. A 
máquina custava Cr$ 950,00 (Novecentos e cinquenta cruzeiros), mas o gerente do 
armazém disse que se eu fizesse uma calcinha para a filha dele ele me faria Cr$ 900,00 
(novecentos cruzeiros) e, eu fiz (MARIA DA CONCEIÇÃO DE ASSIS PEREIRA 
– Entrevista concedida em 24/03/2018). 

 

 O caso de Maria da Conceição mostra como uma simples distração poderia ser perigosa. 

As operárias que brincaram com o carrinho de linha poderiam passar de uma cena engraçada a uma 

trágica, em questão de segundos. Mesmo assim, o chefe da fiação demonstrou ter dúvidas sobre o 

ocorrido, decidindo-se pelo endosso do seu gerente para o caso - a suspensão da operária Maria 

Madalena. Quanto a sua parceira de traquinagem, a operária Welza, não encontramos indícios de que 

ela tenha também sofrido punição22. 

 Observamos ainda que a partir da CLT, os(as) operários(as) que desejassem pedir 

demissões deveriam encaminhar uma carta. Foi assim que fez a copeira Maria do Carmo Lima, 

contratada em abril de 1949, sendo demitida em julho de 1955:  

Necessitando desligar-me em 31 do mês vindouro do quadro de operários desta 
empresa, venho solicitar de vossa senhoria deferir meu pedido de demissão na data 
supra, de acordo com artigo 487 da CLT. Biribiri, 30 de julho de 1955. Maria do 
Carmo Lima23.  

 

 O artigo 487 da CLT determinava que, não havendo prazo estipulado, a parte que, sem 

justo motivo, quisesse rescindir o contrato, deveria avisar à outra da sua resolução com a antecedência 

mínima de: “I - 3 dias, se o empregado receber, diariamente, o seu salário; II - 8 dias, se o pagamento 

for efetuado por semana ou tempo inferior; III - 30 dias, nos demais casos”. Também determinava 

como seriam concedidos ou pagos os avisos prévios (BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, 1943).  

 As fontes indicam que os detalhes sobre os artigos da CLT, citados nas cartas de 

demissões ou nas declarações de afastamento, eram transmitidos a esses(as) trabalhadores(as) pelo(a) 

funcionário(a) responsável pelo setor de Recursos Humanos. A auxiliar de escritório Áurea do Espirito 

Santo Robim24 foi uma dessas funcionárias, atuando nesse setor no período entre 1935 e 1956. Ela foi 

testemunha em aproximadamente 200 demissões25.  

 Constatamos que os problemas ligados à disciplina, a partir de 1934, apareciam com maior 

frequência nos registros dos(as) trabalhadores(as). A tecelã Carolina Pinto da Silva ingressou na fábrica 

em janeiro de 1923, ali permanecendo até março de 1934, quando foi dispensada “a bem da 

 
22 APE-S/A. Fábrica do Biribiri – Cadastro de Recursos Humanos. (1918 -1959). 
23 Idem. 
24 Ela trabalhou nesse setor por 21 anos. In: APE-S/A. Fábrica do Biribiri – Cadastro de Recursos Humanos. (1918 -1959). 
25 APE-S/A. Fábrica do Biribiri – Cadastro de Recursos Humanos. (1918 -1959). 
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disciplina”26. Caso semelhante vivenciou a fiandeira Juracy Almeida, admitida em agosto de 1932 e 

demitida em setembro de 1934, pelos mesmos motivos27. Assim, a disciplina seria um pré-requisito 

fundamental para garantir estabilidade do(a) trabalhador(a) no emprego.  

 A instituição dos direitos sociais e da CLT fizeram com o que a direção da Fábrica do 

Biribiri, assim como também os(as) trabalhadores(as) ali empregados(as), tivessem que se adequar às 

novas normas em vigor.   

 

Considerações Finais 

  

As relações de trabalho da Fábrica de Tecidos do Biribiri se formaram com base nos 

preceitos da encíclica Rerum Novarum. Assim como ocorria em outras experiências de núcleos fabris 

espalhados pelo Brasil, nesta empresa as relações entre o patrão e os (as) operários(as) se aproximaram 

do entendimento da fábrica como uma grande casa de família. Desse modo, esquemas de bonificação 

e concessões de créditos (no armazém) foram os instrumentos utilizados para se criarem laços de 

confiança, ao mesmo tempo em que também produziam laços de dependência.  

À medida que a legislação dos direitos sociais foi se instituindo no país, as fichas de 

cadastro dos recursos humanos dos(as) operários(as) do Biribiri ganhavam maiores detalhes nos 

preenchimentos, como por exemplo, as informações sobre os beneficiários em casos de acidentes. A 

instituição da carteira profissional possibilitou a identificação dos(as) trabalhadores(as). Tirar o retrato 

para o documento representou um fato novo na vida daquelas pessoas. Além disso, os rostos revelados 

nas fotos 3/4 das fichas de trabalho nos apresentaram as operárias meninas, mulheres e idosas. Tudo 

isso nos abre a possibilidade de que trabalhos mais acurados possam revelar outras importantes 

características que nos auxiliem no entendimento do mundo do trabalho.  

Na Fábrica do Biribiri, patrões e empregados(as) se ajustaram à nova legislação vigente. 

Os atos de indisciplina e insubordinação considerados leves, como desentendimento entre colegas e 

o abandono do setor para conversar, eram tratados com suspensões do trabalho. No período em 

ficava suspenso(a), o(a) trabalhador(a) teria ponto cortado. Mas, se o ato de indisciplina ultrapasse o 

limite permitido, o(a) operário seria dispensado(a). 

  

Fontes 
Arquivo Privado da Estamparia S/A – APE-S/A. Fábrica do Biribiri – Cadastro de Recursos Humanos. 
(1918 -1959).   
Arquivo pessoal de Raimundo Geraldo de Souza (Vulgo - Raimundo Sem .Braço) 
Maria da Conceição de Assis Pereira – Entrevista concedida em 24/03/2018. 
 
 
 

 
26 Idem.  
27 Idem.  
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AS RELAÇÕES ENTRE A IGREJA CATÓLICA E A FORMAÇÃO DE GRUPOS 
ARMADOS DA DÉCADA DE 1970 NA ARGENTINA 

Amanda Monteiro Diniz Carneiro*

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo discutir relações estabelecidas entre a Igreja Católica 
e as organizações armadas na Argentina, bem como, apresentar influências externas ligadas ao 
contexto revolucionário da década de 1970, que contribuíram para consolidação de organizações 
armadas e mudanças ocorridas no interior da Igreja Católica. Assim sendo, o referido trabalho busca 
ampliar perspectivas sobre a luta armada e problematizar visões homogêneas a respeito da igreja 
católica. 

Palavras-chave: Igreja católica, organizações armadas, Argentina. 

 

Introdução 

Na Argentina, nos anos de 1960 e 1970 as ideias de revolução, violência justa, guerrilhas urbanas 

e rurais, transformação política, bem como o anti-imperialismo estavam na ordem do dia. Desde de 

meados dos anos de 1950, com a proscrição do Peronismo, mediante o golpe de estado conhecido 

como “Revolução Libertadora”, um processo de intensa agitação política e social se manifestava, uma 

vez que em um curto espaço de tempo, abarcou: dois golpes de estado, em 1962 e 1966, o retorno de 

Perón do exílio, em 1973 e a ditadura civil-militar de 1976.  

No âmbito internacional, uma série de acontecimentos legitimava as lutas sociais e 

anticoloniais. A Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, a Guerra do Vietnã, o processo de libertação 

da Argélia, entre outros, projetava a ideia de revolução, a possibilidade de chegar ao poder através das 

armas e superar as “injustiças do capital”. 

Nesse cenário, se fez presente também muitas renovações no interior da igreja católica. A 

partir da década de 1960, com o Concílio do Vaticano II convocado pelo papa João XXIII, se iniciou 

um processo de modificação da concepção medieval ainda vigente na igreja. Dessa forma, o Concílio 

Vaticano II e os documentos provenientes dele, formalizaram novas orientações, voltadas 

principalmente a questões de igualdade social, e enfatizaram o repúdio a todas as formas de pobreza, 

a injustiça e exploração social, estimuladas pelo poder e riqueza. 

Nesse sentido, nas páginas seguintes, buscamos apresentar as relações e aproximações entre a 

igreja católica e as organizações armadas argentinas da década de 1970. No primeiro momento 

abordamos o contexto argentino e a radicalização das esquerdas, sem perder de vista fatores de âmbito 

externo que influenciaram seus arranjos políticos e sociais. Em seguida, apresentamos as origens e o 

desenvolvimento do processo de renovação da igreja católica, destacando as principais relações 

estabelecidas com as organizações armadas. 
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O Contexto argentino e a formação de organizações armadas da década de 1970 

 De acordo com Adamovsky (2012), nos fins da década de 1960 a formação de organizações 

armadas se intensificou na Argentina. Para ele, “Las cosas, sin embargo, cambiaron rápidamente a 

partir de fines de los sesenta, sobre todo gracias al impacto del Cordobazo1” (ADAMOVSKY, 2012, 

p. 259). Assim, segundo Adamovsky, nos fins da década de 1960 havia se formado mais de quinze 

organizações guerrilheiras que propunham como método a luta armada. 

Nesse sentido, para entender a eclosão dessas organizações nesse período é necessário 

compreender, além das especificidades do contexto argentino, um contexto ainda maior. Como 

Destaca Araújo (2008), essas organizações não eram exclusividade da América Latina, estavam 

presentes em todo o mundo, na Espanha, na Itália, na Alemanha e até mesmo nos Estados Unidos. 

O caso do Vietnã2, nos anos de 1960, também teve grande repercussão mundial e contribuiu com as 

propostas das referidas organizações, na medida em que projetava um contexto de “violência justa” 

do oprimido contra o opressor, ou seja, uma violência necessária à libertação da “violência do capital” 

e obtenção da “justiça social”. 

No que se refere à história política da argentina é importante ressaltar que desde os anos de 

1930, o uso da violência como instrumento de poder fazia parte daquela sociedade. De acordo com 

Calveiro (2013), a incapacidade dos setores economicamente dominantes de se estabelecer como 

grupo dirigente, os levou a buscar apoio nas instituições armadas. Dessa forma, dos anos de 1930 a 

1976, ocorreram seis golpes de estado na Argentina. No entanto, o uso da violência se aprofundou a 

partir de meados dos anos de 1950, com a expulsão e proscrição do peronismo. 

Com o golpe de estado conhecido como “Revolução Libertadora” (nome dado pelos próprios 

militares envolvidos), em setembro de 1955, Perón foi exilado, seu Partido Justicialista foi proscrito, 

além de seus principais líderes sindicais perderem os cargos e serem presos. A partir desse momento, 

começa na Argentina um período de grande repressão por parte dos militares envolvidos na 

“Revolução Libertadora”. Esses militares tinham a pretensão de acabar com tudo o que ainda restava 

do peronismo, utilizando inclusive da repressão, para dar conta disso. Para Gené a “(...) A Revolução 

Libertadora arrasou os símbolos e imagens do peronismo, tentando apagar da memória coletiva todo 

 
1 O Cordobazo ocorreu em um contexto de modernização excludente e de intensa repressão. Desde junho de 1966, com 
o golpe militar que levou o general Juan Carlos Onganía à presidência, a repressão se acentuou de forma significativa na 
Argentina. Nesse sentido, o Cordobazo foi uma espécie de resistência ao referido contexto, tendo ocorrido nos dias 29 e 
30 de maio de 1969, na cidade de Córdoba, envolvendo inúmeros jovens que defendiam uma bandeira anti-imperialista. 
De acordo com Adamovsy (2012), o Cordobazo derivou em uma verdadeira insurreição popular. Os atores decisivos desta 
revolta foram os operários das automotrizes e da rede de energia elétrica, bem como os estudantes. Os primeiros vinham 
acumulando motivos para o descontentamento. Os estudantes também tinham motivos para detestar a ditadura, tendo em 
vista o controle e a repressão colocados nas Universidades. Após o Cordobazo, os jovens se entusiasmaram e um massivo 
alistamento em organizações de esquerda marcou aquele período. Os valores da esquerda tradicional, tais como o 
socialismo soviético, foram rejeitados, e uma nova perspectiva, ligada ao “socialismo nacional”, foi eleita pelos jovens dos 
novos grupos de esquerda. 
2 Para os novos grupos de esquerda dos anos de 1960 e 1970, a guerra do Vietnã (1959-1975) foi considerada um exemplo 
de sucesso da luta armada contra o imperialismo. A imagem do presidente do Vietnã do Norte, Ho Chi Minh, representava 
a tese de “violência justa”, de “libertação” da espoliação do imperialismo, responsável pelas enormes desigualdades sociais. 
(ARAÚJO, 2008). 
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vestígio que evocasse a tirania deposta”. Assim, para ela a missão da referida revolução “(...) exigia 

“executar as efígies” como um exorcismo libertador de seu potencial efeito taumatúrgico.” (GENÉ, 

2005, p. 1, tradução nossa). 

Nesse sentido, uma das ações mais extremadas do período foi a ordem de fuzilamento de 27 

peronistas e a expatriação dos restos mortais de Eva Duarte Perón. Esses acontecimentos ocorreram 

no governo de Pedro Eugenio Aramburu (1955-1958). (ETULAIN, 2001). Tais ações interferiram 

intensamente na formação de grupos radicais da nova esquerda3, provenientes da esquerda peronista4.  

Contudo, a situação da violência se intensificou ainda mais em 1966, com o golpe de estado 

conhecido como “Revolução Argentina”, encabeçado pelo general Juan Carlos Onganía, que assumiu 

o poder em 28 de junho de 1966. Com o referido general no poder, a repressão aumentou ainda mais. 

Além de destituir o presidente e o vice, o congresso foi fechado e a atividade política foi proibida por 

decreto. O mal-estar dos trabalhadores era visível, sobretudo com a implantação do plano anti-

inflacionário, que incluiu o corte de gastos públicos, a desvalorização do peso, o aumento de tarifas e 

o estímulo à instalação de transnacionais. A Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT) resistiu 

lançando um plano de luta que foi fortemente reprimido pelo Estado. A resistência ao governo cresceu 

em diversas organizações dentro dos locais de trabalho, tais como assembleias e comissões. 

(ADAMOVSKY, 2012). Para Carlos Etulain, o general Juan Carlos Onganía, 

[...] projetou a imagem de um homem sóbrio, afastado da política e crente na 
tecnocracia. Em sua gestão - junho de 1966 a junho de 1970 -, conciliou 
modernização excludente com repressão. [...] Onganía, enquanto beneficiava o 
grande capital, impunha pressões aos cidadãos, com quedas no nível dos salários, 
desemprego e controle permanente da polícia. (ETULAIN, 2001, p. 164). 
 

Em virtude de todo esse contexto, a luta armada foi eleita por muitas organizações da nova 

esquerda, como a via possível para trazer justiça, dignidade e autonomia para o povo argentino, haja 

vista a inviabilidade das instituições democráticas diante de regimes autoritários (ADAMOVSKY, 

2012; ARAÚJO, 2008). Assim, como explica Araújo, 

No caso da Argentina, a experiência da luta armada foi, digamos assim, “entre dois 
golpes” – posterior à ditadura de Onganía, mas anterior ao golpe de 1976. Mas, sem 
dúvida, a instauração de regimes militares arbitrários, violentos e repressivos fez 
recrudescer a opção pela luta armada e pela guerrilha na região latino-americana. 
(ARAÚJO, 2008, p. 252). 

 
3 De acordo com Araújo (2008), a nova esquerda era constituída em sua maioria por jovens que se organizaram em grupos 
críticos aos partidos socialistas e comunistas. A construção da nova esquerda se baseava em novas práticas e novos valores 
em que o fundamental eram a ação direta sem intermediários, o pragmatismo e o confronto.   
4 O peronismo englobava uma direita e uma esquerda com diferentes ideais. A direita peronista era constituída pela 
corrente sindical-burocrata e por grupos empresariais que se beneficiavam com a política protecionista e antiliberal 
estabelecida pelos governos de Perón (1946-1955, 1973-1974). Além desses, a direita era constituída também por 
organizações paramilitares que incitavam o terror em nome de uma bandeira peronista. Já a esquerda peronista era 
composta, em sua maioria, por jovens que acreditavam que a luta dos trabalhadores seria o alicerce principal para a luta - 
inspirada na revolução e não na democracia - contra o imperialismo e o fim do capitalismo. Era caracterizada como um 
grupo que se sustentava na figura de Perón, mesmo que esse não compartilhasse da sua posição ideológica. Dessa maneira, 
a esquerda utilizava-se dos discursos peronistas a fim de alcançar o apoio das classes trabalhadoras para se legitimarem 
enquanto movimento social ou partidário. (ROCHA, 2011). 
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Nesse sentido, a busca imediata por transformações sistemáticas nas estruturas políticas e 

sociais fomentou a formação de inúmeras organizações armadas, não só na Argentina, mas em boa 

parte da América Latina.  

Sobre o assunto afirma Araújo: 

Esquerdas, juventude e radicalidade política estiveram fortemente vinculadas e, mais 
do que isso, deram uma marca inequívoca às décadas de 1960 e 1970 na América 
Latina. Em boa parte da região, essa conjugação se expressou na proposta política 
de luta armada. Muitos foram os países latino-americanos que, nas décadas de 1960, 
1970 e até 1980, experimentaram a luta armada com o objetivo de uma revolução 
socialista: Venezuela, Guatemala, Peru, Colômbia, Nicarágua, Uruguai, Brasil, 
Argentina (ARAÚJO, 2008, p. 248). 

 

 Ademais, é importante salientar que as ideias da nova esquerda presentes na América Latina 

tiveram impactos das Revoluções Chinesa5 e Cubana6, tendo em vista que naquele momento 

representavam possibilidades para superar as injustiças sociais que recaíam, sobretudo, nas pessoas 

mais pobres. Nesse sentido, as referidas revoluções apontavam a novos caminhos para transformações 

sociais e inspiravam jovens militantes.  

Na segunda metade do século XX, principalmente a partir dos anos 1960, ocorreu 
na América Latina, usando a expressão do historiador Jacob Gorender, uma 
“imersão geral na luta armada”, impulsionada em grande parte pelo sucesso da 
Revolução Cubana. A proliferação de organizações armadas, pelos diversos países 
da região, agia no sentido de confirmar o modelo cubano e reiterar como que uma 
vocação da América Latina para a guerrilha. (ARAÚJO, 2008, p. 259). 

 
 Dessa forma, a Revolução Cubana foi tomada como exemplo de sucesso para toda a América 

Latina. Para muitos, tornou-se uma espécie de esperança para mudança, tendo em vista o fato de um 

pequeno grupo de guerrilheiros vencer as amarras de um governo repressivo e antipopular.  

Por fim, as diversas influências trazidas pela Revolução Cubana e pelo contexto específico de 

alguns países da América Latina, interferiram diretamente na formação e radicalização de novos 

grupos de esquerda, inspirados na luta armada.  

 
5 A Revolução Chinesa também trouxe contribuições no que tange à formação dos novos grupos de esquerda dos anos 
de 1960 e 1970. A China, durante muitos anos viveu sob domínio de países imperialistas ocidentais e do Japão. Lucros 
exorbitantes foram extraídos dos chineses, principalmente a partir de monopólios de comércio e de importação de drogas, 
como foi o caso do ópio. Depois de anos de exploração por potências imperialistas, Mao Tse Tung, com o apoio dos 
camponeses chineses mudaria a história do país. Em 1927, liderou um levante armado e foi violentamente reprimido e 
perseguido pelas tropas lideradas por Chiang Kai-shek (líder do partido conservador chinês, Komintag). Contudo, com a 
invasão do Japão em 1937, a República Chinesa ruiu. Mao, com o apoio dos camponeses, organizou o exército vermelho 
e derrotou as tropas de Chiang Kai-shek e os invasores japoneses. Em 1° de outubro de 1949, Mao proclamou a República 
Popular Socialista da China (RATTNER, 2009). Todo esse contexto de guerrilha popular, em que os camponeses foram 
os principais protagonistas revolucionários, teve repercussão no mundo ocidental e vinha ao encontro dos anseios dos 
militantes de grupos armados das décadas de 1960 e 1970. A Revolução Chinesa se apresentava como uma alternativa 
revolucionária para os países de industrialização precária e operariado reduzido. Nesse sentido, permitia a revolução 
mesmo para países mais pobres em que a economia era essencialmente rural (ARAÚJO, 2008). 
6 A Revolução Cubana ocorreu em Janeiro 1959, em reação à ditadura de Fulgêncio Batista(1901-1973). O governo de 
Batista representava todas as formas de exploração social, tendo sido alicerçado pelo imperialismo dos Estados Unidos, 
que estimulava a corrupção e a desigualdade social. Tinha como princípios básicos o fim do imperialismo, a liberdade e a 
autonomia da nação. O grupo revolucionário liderado por Fidel Castro, Raul Castro e Che Guevara, era constituído por 
muitos jovens e demais pessoas diretamente afetadas pela situação precária em que se encontrava o país. Dessa forma, era 
caracterizado por uma grande heterogeneidade (classe trabalhadora, jovens estudantes, homens do campo, entre outros). 
Tinha como princípios básicos o fim do imperialismo, a liberdade e a autonomia da nação.  
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As renovações da igreja católica e suas relações com as organizações armadas argentinas 
 
 De acordo com Campos (2016), as renovações da Igreja Católica se iniciaram no Velho 

Mundo. Inicialmente na França, em 1944 e posteriormente na Espanha, com o movimento dos padres 

operários que se proletarizavam para compartilhar as condições de vida dos mais humildes em fábricas 

e oficinas. Esse movimento, por sua vez, inspirou o desenvolvimento da corrente de renovação 

teológica modernista conhecida como nouvelle théologie (nova teologia).  

Sem embargo, a igreja católica, ainda ligada a concepção medieval, só iniciaria seu processo de 

renovação no ano de 1962 com o Concílio Vaticano II, sob a iniciativa do papa João XXIII (1958-

1963). Segundo ele, a Igreja deveria ser adaptada às condições do momento. Seu propósito era 

aproximar a igreja dos homens, sem se importar com raça, posição social e hierarquia. (MANGIONE, 

2004). Dessa forma, o Concílio Vaticano II e os documentos provenientes dele formalizaram novas 

orientações, voltadas principalmente a questões de igualdade social, e enfatizaram o repúdio a todas 

as formas de pobreza, a injustiça e exploração social, estimuladas pelo poder e riqueza. Nessa 

perspectiva, incitavam os cristãos em nome do amor ao próximo, à luta pela igualdade. (GILLESPIE, 

1998). 

Em 1967, com a encíclica Populorum Progressio um passo a mais foi dado em relação à renovação 

da Igreja. Inspirado nas lutas anticoloniais e anti-imperialistas que ocorriam naquele momento, o papa 

Paulo (1963-1978), condenou a insurreição violenta, mas em uma breve passagem estabeleceu uma 

exceção, autorizando o uso da violência em casos de tirania evidente e prolongada, que atentasse 

gravemente aos direitos fundamentais e ao bem comum dos país (CAMPOS, 2016). 

Segundo autores como Andreo (2009), Gotay (1989) e Boff (2013), o movimento oriundo da 

Igreja que mais influenciou a América Latina foi o denominado Teologia da Libertação7. Essa 

influência está diretamente ligada ao contexto8 de exploração e dependência vivenciado pela América 

Latina nos fins da década de 1950 e início de 1960, com a recuperação das potências após as guerras 

mundiais. 

A respeito do contexto de surgimento da teologia da libertação na América Latina, Gotay 

afirma: 

No início da década de 60, estão dadas na América Latina as condições materiais e 
teóricas apropriadas para que os cristãos participem em uma práxis política e social 
que os levaria a uma maior radicalização e a reformular os supostos teóricos com os 
quais iniciam sua estreia no processo político. Essa reformulação será colhida na 
teologia da libertação. (GOTAY, 1989, p. 28). 

 
7 Teologia da Libertação é um termo que engloba uma multiplicidade de concepções teológicas, sociais, econômicas e 
políticas. Foi o principal e maior movimento de renovação católica, ocorrido, sobretudo, na América Latina, a partir de 
1969. (ANDREO, 2009). 
8 A partir dos anos de 1950, com a superação da crise pós Segunda Guerra Mundial, principalmente por parte dos países 
da Europa, ocorreram muitas modificações na economia internacional, especialmente nos aspectos de competição 
internacional por mercados. Essas modificações trouxeram problemas de cunho econômico, político e social, sobretudo 
para países em desenvolvimento naquele momento, como é o caso do Brasil, Argentina e Chile. Estes tinham iniciado um 
processo de industrialização interna, que foi bruscamente interrompido pelas pressões externas em favor da abertura das 
economias à penetração do capital estrangeiro.  
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E ainda acrescenta: 

É então no meio dessas condições históricas de crise, intensificação da miséria, 
sofrimento de operários camponeses e marginalizados, de exploração dos 
trabalhadores, de perseguição daqueles que querem construir um mundo melhor, de 
aumento da repressão para fazer possível a manutenção dos privilégios das 
oligarquias, da burguesia e das multinacionais estrangeiras, e de insurreição 
guerrilheira contra esse mundo, que os cristãos, sacerdotes, religiosos, pastores, 
teólogos e leigos levam a sério a nova compreensão de seu cristianismo – exposto 
pelos teólogos da vanguarda e que seria expressado parcialmente pelas encíclicas e 
os acordos como os de Vaticano II, a Conferência do CELAM em Medellín e outros 
- para se lançar à participação no processo de liberação. (GOTAY, 1989, p. 37). 

 
A partir de então, pode-se compreender como toda essa renovação da igreja se apresenta tão 

coerente com o contexto vivenciado pela América Latina, e sua consequente influência nos grupos 

revolucionários, que lutavam por transformações estruturais no sistema capitalista. É importante 

ressaltar também, como lembra Leonardo Boff (2013, p. 1326), que “A Teologia da Libertação só 

podia surgir na América Latina, num continente onde as maiorias são cristãs e simultaneamente 

oprimidas e cuja fé foi, por séculos, vivida de forma a mantê-las na opressão e na resignação”. Dessa 

forma, pode-se notar que essas características foram fundamentais para a disseminação e o 

desenvolvimento da Teologia da Libertação na América Latina. 

A Teologia da Libertação nasceu oficialmente em 1968, na Segunda Conferência Geral do 

Episcopado Latino-Americano (CELAM), realizada em Medellín na Colômbia. Entretanto, já havia 

nascido, na Argentina9 e em outros países, especificidades desse movimento antes desse período. 

(ANDREO, 2009). Em suma, a Teologia da Libertação foi uma adequação feita a partir de um âmbito 

mais geral - o Concílio Vaticano II -, levando em consideração o contexto latino-americano e suas 

particularidades. 

De acordo com Boff (2013), a Teologia da Libertação se inscreve frente às várias formas de 

opressão, pleiteia a libertação concreta como consequência da teologia do Êxodo, da prática dos 

profetas, de Jesus e dos apóstolos. Desse modo, pensando na origem bíblica em que se inspirou a 

Teologia da Libertação, pode-se entender ainda com mais clareza como essa teologia se adequava 

perfeitamente ao contexto de miséria e exploração da América Latina. 

Por fim, é importante destacar também que a Teologia da Libertação foi um movimento que 

emergiu da periferia, ao contrário de outras teorias que se ergueram a partir do mundo acadêmico ou 

de escritórios de grandes pensadores. (GÓMEZ, 2008). 

O Movimento de Sacerdotes para o Terceiro Mundo foi, por sua vez, mais específico em 

relação à Teologia da Libertação e aos documentos do Vaticano II. Lembremo-nos que as políticas 

assistencialistas na Argentina chegaram ao fim a partir de 1955. Nesse sentido, a situação era de 

 
9 Na Argentina, entre os anos de 1955 e 1966, um crescente número de sacerdotes e laicos de diferentes idades também 
questionaram a distância existente entre a igreja e as pessoas pobres. Em virtude do contexto da época, de grandes 
desigualdades sociais, as renovações da igreja “caíram como uma luva” e foram muito legitimadas pela sociedade. Além 
disso, o esgotamento da via democrática e a presença dos militares na vida política, geraram o surgimento de alternativas 
radicais dentro do catolicismo argentino (CAMPOS, 2016). 
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extrema miséria por parte das camadas mais desfavorecidas. É a partir desse contexto, 

concomitantemente às várias formas de resistência ao processo ditatorial instaurado e as ideias 

oriundas dos documentos do Vaticano II - que se identificam com o contexto de exploração vivido 

na Argentina - que surge o Movimento de Sacerdotes para o Terceiro Mundo. No entanto, é 

importante ressaltar que o referido movimento, apesar de suas especificidades, deve ser analisado 

como parte de um processo mais amplo, sem perder de vista as modificações e renovações iniciadas 

com o Vaticano II. 

Criado em 1967, o Movimento de Sacerdotes para o Terceiro Mundo foi anunciado pelo 

documento Bispos del tercer mundo, na Segunda Conferência Geral do Episcopado Latino- 

Americano, em Medellín, em 1968. Segundo Gillespie (1989), os sacerdotes da Argentina se 

anteciparam na prática de algumas ideias dos documentos do Vaticano II, trabalhando entre os pobres. 

Sobre a origem do Movimento de Sacerdotes para o Terceiro Mundo, Monica Mangione 

afirma: 

Depois do primeiro Encontro Nacional em maio de 1968, fica organizado o 
Movimento de Sacerdotes para o Terceiro Mundo. Sua organização em nenhum 
momento tinha sido calculada ou planejada, mas se deu pela magnitude de respostas 
frente às adesões e aos pedidos que os sacerdotes de diferentes dioceses faziam 
(MANGIONE, 2004, p. 15). 

 

 Ademais, o referido movimento tinha como objetivo inicial renovar as estruturas eclesiásticas 

e adaptá-las ao contexto vivido no período. Entretanto, com o seu desenvolvimento ele vai ainda mais 

além, chega a questionar as estruturas do sistema capitalista com pretensões de transformações 

revolucionárias das estruturas sociais. Dessa forma, alinha-se a questões políticas e, em muitos 

momentos, se agrega ao peronismo10 e à guerrilha vendo neles a única solução para dar conta das 

transformações sociais pretendidas. (LENCI, 1998; ANDREO, 2009). Tendo em vista o contexto 

vivido no momento, em que não restavam opções democráticas para que as transformações sociais 

fossem colocadas em prática, a maior parte do movimento defendia a luta armada como única opção 

para a conclusão dos objetivos almejados. 

Andreo destaca que, 

 
10 Juan Domingo Perón foi presidente na Argentina nos períodos de 1946-1955 e 1973-1974. Sua inserção na política 
começou a partir da década de 1940, inicialmente como diretor do Departamento Nacional do Trabalho, em seguida 
transformado em Secretaria de Trabalho e Previdência Social. Posteriormente, tornou-se vice-presidente do regime militar 
instaurado em 1943, resultado de um golpe sobre o então governo de Ramón Castillo (1942- 1943). Esse golpe colocou 
fim à chamada Década Infame (que compreende o período de 1930 a 1943. Foi assim chamada em virtude da grande 
corrupção e das enormes fraudes eleitorais que ocorriam com frequência). Essa década está diretamente ligada ao sucesso 
da política de Perón, principalmente no que se refere ao apoio das camadas mais pauperizadas, uma vez que, em virtude 
do histórico de desfavorecimento dos referidos setores e o “exclusivo” favorecimento dos setores com maior poder 
aquisitivo, Perón - com a inserção de políticas voltadas para o social - ganhou apoio e sucesso político. Nesse contexto, o 
peronismo se desenvolveu sob a figura do homem desprezado, o homem do interior que a classe culta chamava de 
“cabecita negra” e que foi desprezado até encontrar um chefe que o compreendia (CAPELATO, 1998). Nessa perspectiva, 
Segundo Etulain, o peronismo é um “objeto” complexo porque não se compõe apenas pelo partido peronista, ou mesmo 
pelos sindicatos. Trata-se de um movimento que reúne diferentes setores sociais em torno de uma amálgama definida a 
partir do vínculo entre o povo e a figura de Perón. O peronismo, em sua função de representar os interesses populares, 
promove sua unidade com base na força opositora deste conteúdo popular. (ETULAIN, 2001, p. 100-101).  
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Quanto à opção pela via armada, o MSTM, majoritariamente, apoiava sua utilização 
até o momento em que se derrubasse o regime militar e Perón voltasse ao poder, 
enquanto setores minoritários defendiam a via não violenta ou a manutenção das 
armas até que o socialismo fosse instaurado. (ANDREO, 2009, p. 8). 

 

 Desse modo, todos os princípios almejados e defendidos pela igreja convergiam diretamente 

com os objetivos de jovens de muitas organizações armadas de fins da década de 1960 e início de 

1970, que foram, por sua vez, influenciados e organizados no contexto de renovação da igreja. O 

Movimento de Sacerdotes para o Terceiro Mundo foi o que mais influenciou a formação dos grupos 

armados argentinos. Nessa perspectiva, a igualdade, a luta contra a dependência do capital estrangeiro 

e a justiça social são as principais semelhanças entre as renovações da igreja e dos grupos guerrilheiros 

surgidos no mesmo período. A organização armada Montoneros é um exemplo, constituída a partir 

dos anos de 1970, tinha como objetivo construir uma nação livre, justa e soberana. A maior parte dos 

membros fundadores da organização é proveniente do universo católico. Dessa forma, o grupo se 

consolidou e desenvolveu com muitas marcas desse movimento. De acordo com Beatriz Sarlo (2005, 

p. 169), “[...] Os doze primeiros Montoneros (excluindo Norma Arrostito, que saíra do partido 

comunista) estão próximos ou provêm desse mundo católico convulsionado primeiro pelas encíclicas 

sociais de João XXIII e, em seguida, pela teologia da libertação”. Ainda segundo Sarlo (2005, p. 173), 

“[...] violência e pecado, teologia da violência e teologia do pecado, não é preciso mais nada: a 

organização Montoneros nasce desse cruzamento histórico da radicalização política com a 

radicalização religiosa”. 

Sobre as mudanças ocorridas na igreja e sua relação com os jovens argentinos, Gillespie afirma:  

Em um país onde 90% da população estava batizada e 70% havia recebido a primeira 
comunhão, as ideias católico-radicais minaram decisivamente a influência 
conservadora que a hierarquia eclesiástica exercia sobre milhares de jovens 
argentinos. Elas ainda despertaram a preocupação com os problemas e as mudanças 
sociais, legitimaram a ação revolucionária e levaram muitos para o Movimento 
Peronista. (GILLESPIE, 1998, p. 79) 
 

O autor prossegue com seu balanço: “Contudo, as declarações mais radicais feitas em Medellín 

incitaram uma revolução teológica que se estendeu por amplos setores da Igreja Católica durante os 

anos sessenta e produziu um impacto particularmente forte nos jovens argentinos. (GILLESPIE, 

1998, p. 82). 

Nesse sentido, por mais que a luta armada tenha influenciado os grupos que estavam se 

formando naquele momento e que parte majoritária do Movimento de Sacerdotes para o Terceiro 

Mundo fosse a favor dela não devemos generalizar que todos os sacerdotes fossem defensores 

ferrenhos dessa via. É necessário destacar, que mesmo com todo aquele contexto de repressão e luta 

por transformações sociais, muitos sacerdotes e pessoas envolvidas na Igreja não eram a favor da via 

armada. Todas essas especificidades também deram forma e delinearam a formação das organizações 

da década de 1970. 
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O padre Carlos Mugica, por exemplo, que era contrário à via armada, teve um papel 

fundamental na formação do grupo Montoneros, uma vez que teve contato com boa parte dos 

fundadores do grupo, desenvolvendo trabalhos de cunho social. De acordo com Mangione, “Com 

Mugica compartilharam uma missão no interior, ao norte de nosso país, onde viram a miséria em que 

se encontravam os trabalhadores rurais da região. Lá fizeram trabalhos de construção e reconstrução 

de casas, pintura etc.” (MANGIONE, 2004, p. 20). Dentre outras coisas, Mugica lhes ensinava que o 

cristianismo era impossível sem o amor aos pobres e aos perseguidos por sua defesa da justiça e sua 

luta contra a injustiça. Em várias ocasiões, Mugica levou os três fundadores do Montoneros (Fernando 

Abal Medina, Carlos Gustavo Ramus e Mario Eduardo Firmenich) para trabalhar com ele entre os 

Chabolistas del Retiro, em Buenos Aires. (GILLESPIE, 1998). Entretanto, mesmo com todas as 

influências de Mugica contrárias à luta armada, parte dos fundadores do Montoneros, principalmente 

os que atuaram em experiências de trabalhos sociais e evangélicos, se inspiraram nas teses de Camilo 

Torres11, que acreditava que o problema básico era político e a solução era a revolução política. No 

entanto, para dar conta da revolução política, era necessário se preparar para a luta armada que era, 

para eles, uma resposta legítima à violência institucionalizada. A partir de então, romperam com suas 

organizações católicas seculares e passaram à clandestinidade. (GILLESPIE, 1998). Em 1967, 

estabeleceram o Comando Camilo Torres e se juntaram a Juan García Elorrio. Segundo Gillespie 

(1989), esse comando, ligado com o peronismo, o socialismo e a luta armada, era simplesmente um 

trampolim no caminho para a criação da organização Montoneros. Ainda segundo o mesmo autor, é 

a partir dessa união que surge a revista Cristianismo y Revolución, cujo objetivo principal era denunciar 

as ações de Juan Carlos Onganía (presidente no momento) e justificar o comando e suas ideias 

baseadas no cristianismo e na revolução. 

No que diz respeito ao comando Camilo Torres, María Laura Lenci destaca: 

Para 1967 este grupo de jovens, encabeçado pelo Diretor de Cristianismo e 
Revolução, Juan García Elorrio, forma o "Comando Camilo Torres'". Esta 
organização pode ser interpretada como um dos núcleos fundacionais do que, com 
o passar do tempo, foi uma das organizações armadas mais importantes da América 
Latina: Montoneros. (LENCI, 1998, p. 178) 
 

Como podemos observar, Montoneros absorveu, em seu processo de formação, muitas das 

ideias e práticas provenientes da versão mais radical da igreja, que emergiu em fins da década de 1960. 

Essas ideias convergiam também com os princípios peronistas, correlacionados diretamente às 

preocupações voltadas para o social. Por conseguinte, as renovações da igreja e o peronismo estavam 

muito sincronizados em relação às debilidades sociais presentes no período. Assim, podemos 

identificar o grupo Montoneros, em seus primeiros momentos, como o ponto de interseção entre o 

peronismo e a igreja. Em virtude disso, a justiça social, o nacionalismo e a luta contra o capitalismo 

 
11 Camilo Torres, capelão universitário na Colômbia e favorável à reforma agrária, começou um movimento político pela 
tomada do poder e socialização dos meios de produção, que o levaram à guerrilha da Frente de Libertação Nacional. 
Acreditava que a revolução não era somente permitida, mas obrigatória para os cristãos, tendo em vista que viam nela a 
única maneira eficaz e ampla de realizar o amor para todos. (GOTAY, 1989, p. 54). 
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eram princípios comuns aos Montoneros, ao peronismo e à igreja. De acordo com Gillespie, “Em 

virtude de seu compromisso com a justiça social e a causa popular, o catolicismo radical conduziu 

muitos jovens para o Movimento Peronista” (GILLESPIE, 1998, p. 86). É nesse contexto que o grupo 

se funda, pautado em todos esses princípios, vinculado diretamente à Igreja e inspirado na luta armada 

e nas influências da Revolução Cubana. 

 

Considerações Finais 

 

Consideramos que a Revolução Cubana e os movimentos ligados à igreja católica 

influenciaram de forma significativa a organização e formação de grupos armados na Argentina.  

Dessa forma, podemos perceber que a intensa participação da juventude na formação desses grupos 

não foi uma “aventura” ou “pura empolgação” de jovens atraídos por “figuras emblemáticas” do 

momento, como, por exemplo, Che Guevara, Fidel Castro e outros, mas sim, jovens engajados em 

uma luta por melhores condições, em uma sociedade marcada por desigualdades sociais na qual a 

violência fazia parte do cotidiano das pessoas.  

Dessa maneira, todos esses elementos, oriundos de uma sociedade constituída por ações de 

intensa repressão, convergiram em direção à formação de grupos armados, que tinham como objetivo 

se libertar de regimes autoritários e excludentes. Esses regimes, por sua vez, impediam o 

funcionamento e a viabilidade do sistema democrático, capaz de atender demandas sociais. Dessa 

forma, a opção pelas armas foi escolhida e legitimada por muitos.  

Nesse sentido, é importante salientar que muitas revoluções que aconteciam naquele 

momento, inclusive a Revolução Cubana, juntamente com o peronismo e o Movimento de Sacerdotes 

para o Terceiro Mundo, tinha propostas ligadas à justiça social, ao poder popular e ao desenvolvimento 

nacional sem interferências do capital estrangeiro. Em razão disso, atraíram uma infinidade de pessoas, 

que se encontravam, naquele momento vulneráveis, diante de regimes autoritários e sem expectativa 

de transformação nos âmbitos político, econômico e social. Em consequência disso, eram impedidas 

de experimentar uma vida digna, com saúde, segurança, educação, justiça e liberdade de se manifestar.   

Por fim, é importante ressaltar que a Igreja Católica, como qualquer instituição social, não deve 

ser vista de forma homogênea ao longo da sua história, sempre a favor das concepções da direita e 

dos grupos economicamente dominantes. Como tentamos mostrar ao longo do texto, tanto as 

organizações armadas como a igreja abrigava uma infinidade de atores e por essa razão tinha uma 

multiplicidade de discussões, que em muitos momentos proporcionaram modificações em suas 

estruturas. Assim, devemos entender as organizações armadas e as renovações ocorridas no interior 

da igreja católica como parte de um contexto histórico específico.   
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A POSSÍVEL CONVERGÊNCIA DE POLÍTICAS AUTORITÁRIAS NO GOVERNO 
BRASILEIRO E ESTADUNIDENSE: UMA ANÁLISE CRÍTICA E COMPARADA 
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Resumo: O presente artigo visa analisar comparativamente o impacto da postura dos atuais governos 

estadunidense e brasileiro em suas instituições democráticas. Observa-se, em todo o mundo, um 

recrudescimento de experiências políticas autoritárias, e, nesses países, especialmente, há certas 

semelhanças que nos ajudam a entender o fenômeno da desdemocratização em curso em ambos. Para 

tanto, recorremos à análise de como algumas das políticas adotadas por esses governos destoam dos 

princípios de um paradigma de Estado Democrático de Direito.  

 

Introdução 

 

O processo de afirmação democrática, fortalecido na segunda metade do século XX, teve seu 

ápice na terceira onda de democratização global1, a qual começou em 1974 com a Revolução dos 

Cravos em Portugal, e teve como momento último a Primavera Árabe no fim de 2010 e começo de 

2011. Em razão das atuais tensões econômicas, ideológicas e políticas, no entanto, o processo de 

democratização entrou em colapso em muitas regiões do mundo, de modo que se observa que a 

eclosão de experiências autoritárias na África, no Leste Europeu e na Ásia ensejaram um novo ciclo 

de análises, em geral pessimistas, sobre os Estados Democráticos. 

 Nesse sentido, os atuais estudos sobre “recessão democrática” – expressão criada pelo 

cientista político estadunidense Larry Diamond em sua obra Facing up to the democratic recession de 2015 

– analisam, não mais as dificuldades de surgimento de novos governos democráticos desde meados 

dos anos 2000, mas a crise em democracias já consolidadas. A questão agora é: uma democracia 

tradicional pode entrar em colapso?  

 Esse fenômeno da história contemporânea apresenta-se como o que Koselleck (2006) chamou 

de um novo espaço de experiência em relação aos eventos de rupturas democráticas que ocorreram 

nos anos 1930 na Europa e nos anos 1960 e 1970 na América Latina. Isso se deve ao fato de não haver 

mais uma revolução ou um momento único que explicite a ruptura política. O desmanche 

 
* Doutor e Mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professor Adjunto de Direito Constitucional 
da Faculdade de Direito da UFMG. E-mail: adamodias@ufmg.br 
** Graduanda de Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Este trabalho foi desenvolvido a partir do programa 
de iniciação científica voluntária da UFMG. E-mail: luizatins@yahoo.com.br  
1 De acordo com Samuel Huntington, a primeira onda de democratização ocorreu no período de 1828 a 1926. Logo em 
seguida, houve o processo de desmanche democrático em várias regiões no período de 1922 a 1942, momento do 
surgimento de regimes autoritários como o nazismo, sob a liderança de Hitler, na Alemanha, e o fascismo, sob liderança 
de Mussolini, na Itália. A segunda onda de democratização ocorreu de forma rápida, de 1943 a 1962, iniciada após a 2ª 
Guerra Mundial. No entanto, novamente foi seguida de um processo de desmanche democrático, entre 1958 e 1975, 
abrangendo os regimes militares latino-americanos (HUNTINGTON, 1994). 
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democrático, agora, começa nas urnas, por meio de um processo lento, no qual, as próprias instituições 

democráticas são usadas para pôr fim à democracia, de modo que a erosão é quase imperceptível. 

Assim, ela ocorre às cegas para grande parte da população até que toda instituição democrática esteja 

corrompida. Dessa forma, uma análise comparativa permite concluir que, em poucas décadas, houve 

uma diferença substancial na forma com que as instituições democráticas foram e, hoje em dia, são 

desmanteladas, o que mostra a irrepetibilidade dos eventos ao longo do processo histórico.  

Um levantamento, muito interessante, apontado por Levitsky e Ziblatt, em sua obra Como as 

Democracias Morrem de 2018, feito pelo Latinobarómetro, em 2011, mostra como esse novo processo 

de ruptura é mascarado e ocultado pelas forças políticas que o orquestram. Ele assinala que 51% dos 

venezuelanos atribuíam a seu país uma nota de 8 ou mais em uma tabela em que 1 era “nada 

democrático” e 10 “completamente democrático”. Um percentual, de certo modo, contraditório com 

o cenário que a Venezuela vivia no período da pesquisa, o qual era marcado, desde 2006, pelo aumento 

da repressão, fechamento de importantes emissoras de televisão, prisão e exilio de políticos, juízes e 

figuras da mídia oposicionista com acusações dúbias e eliminações dos limites aos mandatos 

presidenciais de Chávez.  

Tendo em vista essa nova roupagem do processo de crise democrática atual, o ponto central 

da pesquisa é questionar “se” e “como” o fenômeno autoritário contemporâneo está em curso nas 

democracias estadunidense e brasileira. E, em um segundo momento, em que medida, tal fenômeno 

é resultado do avanço dos movimentos políticos de extrema-direita nesses países. 

  

A política estadunidense 

 

 A eleição do presidente Donald Trump explicita um processo em curso nos Estados Unidos 

de desdemocratização (dé-démocratisation), termo que a cientista política Wendy Brown descreveu, 

em sua obra American nightmare: Neoliberalism, Neoconservatism, and De-Democratization de 2006, como o 

processo de esvaziamento do conteúdo da democracia, sem extingui-la formalmente. Entretanto, 

cumpre ressaltar, que esse fenômeno de retração da garantia de direitos fundamentais e desmonte das 

instituições democráticas estadunidenses transcende a figura do Trump. Segundo Brown, em seu texto 

Welcome Back, Democracy! de 2008, esse processo decorreria de várias causas, dentre as quais se 

destacariam, sobretudo: fusão do poder de grandes grupos econômicos com o poder estatal; erosão 

da soberania nacional em virtude do processo de globalização econômica; adoção do neoliberalismo 

como expressão da racionalidade política; desvirtuamento das eleições “livres” por sofisticadas 

campanhas de marketing; e crescente imposição de políticas securitárias que, a pretexto de reprimir 

práticas terroristas, atentam contra os princípios liberais, quais sejam as garantias individuais.   
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O primeiro tópico a se fazer alusão é a fusão do poder do grupo econômico e financeiro com 

o poder do Estado, exemplificado, por Brown, pelas sucessivas privatizações que vêm ocorrendo nos 

Estados Unidos, principalmente da educação básica, como exemplo as escolas charter2.  Além disso, 

ela explica que essa fusão é confirmada pela atração do poder estatal ao projeto de acumulação do 

capital através de sua política fiscal, ambiental, energética, social e monetária. Brown define, portanto, 

neoliberalismo 

como instrumento da política econômica do Estado, com o desmantelamento dos 

auxílios sociais, da progressividade do imposto e outras ferramentas de 

redistribuição de riquezas de um lado e com o estímulo da atividade sem entraves ao 

capital mediante a desregulamentação do sistema de saúde, do trabalho e do meio 

ambiente de outro” (BROWN, 2007, 37). 

A Grande depressão de 2007/2008, nos Estados Unidos, é o ponto chave, para a cientista 

política Nancy Fraser, em seu livro Do neoliberalismo progressista a Trump – e além de 2017, para se observar 

a influência do neoliberalismo no governo democrata. Para a autora, Obama poderia ter aproveitado 

a oportunidade e mobilizado apoio em massa para uma grande mudança do neoliberalismo, mesmo 

em face da oposição do Congresso, afinal vivia-se um período de proliferação de empregos precários 

e de baixos salários, de expansão das dívidas predatórias, e de consequente declínio nos padrões de 

vida para os dois terços inferiores dos americanos. Em vez disso, ele definiu o objetivo como 

“recuperação” em oposição à reforma estrutural, confiando a recuperação da economia às forças de 

Wall Street. A única exceção, nesse período, foi a expansão da assistência médica através do Affordable 

Care Act, que forneceu um real benefício material para uma parte da classe trabalhadora dos Estados 

Unidos.  

Em 2011, novamente, Obama teve a chance de minar as bases neoliberais da política 

estadunidense devido a eclosão do movimento Occupy Wall Street, no qual segmentos da sociedade civil 

manifestaram, denunciando o apoio do governo ao enriquecimento excessivo de um por cento do 

topo e o consequente empobrecimento dos outros noventa e nove por cento. Os efeitos políticos do 

Occupy foram contidos, no entanto, servindo principalmente para reeleger Obama, o qual, pouco 

depois voltou a defender o consenso neoliberal. 

A consequência dessa situação é a expansão da esfera mercantil para o Estado, de modo a se 

configurar a adoção, por parte do Estado, do papel de garantidor do interesse privado e do capital por 

meio da aplicação de políticas neoliberais que fomentem o fortalecimento desse capital. 

Consequentemente, observa-se um distanciamento do corpo governamental de sua função de 

representação dos interesses populares, de maneira que pequenos grupos econômicos usurpam do 

 
2 O estudo Guide to Contracting Out School Support Services: Good for the School? Good for the Community? (em livre tradução: Guia 
para Contratação de Serviços de Apoio Extracurricular Externos: Bom para a Escola? Bom para a Comunidade?) de 2008, 
elaborado por William J. Mathis e Lorna Jimerson, esclarece que as escolas charter seriam instituições privadas com 
subsídio público e acesso gratuito, em alguns casos se credenciam junto ao setor público por apresentarem projetos 
pedagógicos “alternativos”. 
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poder estatal para atenderem seus próprios interesses, logo, atentando contra o princípio democrático 

estadunidense de um governo guiado pela soberania popular.  

A questão da erosão da soberania nacional em virtude do processo de globalização econômica, 

colocada, por Brown, como um dos entraves à manutenção da democracia, é um fator decorrente 

dessa fusão. A lógica neoliberal da concorrência, ao se fundir à lógica governamental estadunidense, 

passa a pressionar para que esse governo guie suas políticas baseado nas razões de custo-benefício, 

eficiência, rentabilidade e eficácia. Dessa maneira, em um cenário de globalização crescente, a 

desregulamentação de direitos trabalhistas, ambientais e tributários, por exemplo, é intensificada ainda 

mais sob a justificativa da necessidade de aumentar a competitividade do mercado nacional.  

Para Brown, um dos grandes problemas desse cenário de fusão é que a população não 

consegue, muitas vezes, ver seu desenvolvimento e fortalecimento e, muito menos, se opor a ele 

devido à força de manipulação, sem precedentes, que o poder corporativo atingiu sobre grande parte 

dos grupos sociais no intuito de modelar abertamente a política nacional.  

É nesse ponto que se entende o poder de influência que os grandes centros midiáticos - rádios, 

televisões, jornais e revistas de renome e alcance nacional – exercem sobre significa parcela da 

população ao veicularem informações distorcidas e parciais em prol do interesse corporativo.  Situação 

essa comprovada pelo fato das maiores empresas de mídia estadunidense serem controladas por 

importantes empresários milionários, como Rupert Murdoch – acionista majoritário da News 

Corporation - e a família Sulzberger - acionista majoritária do The New York Times, os quais, 

inevitavelmente, irão utilizar dos seus meios midiáticos para favorecerem aquelas propostas 

governamentais que beneficiem seu interesse neoliberal, mesmo que essas ponham em segundo plano 

direitos fundamentais de parcelas da população. Paralelamente, também se observa o papel das Fake 

News nesse processo de manipulação exercido sobre os grupos sociais, as quais são utilizadas para 

mascarar o real impacto da fusão econômica com o governo nas garantias fundamentais e atrair apoio 

popular a causas distorcidamente apresentadas e defendidas.  

 De acordo com pesquisa do MIT (Massachussetts Institute of Technology), a chance de uma notícia 

falsa ser repassada é 70% maior do que a de verdadeiras. O estudo analisou 126 mil notícias que 

circularam no Twitter entre 2006 e 2017 – publicadas por cerca de 3 milhões de pessoas e republicadas 

mais de 4,5 milhões de vezes -, sendo designadas como verdadeiras ou falsas com base na verificação 

feita por seis organizações independentes de checagem de fatos (ARAL; ROY; VOSOUGH, 2018). 

Esse fenômeno é conceituado por Pablo Ortellado, em seu artigo Três Desafios para regular a circulação 

de notícias falsas de 2018, como aquelas matérias inverídicas que aparentam ser fruto de apuração 

jornalística e cujo erro advém não de uma apuração ruim ou descuidada, mas de uma intenção 

maliciosa que procura lucro econômico ou benefício político. 

As Fake News não são uma exclusividade do governo Trump, porém, foi no contexto de sua 

campanha presidencial, em 2016, que elas ganharam visibilidade devido a intensificação de seu uso 

como instrumento de manipulação. O site de checagem PolitiFact classificou 69% das declarações 
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públicas de Trump como “principalmente falsas” – 21%, “falsas” – 33%, “mentira deslavada” – 15%. 

Apenas 17% foram consideradas como “verdade” ou “principalmente verdade”. 

A questão é que a consequência mais preocupante dessa fusão não passa exclusivamente pelos 

impactos da lógica neoliberal na postura de desregulamentação do governo de importantes direitos 

fundamentais, o que em si já se configura um ataque frontal ao princípio democrático de respeito aos 

direitos constitucionalmente garantidos. O próximo tópico elencado por Brown - adoção do 

neoliberalismo como expressão da racionalidade política - é o que explicita mais incisivamente os 

motivos do processo de desdemocratização estadunidense.  

A adoção dessa racionalidade é definida, por Brown, como um fenômeno que “modela cada 

ser humano e instituição, incluindo o Estado constitucional, com base no modelo empresarial, e assim 

supera os princípios democráticos em prol de princípios empreendedoristas tanto na vida pública 

quanto na social” (BROWN, 2008, 292).  Essa situação pode ser melhor entendida pela análise da 

obra A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal de 2016 de Pierre Dardot e Christian Laval, 

na qual os autores explicam que neoliberalismo, antes de ser uma ideologia ou política econômica, é 

uma racionalidade.  Dessa forma, “tende a organizar tanto a conduta dos governantes, mas também a 

dos próprios governados” (DARDOT; LAVAL; 2016, 17).  

Decorrente disso, Dardot e Laval afirmam, portanto, que o neoliberalismo, enquanto essa 

racionalidade política, é “como o conjunto de discursos, práticas e dispositivos que determinam um 

novo modo de governar dos homens segundo o princípio universal da concorrência” (DARDOT; 

LAVAL; 2016, 17). Dessa forma, é uma lógica normativa que incorpora a forma de governar do 

Estado por meio de normas intrínsecas nas práticas governamentais e nas políticas institucionais que 

procura regular a conduta dos cidadãos sob a validação do egoísmo social, da negação da solidariedade 

e da negação da redistribuição, o que tem como consequência direta a polarização social. 

Tanto Brown, quanto Dardot e Lavam baseiam suas conceituações de racionalidade neoliberal 

no entendimento de Foucault sobre racionalidade política, elaborado no curso dado no Collège de France 

em 1978 – 1979, publicado com o título de Nascimento da Biopolítica. Para o filósofo francês, o Estado 

utiliza-se da “governamentalidade”, entendida como as diversas atividades – técnicas e procedimentos 

de dominação – moldadas por uma racionalidade destinada a dirigir a conduta dos homens, isto é, 

governá-los. A racionalidade política é, nesse sentido uma racionalidade “governamental”.  

Para Foucault, o neoliberalismo apresenta um grande deslocamento em relação ao liberalismo 

clássico, mesmo assim há características que até hoje persistem devido ao fato dele considerar o 

liberalismo americano intrínseco ao próprio funcionamento da sociedade estadunidense. Liberalismo, 

assim como o neoliberalismo, são, portanto, 

um tipo de relação entre governantes e governados, muito mais do que uma técnica 

dos governantes em relação aos governados. [...] É por isso que eu creio que o 

liberalismo americano, atualmente, não se apresenta apenas, não se apresenta tanto 

como uma alternativa política, mas digamos que é uma espécie de reivindicação 
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global, multiforme, ambígua, com ancoragem à direita e à esquerda. É também uma 

espécie de foco utópico sempre reativado. É também um método de pensamento, 

uma grade de análise econômica e sociológica (FOUCAULT, 2008, 301). 

A análise de Foucault do neoliberalismo americano não se limita a uma perspectiva meramente 

econômica, mas abrange, principalmente questões políticas e sociológicas, de modo a afirmar que esse 

modelo instaura uma nova razão, que passa a constituir novas formas de subjetividade, que se 

poderiam denominar empresariais. 

Dessa formulação, Dardot e Laval explicam que a resposta para o processo de 

desdemocratização, em curso nos Estados Unidos, não pode ser limitada apenas aos aspectos 

“negativos” das políticas neoliberais, ou seja, à destruição programada das regulamentações e das 

instituições. Para eles, o neoliberalismo não se limita a destruir apenas regras, instituições e direitos, 

uma vez que ele também produz certos tipos de relações sociais, certas maneiras de viver, certas 

subjetividades, moldadas segundo um universo de competição generalizada (DARDOT; LAVAL; 

2016, 16).  “Assim, há quase um terço de século, essa norma de vida rege as políticas públicas, comanda 

as relações econômicas mundiais, transforma a sociedade, remodela a subjetividade” (DARDOT; 

LAVAL; 2016, 16), por seu aspecto político (entendido como a própria fusão do poder de grandes 

grupos econômicos com o poder estatal), por seu aspecto econômico (o crescimento do capitalismo 

financeiro globalizado possibilitado por essa fusão), por seu aspecto social ( a individualização das 

relações sociais às expensas das solidariedades coletivas) e por seu aspecto subjetivo (a subjetivação 

de uma nova relação do indivíduo com o outro e com ele mesmo). Tudo isso são dimensões 

complementares da nova “razão do mundo” (DARDOT; LAVAL; 2016, 17).  

É nesse ponto, que Dardot e Laval apontam os principais ganhos que a conceituação de 

Foucault traz para o entendimento da racionalidade neoliberal. Em primeiro lugar, eles ressaltam que 

o Estado passar a ganhar importância no desenvolvimento do neoliberalismo, já que uma visão 

simplista não percebe que, em vez dos mercados terem conquistado a partir de fora os Estados e 

ditado suas políticas, foram antes os Estados que introduziram e universalizaram na economia, na 

sociedade e até neles próprios a lógica da concorrência e o modelo de empresa. Em segundo lugar, 

eles afirmam que o conceito de Foucault permite compreender que é a mesma lógica normativa da 

concorrência que rege as relações de poder e as maneiras de governar em níveis e domínios muito 

diferentes da vida econômica, política e social (pag 19).  

Nesse sentido, a ênfase de Brown e a de Dardot e Laval é na subjetividade empresarial e 

competitiva, estruturada a partir da teoria foucaultiana do capital humano, na qual “a renda é atribuída 

a certo capital, capital esse que vai ser chamado de capital humano na medida em que, justamente, a 

competência-máquina de que ele é a renda não pode ser dissociada do indivíduo humano que é seu 

portador” (FOUCAULT, 2008, 311). Para a autora, nesse cenário, a soberania política desaparece e 

dá lugar às firmas financializadas devido ao processo de fusão do interesse do mercado com o do 

governo, como já dito anteriormente. Além disso, o sujeito desaparece e se torna capital a ser investido, 
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de forma que os cidadãos deixam de ser os elementos constitutivos mais importantes da soberania, 

membros públicos, ou mesmo portadores de direitos. Agora, como capital humano, eles apenas 

podem contribuir ou pesar para o crescimento econômico, de modo a serem constrangidos pelo 

mercado a se comportar de modo que aumente sua competitividade e se alinhar às tendências do 

mercado (BROWN, 2017, 110). A principal inovação teórica introduzida por Foucault, portanto, nos 

estudos do neoliberalismo é precisamente demonstrar que a sociedade neoliberal é produtora de uma 

nova forma de subjetividade, que se poderia denominar empresarial. 

O tópico enunciado, por Brown, do desvirtuamento da eleição “livre” por sofisticadas 

campanhas de marketing contribuindo para a desdemocratização deve ser entendido sob essa lógica 

da competição, uma vez que decorrente desse processo, até as eleições, são transformadas pela lógica 

do mercado, no sentido de que, por meio das sofisticadas campanhas de marketing, a vida política se 

reduz continuamente ao sucesso midiático e publicitário, e os programas e as agendas políticas se 

vendem como bens de consumo e não como bens públicos.  

A questão que deve ser ponderada sobre os tópicos levantados por Brown é que eles foram 

propostos em 2008, ou seja, apresentam motivos para a desdemocratização que transcendem o 

governo estadunidense atual, marcando tanto governos democratas quanto republicanos. Dessa 

maneira, o motivo do processo de desmanche democrático ser atribuído, fundamentalmente, por 

diversos autores, à postura de extrema-direita do atual governo é algo que não passa, exclusivamente 

pela adoção do neoliberalismo como racionalidade, a qual é resultado da fusão do poder econômico 

com o estatal, mas envolve a postura do atual governo Trump diante dos impactos que essa 

racionalidade neoliberal causa nos âmbitos social e subjetivo. 

Os atuais movimentos de extrema-direita são moldados por um discurso que Nancy Fraser 

(2017) chamou de neoliberalista hiper-reacionário. Para Fraser, essa forma de neoliberalismo, alojada, 

principalmente, no Partido Republicano, combinou uma política neoliberal de distribuição, com uma 

política reacionária de reconhecimento. Portanto, configurou-se o fracasso da hegemonia do tipo 

particular de neoliberalismo que floresceu nos governos democratas: o neoliberalismo progressista, o 

qual combinou um apoio governamental à financeirização, a desindustrialização e a globalização 

corporativa, com certos ideais de emancipação (FRASER, 2017, 49).  

Para Fraser, o neoliberalismo progressista, apesar de possuir um “programa econômico 

expropriativo e plutocrático” (FRASER, 2017, 46), aliou-se às principais correntes liberais dos novos 

movimentos sociais (feminismo, antirracismo, multiculturalismo, ambientalismo e direitos LGBTQ). 

O neoliberalismo reacionário, pelo contrário, alinhou seu programa neoliberal a uma visão excludente 

de uma ordem de status justa: etnacional, anti-imigrante, pró-cristã, racista, patriarcal e homofóbica.  

Ênfases setoriais à parte, como mostra Fraser, o neoliberalismo reacionário não difere 

substancialmente de seu rival neoliberal progressista nas grandes questões de economia política. O 

problema, então, é que o governo caracterizado pelo neoliberalismo progressista, apesar de fundir o 

interesse do mercado com o do governo, procurava meios de diminuir os impactos da racionalidade 
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neoliberal nos âmbitos social e subjetivo. A criação de políticas assistencialistas e a tentativa de 

resguardar e garantir, cada vez mais, os direitos, até mesmo o de grupos minoritários, possibilitavam 

uma relativa limitação à lógica da concorrência aos seus impactos na política e na economia. É claro 

que, mesmo nessa situação essa limitação não é total, afinal a adoção do neoliberalismo na política e 

na economia já pressupõe, inevitavelmente, que se desenvolverá uma racionalidade, a qual irá invadir 

o espaço das relações sociais e da subjetivação, porém esse enfraquecimento relacionava-se de forma 

tensional com a procura de garantias mais inclusivas. Por outro lado, o governo caracterizado pelo 

neoliberalismo reacionário, além de adotar a fusão do interesse econômico com o governamental, 

fomenta o fortalecimento dessa racionalidade e seus impactos em todos âmbitos. Ao adotar uma 

postura de reconhecimento excludente, de enfraquecer políticas assistencialistas e de dificultar o 

acesso de diversos grupos minoritários a seus direitos, esse governo patrocina a lógica da concorrência 

sendo aplicada nas relações sociais e na subjetivação. 

O primeiro aspecto a analisarmos é o âmbito social. A ideia é que quando se tem um governo 

regido pelo princípio geral da competitividade, o qual é estendido a todos aspectos da vida pública e 

privada, cria-se um sentimento de concorrência entre os grupos sociais, que se fecham, cada vez mais, 

na busca por potencializar seu poder de competição. O que resulta disso é o enfraquecimento da 

solidariedade social, a qual é essencial à efetivação de políticas sociais que visem mitigar as 

desigualdades. Políticas como a garantia de uma educação e de um sistema de saúde públicos, de um 

plano previdenciário, entre outras são questões que necessariamente dependem de uma solidariedade 

social que permita que determinada parcela do imposto arrecadado seja convertido para a efetivação 

dessas políticas. É por isso que Dardot e Laval enunciam que: 

o novo governo dos sujeitos pressupõe que a empresa não seja uma “comunidade” 
ou um lugar de realização pessoal, mas um instrumento e um espaço de competição. 
Ela é apresentada idealmente, acima de tudo, como o lugar de todas as inovações, 
da mudança permanente, da adaptação contínua às variações da demanda do 
mercado, da busca de excelência, da “falha zero”. Desse modo, injunge-se o sujeito 
a conformar-se intimamente, por um trabalho interior constante, à seguinte imagem: 
ele deve cuidar constantemente para ser o mais eficaz possível, mostrar-se 
inteiramente envolvido no trabalho, aperfeiçoar-se por uma aprendizagem contínua, 
aceitar a grande flexibilidade exigida pelas mudanças incessantes impostas pelo 
mercado. Especialista em si mesmo, empregador de si mesmo, inventor de si 
mesmo, empreendedor de si mesmo: a racionalidade neoliberal impele o eu a agir 
sobre si mesmo para fortalecer-se e, assim, sobreviver na competição. Todas as suas 
atividades devem assemelhar-se a uma produção, a um investimento, a um cálculo 
de custos (DARDOT; LAVAL, 2016, 330-31). 

 
A exemplificação dessa situação no atual governo estadunidense pode ser feita pelas medidas 

de ataque ao Obamacare - sistema de atendimento público de saúde em fase inicial-, ao programa 

Medicaid – programa de auxílio a pessoas de baixa renda para terem seguros de saúde-, e a Assistência 

Temporária para Famílias Carentes (TANF) - que fornece ajuda financeira às famílias pobres-. Além 

dos ataques feitos a programas de assistência social, o governo também reduz o acesso de cidadãos 

em condição de vulnerabilidade por outras formas, como pela ordem executiva “Reduzindo a Pobreza 
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na América Promovendo Oportunidades e Mobilidade Econômica”, que exigiu critérios mais 

rigorosos para o acesso a esses programas. Essas políticas antes aplicadas pelos governos democratas 

na tentativa de reduzir o impacto que a racionalidade tinha na solidariedade agora são gravemente 

desmanteladas. 

O segundo aspecto a ser analisado, resultado último dessa racionalidade neoliberal, é a 

subjetivação da existência de uma competição generalizada. O que se produz, na verdade, segundo 

Dardot e Laval, é uma relação do sujeito individual com ele mesmo análoga à relação dele com o 

mercado. Dessa maneira, há uma caracterização dos indivíduos numa perspectiva de “capital 

humano”, para o qual se pode atribuir valor. Assim, cria-se uma marginalização, ainda maior, de grupos 

minoritários, os quais passam a ser vistos como “sem valor” e, portanto, elimináveis das garantias de 

direitos fundamentais. Logo, ao se ter um governo que fomenta ainda mais o reconhecimento 

excludente o resultado é a intensificação da hierarquização dos sujeitos a partir dessa lógica de 

capitalização. 

Nesse sentido, o último ponto elencado, por Brown, como motivador da desdemocratização 

estadunidense é a crescente imposição de políticas securitárias, a qual deve ser entendida como 

resultado da postura de reconhecimento excludente do governo Trump.  

O conjunto das ações estatais destinadas a prevenir e desviar o terrorismo adotados pelo 

governo estadunidense, principalmente após o ataque às torres gêmeas em 11 de setembro de 2001, 

com o Patriotic Act, é justificado pela necessidade de garantia da segurança interna. Entretanto, esse 

militarismo agressivo adotado na suposta preservação da segurança e soberania nacional, segundo 

Cornel West, em seu texto Democracy Matters Are Frightening in Our Time de 2004, afastou, no âmbito 

interno, princípios constitucionais, como a liberdade, a igualdade e o império da lei, seja pelo aumento 

do poder policial e do complexo prisional, seja pela suspensão dos direitos de movimento e 

informação. O principal problema dessas ações, no entanto, é que o sistema foi seletivo ao decidir 

quais grupos sofreriam mais severamente com o aumento da violência e repressão estatal, de modo 

que grupos minoritários sofreram uma maior diminuição do acesso a seus direitos fundamentais. 

 

A política brasileira 

A importância da análise comparativa entre Estados Unidos e Brasil é reforçada pelo fato de 

ambos países estarem sofrendo um processo de desdemocratização motivado por problemas muito 

próximos. 

No Brasil, também se observa, desde governos passados, a fusão do poder econômico com o 

poder do Estado. Segundo Luis Felipe Miguel, em seu artigo Há solução sem uma revolução? de 2019, Lula 

ganhou as eleições presidenciais, em 2002, como candidato de um partido – PT -considerado, por 

muitos analistas, como partido anti-sistêmico. No entanto, essa correção definida ao PT pode ser 

contestada. Miguel, partindo da classificação do cientista político italiano Marco Damiani (2016), 

coloca que a maioria do PT original talvez se enquadrasse na categoria anti-establishment, em vez de 
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anti-sistêmica3, e o partido seria a demonstração de que o sentimento contrário ao establishment 

poderia ser expresso dentro do sistema político em vigor. Isso se deve ao fato de seu governo, além 

de indicar o desinteresse pela construção de uma lógica social alternativa ao capitalismo e a rendição 

ao modelo de desenvolvimento vigente, essa política não desafiava a transferência do fundo público 

para investidores privados (MIGUEL, 2019, 106).  

Consoante, optou-se pela retirava da capacidade de reação dos trabalhadores e apaziguamento 

do capital, ou seja, uma desmobilização, em vez da incorporação negociada das classes trabalhadoras 

ao pacto, como fez a socialdemocracia clássica, para a qual o poder de pressão das organizações 

sindicais era uma parte central da equação (MIGUEL, 2019, 106). Apesar do discurso de campanha 

ter sido extremamente contido, “o arco de alianças tenha contemplado partidos francamente à direita 

(e seria ainda mais ampliado na composição do governo) e os compromissos com o capital afirmados 

com absoluta clareza (a ‘Carta aos brasileiros’)” (MIGUEL, 2019, 107) a mudança, com Lula no poder, 

não foi insignificante. Embora muito moderadas, sem qualquer traço de contestação à ordem 

capitalista, as políticas do PT no poder indicavam uma prioridade, o combate à miséria extrema, que 

até então nunca passara de um discurso sem lastro na prática, mostrando um relativo 

comprometimento com um pacto-social democrata.  

No lugar do Estado de bem-estar social, houve uma tímida viabilização do acesso ao mercado 

de bens de consumo, graças à redução da pobreza e do aumento do poder de compra dos salários, em 

particular do salário mínimo (MIGUEL, 2019,107). Por fim, os padrões buscados de redução da 

desigualdade e de segurança existencial para os mais vulneráveis foram bastante modestos.  

O PT no governo entendeu – de uma maneira que é preciso reconhecer como 
realista – que os limites para a transformação social no Brasil eram bem estreitos, 
dada a baixa tolerância de nossos grupos dirigentes a qualquer desafio às hierarquias 
e privilégios seculares, e optou por trabalhar dentro deles. (MIGUEL, 2019, 107). 

 No governo Bolsonaro a fusão do poder do mercado com o poder estatal é nítida, 

caracterizada por um programa econômico de fomento à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade 

econômica, como afirmou o próprio ministro da economia brasileira – Paulo Guedes - em uma 

entrevista ao jornal de economia britânico Financial Times. É certa a defesa de uma política neoliberal 

pelo presidente e essa pode ser exemplificada pela Medida Provisória 881/2019 (da liberdade 

econômica), promove uma desregulamentação de algumas questões importantes, como relativo a 

direitos trabalhistas pelo Art 3º, inciso II, do capítulo 2, que desobriga o empregador a pagar cobranças 

ou encargos adicionais para os trabalhos desenvolvidos nos domingos ou feriados.  

A erosão da soberania nacional em virtude do processo de globalização econômica também é 

visível no Brasil. A pretensa necessidade de aumentar a competitividade do mercado nacional 

 
3 Para Damiani (2016), uma extrema-esquerda anti-sistêmico seria aquela que, se estivesse no governo e na possibilidade 
de fazê-lo, não operaria uma simples mudança de governo ou equipe política, mas uma transformação sistêmica real, que 
afasta as instituições do modelo liberal-democrático ocidental. Nesse sentido, a esquerda radical não é de fato anti-
sistêmica, mas pró-sistêmica, assim avançam uma crítica radical ao sistema político, mas sem se colocar fora dele. O que a 
distingue da esquerda tradicional e social-democrática é de fato o seu anti-estabelecimento ou, melhor dizendo, 
estabelecimento anti-político.  
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evidencia a lógica da concorrência, pressionando o governo para desregulamentar políticas 

trabalhistas, ambientais e fiscais a fim de atrair capital e empresas para o território brasileiro.  

No governo petista algumas exemplificações podem ser levantadas, como a formação do 

superávit primário; o baixo número de assentamentos da reforma agrária; o cumprimento das metas 

impostas pelo FMI e pelo Banco Mundial para além do necessário e exigido à época, o que foi feito à 

custa de maiores investimentos em políticas sociais; a redução de impostos de bens de uso sem a 

correspondente conta prestação dos setores industriais com o aumento de emprego ou com a melhoria 

da qualidade de seus bens e serviços, em exemplo a linha de eletrodomésticos “Branca”, o que 

incentivou apenas um consumo. 

Destarte, também se observa no governo brasileiro, tanto em governos petistas, quanto no do 

Bolsonaro, a adoção de uma racionalidade neoliberal, a qual tem um nítido impacto no âmbito político, 

no âmbito econômico, no âmbito social e no âmbito subjetivo. 

O que chama mais atenção, no entanto, não é a simples adoção dessa racionalidade, mas, assim 

como nos Estados Unidos, o governo atual também adotar uma postura neoliberal reacionária e, logo, 

fomentar os impactos dessa racionalidade nos âmbitos social e subjetivo, em vez de combatê-los. 

Dessa forma, o neoliberalismo como distribuição tem importante papel no desmanche democrático, 

porém, é o neoliberalismo como reconhecimento excludente que novamente tem papel central na 

desdemocratização. 

O neoliberalismo reacionário, no Brasil, é um fenômeno político que, segundo Adriana de 

Freixo e Rosana Pinheiro-Machado, no artigo Dias de um Futuro (quase) esquecido: um país em transe, a 

democracia em colapso de 2019, é caracterizado por uma “visão de mundo ultraconservadora, que prega 

o retorno aos ‘valores tradicionais’ e assume uma retórica nacionalista e ‘patriótica’, sendo 

profundamente crítica a tudo aquilo que esteja minimamente identificado com a esquerda e o 

progressismo” (FREIXO;PINHEIRO, 2019, 19).  

A “razão de mundo”, como colocada por Dardot e Lava, pautada nos princípios neoliberais 

como o estado mínimo, a eficiência do mercado – privatizações, a livre iniciativa – empreendedorismo 

e a meritocracia leva à defesa do corte de políticas sociais, o que é crescente no atual governo. O 

ataque à previdência, aos direitos trabalhistas, à saúde e educação públicas e a programas 

assistencialistas são resultado de um egoísmo social e enfraquecimento da solidariedade, produtos de 

uma lógica da concorrência infiltrado tanto na forma do Estado de governar, quanto nas próprias 

relações sociais entre os cidadãos. O principal resultado desse enfraquecimento de políticas garantistas 

é ele afetar mais incisivamente grupos vulneráveis, dificultando ainda mais o acesso desses grupos aos 

seus direitos. 

E no âmbito subjetivo, observa-se a criação de um status de semicidadania, o qual, para 

Elizabeth Cohen em seu livro Semi-citizenship in democratic politics de 2009, é a realidade de viver em uma 

democracia liberal, e, mesmo assim, não ter acesso a todo conjunto de direitos individuais, coletivos e 

sociais que um cidadão deveria ter. Em consequência disso, seletivamente determinados grupos e 
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indivíduos, como os negros, os pobres, os migrantes, os LGBTs, as mulheres, entre outros grupos 

minoritários, são, simplesmente, excluídos da garantia parte das garantias constitucionais.  

A crescente imposição de políticas securitárias no governo estadunidense, pontuada por 

Brown como um dos motivos do desmanche democrático nos EUA pode ser observada no Brasil sob 

uma nova roupagem. O discurso do governo brasileiro voltado ao combate à criminalidade e 

corrupção evidenciam um caráter excludente, uma vez que essas medidas não atingem todos os grupos 

sociais da mesma forma, elas são seletivas. Assim, grupos minoritários sofrem mais violentamente 

com a repressão do aparato policial (o que pode ser observado pelas constantes polêmicas envolvendo 

o trabalho da política nos aglomerados) e com a restrição de direitos fundamentais. Ambas situações 

se tornar ainda mais problemáticas quando se tem em discussão o projeto de lei anticrime – Pacote 

anticrime – que ampliar os limites da legítima defesa dos agentes de segurança pública e retirar 

garantias constitucionais necessárias ao devido processo legal. 

O problema é que essa condição, além de não ser combatida no governo atual, é reforçada 

ainda mais por um discurso excludente e por medidas que procuram dificultar, cada vez mais, o acesso 

de determinados grupos minoritários a seus direitos. Postura essa demonstrada diversas vezes no atual 

governo por diversos agentes políticos, como pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, mostram um 

radicalismo coercitivo e inibitório à participação política de segmentos sociais que apoiam projetos 

diferentes do projeto do governo.  

O que se tem, portanto, cada vez mais, nos Estados Unidos e no Brasil, é que uma significativa 

parcela da sociedade não tendo acesso ao processo político devido a subjetivação e socialização da 

lógica da concorrência. Dessa maneira, como afirmam Tatiana Vargas e Fabrício Pontin em seu texto 

Cidadania, semi-cidadania e democracia no Brasil contemporâneo de 2019, pensar criticamente a 

democracia no Brasil significa, necessariamente, refletir a respeito das capacidades que diferentes 

parcelas da nossa sociedade têm de acessar o Estado (VARGAS; PONTIN, 2019, 145).  Se, para esses 

autores, o conceito de cidadania, historicamente, significa adesão política, no sentido de “titular de um 

poder público não limitado” (VARGAS; PONTIN, 2019, 146) e participante de um modo estável do 

poder de decisão coletiva, ao se ter uma sociedade em que apenas alguns grupos têm acesso à 

participação política, a democracia entra em colapso. 

 

Conclusão  

 

A partir da análise de toda construção teórica sobre racionalidade política neoliberal 

apresentada e da postura dos atuais partidos de extrema-direita na limitação dos impactos dessa 

racionalidade nas relações sociais e na subjetivação, observa-se indícios que apontam para uma 

convergência de comportamentos autoritários de Estado nos EUA e no Brasil.  

A adoção de um neoliberalismo reacionário, que adota uma feição excludente perceptível, 

mostra a incompatibilidade do comportamento de tais governos diante de uma inclusão defendida e 
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fomentada pelo modelo constitucional de Estado Democrático de Direito, no qual direitos 

fundamentais não podem ser vistos como obstáculos a serem relativizados pela vontade unilateral de 

um corpo governamental.  

Os direitos fundamentais são interdependes e indivisíveis, de modo que o ataque a direitos 

privados inevitavelmente implica no ataque à autonomia pública, exercida pelos procedimentos de 

participação política abertos a toda população de participação política. Decorrente disso, pelo direito 

à participação política ser elemento constitutivo da democracia deliberativa, é impossível ter um 

governo democrático que fomente um status de semicidadania a uma parcela de sua população.  

 O sociólogo alemão Jürgen Habermas, em sua obra Facticidade e Validade de 1994, afirma que 

há condições universais de discurso que devem ser seguidas em toda comunicação para que as 

pretensões levantadas sejam válidas. A busca pelo entendimento deve ser “pública, universalmente 

acessível, livre de violência externa ou interna, e permite apenas a força racionalmente motivadora do 

melhor argumento”. Dessa maneira, Habermas pressupõe que essas condições universais são um 

conjunto de direitos fundamentais – “Sistema de Direitos” - que funciona como um conjunto de 

princípios jurídicos que garante a legitimidade do ordenamento jurídico estatal moderno.  

Sob essa visão procedimentalista, para Cattoni de Oliveira, no livro Devido Processo Legislativo de 

2015, a Constituição passa a ter a função de regular e institucionalizar juridicamente os processos pelos 

quais se deve dar a dinâmica democrática do Direito, além de garantir a autonomia jurídica dos 

indivíduos por meio da institucionalização dos direitos fundamentais. É dessa análise que Habermas 

tira a relação complementar entre Democracia e Estado de Direito, na qual é somente pela garantia 

ampla e irrestrita dos direitos humanos que as condições para a realização de um discurso legítimo são 

atendidas, logo, é pelos direitos fundamentais constitucionalmente garantidos que a soberania popular 

consegue concretizar seu papel de coautor das normas jurídicas, conforme o princípio do democrático. 

Portanto, é pela equânime garantia tanto da autonomia privada, quanto da autonomia pública, que se 

constrói as bases de um paradigma de Estado Democrático de Direito.  

Historicamente, todas as democracias definiram um grupo interno excluído - que pode ser 

composto de escravos, indígenas, mulheres, pobres ou, hoje em dia, imigrantes estrangeiros em 

situação irregular, ou pode pertencer a determinadas raças e etnias ou religiões. E, mesmo a democracia 

construída nos países do ocidente ao longo do século XX sempre ficaram muito aquém do ideal de 

governo guiado pela soberania popular e que contasse com uma participação aberta e inclusiva nos 

procedimentos políticos. Ainda assim, representava a promessa de incorporação da maioria da 

população na cena política e a possibilidade de que seus interesses fossem levados em conta nos 

processos de tomada de decisão. O problema agora é que essa promessa não está nem sendo mais 

feita, de modo que a exclusão é patrocinada e amplamente anunciada pelo Estado. 
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DEUS, PÁTRIA E FAMÍLIA: UM ESTUDO INTRODUTÓRIO SOBRE A PRESENÇA 
DO INTEGRALISMO NAS REDES DIGITAIS. 

 Jheniffer Caroline Oliveira Souza 1 

Resumo: 

Buscando analisar a presença do Integralismo nas redes digitais, através de um estudo introdutório, o 
presente texto objetiva a análise do discurso Integralista frente ao atual cenário político brasileiro. Em 
meio a um contexto de expansão da direita e da extrema-direita, associadas à um forte 
conservadorismo, principalmente após as ondas de manifestações políticas a partir do ano de 2013, o 
movimento Integralista ressurgiu com considerável força, atuando de maneira significativa nas redes 
digitais. Foi realizada uma análise na página Frente Integralista Brasileira no Facebook, a qual conta com 
cerca de 18 mil seguidores. A análise se deteve nos discursos contidos nas publicações, com especial 
atenção para os que carregam um caráter homofóbico.  

Palavras-Chave: Integralismo; Redes Digitais; Intolerância.  

 

Compreender a Ação Integralista Brasileira (AIB), movimento de extrema direita que teve sua 

ascensão durante a década de 1930 no Brasil, é ver refletir seus ideais, ou semelhanças em discursos 

que vêm ganhando espaço atualmente na sociedade brasileira. Sobretudo, a partir das manifestações 

políticas ocorridas no Brasil no ano de 2013 em que a extrema-direita apresentou uma significativa 

expansão. No âmbito da presente pesquisa, destaca-se uma reemergência do Integralismo, voltando 

ao palco político brasileiro através das ruas e redes digitais com considerável força.   

 O presente trabalho tem o intuito de analisar a atualização do discurso integralista em suas 

manifestações vigentes, apontando criticamente o caráter intolerante de alguns de seus adeptos, contra 

minorias sociais nas redes digitais. A volta de discursos nos moldes integralistas, ou seja, conservadores 

e defensores da família tradicional brasileira, retomaram uma lógica de “democracia cristã”, a qual 

além de ferir a estrutura do Estado laico, marginaliza grupos sociais que não se enquadram em 

concepções cristãs. Esses discursos prefiguram, uma violência contra comunidades como a LGBT, 

violência esta que não se restringe aos discursos intolerantes, já que, como indicam alguns dados, 

chega a tornar o Brasil um dos países que mais mata LGBTs no mundo. Torna-se então, necessária a 

compreensão e combate de tais discursos, que difundidos pela internet possibilitam uma absorção 

acrítica por cada vez mais adeptos, configurando em grandes ondas de intolerância como as 

presenciadas na atual conjuntura brasileira.        

 Ao se falar do Integralismo, pensa-se que se trata de um movimento distante tanto no tempo, 

quanto no espaço devido a sua visão retrógrada. Mas, seus discursos estão mais presentes e 

impregnados no imaginário brasileiro do que deveriam. Através de pesquisas conduzidas em páginas 

integralistas nas redes sociais, em particular a página no Facebook, Frente Integralista Brasileira que 

 
1 Graduanda em História. Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES. souzajhenifferr@gmail.com  
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contém mais de 18 mil seguidores, apontamos como seus discursos intolerantes ganham apelo entre 

parcela significativa da população brasileira. Em particular, a pesquisa aponta críticas feitas à lutas por 

direitos, como a voltada para a criminalização da homofobia, a qual se referem a uma “ditadura 

LGBT”, em que não vão poder exercer a liberdade de expressão. Cabe ressaltar, que a liberdade de 

expressão, por eles reivindicada, se exercida plenamente, veda direitos, negligenciando o respeito e 

igualdade fundamentais em uma sociedade democrática.      

 Dessa forma, o texto explora como o discurso do movimento integralista em uma nova 

emergência, encontrou na Internet um terreno acolhedor para se disseminar, mostrando-se perigoso 

para a manutenção da democracia já tão falha na atual conjuntura. Mas, combater discursos de ódio e 

intolerantes na internet, já se comprovou uma tarefa árdua, principalmente após as famosas Fake News 

embebidas de preconceito e intolerância se mostrarem capazes de eleger candidatos políticos que se 

muniram da sua disseminação pela internet. Cabe-se então, apontar reflexões para o combate a esse 

tipo de discurso e sua expansão, configurando-se em uma questão urgente a ser resolvida. 

 

O Integralismo nas ruas e nas redes digitais  

Em frente a atual conjuntura política brasileira, na qual as direitas vêm se expandindo de forma 

expressiva, um movimento que ascendeu durante a década de 1930, vêm retomando forma através 

das ruas e redes digitais. Trata-se do Integralismo, que por mais que nunca tenha deixado de existir, 

após sua desestruturação devido a uma perseguição aos partidos políticos feita por Getúlio Vargas, se 

manteve desde então nas sombras da política brasileira.     

Devido ao atual contexto político, principalmente após o ano de 2013, movimentos da direita 

e extrema-direita brasileira vem atraindo novos adeptos, como é o caso do movimento Integralista, 

atraindo pessoas as quais compactuam com os ideais conservadores do movimento. O forte 

conservadorismo, que se encontra em uma constante expansão, compactua com os discursos de ódio 

e intolerantes que vêm assolando o Brasil e afetando direta e negativamente as minorias sociais. 

 

A Ação Integralista Brasileira (1932-1937) 

A análise do presente texto se encontra voltada para a reascensão do Integralismo frente a 

atual conjuntura política. Mas cabe ressaltar algumas das principais características da Ação Integralista 

Brasileira durante a sua articulação na década de 1930. Já que compreender a Ação Integralista 

Brasileira, é ver refletir seus ideais, ou semelhanças em discursos que vêm ganhando espaço atualmente 

na sociedade brasileira, presentes não só no movimento Integralista em si. Segundo Hélgio 

Trindade, conforme citado por Marcos Maio e Roney Cytrynowicz (2015, p. 41): 
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“A AIB foi fundada oficialmente em 7 de outubro de 1932, com o lançamento do 
‘Manifesto de Outubro’. Existiu legalmente até dezembro de 1938, um ano após o 
golpe do Estado Novo, imposto por Getúlio Vargas, que colocou os partidos 
políticos na ilegalidade. O movimento estruturou-se a partir de uma série de 
pequenos grupos e partidos de extrema direita, tais como Ação Social Brasileira 
(Partido Nacional Fascista); Legião Cearense do Trabalho, de 1931, dirigida por 
Severino Sombra; Partido Nacional Sindicalista, de Minas Gerais, fundado por 
Olbiano de Melo; e o monarquista Ação Imperial Pátrionovista. No início da década 
de 1930, integrantes desses grupos aglutinaram-se em torno da liderança de Plínio 
Salgado, redator, com San Tiago Dantas, do jornal A Razão, fundado em 1931, e da 
futura Sociedade de Estudos Políticos, tendo como lema principal ‘Deus, Pátria e 
Família’ (Trindade, 1974, p. 103-116)”. (MAIO; CYTRYNOWICZ, 2015, P.41). 

Mesmo tendo atuado em um curto período de tempo a AIB ocupou um expressivo espaço na 

política da década de 1930, enquanto um movimento de extrema-direita. Uma das características mais 

marcantes, e que perpetuou a memória do movimento, foi a sua aproximação ideológica com o 

fascismo europeu. Por mais que haja um debate complexo acerca da caracterização da AIB enquanto 

um movimento fascista, não se nega algumas aproximações entre ambos.   

  Como reforçado pelo lema “Deus, Pátria e Família”, o Integralismo foi um movimento de 

cunho conservador, nacionalista e defensor da “família tradicional brasileira”, características muito 

presentes na atual conjuntura brasileira e que vem permeando novamente o imaginário brasileiro com 

expressiva força.  

“Embora tenha atuado por um período de apenas seis anos, a AIB foi, sem dúvida, 
a mais importante organização fascista na história do Brasil, pelo número de adeptos 
que teve, pela expressiva participação no debate político dos anos 1930 e, 
particularmente, pela atração que exerceu sobre extensa gama de intelectuais que 
discutiam os destinos do país. Seus principais líderes foram Plínio Salgado, Miguel 
Reale e Gustavo Barroso”. (MAIO; CYTRYNOWICZ, 2015, P.42). 

A Ação Integralista Brasileira, emergiu em meio a um conturbado cenário político tanto 

internamente quanto externamente durante a década de 1930, se mostrando atraente para os 

brasileiros. Cabe ressaltar, que a partir de 2013, quando o movimento apresentou uma significativa 

reexpansão, a atmosfera política brasileira se encontrava em um período perpassado por crises, se 

mostrando propício para o alargamento do espaço da direita no palco político.                                                                                                     

“Quando, no início da década de 1930, surgiu o movimento integralista, ele pareceu 
a centenas de milhares de brasileiros um movimento fecundo em busca de uma 
perspectiva de ação política embasada nos elementos definidores da nacionalidade. 
A defesa da pátria, da família e da formação cristã povoou o sonho de milhares de 
homens e mulheres influenciados pelo desejo de ordem, palavra-chave no discurso 
político na década de 1930”. (VICTOR, 2015, p.65) 

 É notório que a Ação Integralista Brasileira em sua ascensão, conquistou um número 

expressivo de adeptos, explorando o nacionalismo, os ideais de família tradicional e as concepções 

cristãs, influenciando e conquistando inúmeros brasileiros. Pensando a atualidade, percebemos que, 

em parte, essas mesmas características atraem parcelas significativas da população que se veem atraídas 

por tais discursos, ou que já compactuavam com tais ideias mas não se expressavam abertamente. 
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Sendo assim, os movimentos de extrema-direita, acabam por permitir que pessoas intolerantes 

exerçam suas intolerâncias de forma legitimada. 

“O núcleo da AIB se desenvolve inicialmente na região sudeste, contemplando São 
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, extrapolando em seguida para as demais 
regiões do país. A região sudeste era um foco de crescimento do movimento 
operário, fato que pode ter contribuído com o rápido crescimento da AIB. O 
integralismo brasileiro consegue muita autonomia, ganhando características 
próprias, se tornando um movimento com direção unipessoal calcado no 
autoritarismo, apresentando claras tendências fascistas, anticomunistas, antiliberais 
e com uma forte religiosidade católica”. (SILVA, 2006, p. 12-13) 

 Uma volta expressiva de características muito fortes no Integralismo, como o anti-comunismo 

e a forte religiosidade cristã, vem ganhando forma entre os brasileiros. Cabe pensar, o conturbado 

cenário político brasileiro após o ano de 2013, para tentarmos compreender as bases favoráveis que o 

Integralismo encontrou para se rearticular, principalmente por meio da internet.  

 

O Cenário Político Brasileiro após o ano de 2013 

O Brasil, principalmente a partir de 2013 após grandes manifestações políticas, vem 

presenciando o aumento de uma onda de movimentos com caráteres nacionalistas e reacionários, com 

marchas ditas “anticorrupção”. Percebeu-se no bojo desses movimentos, cada vez mais, um forte 

conservadorismo, além do elitismo, por se tratarem de movimentos majoritariamente vinculados a 

direita e a extrema-direita, com uma predominante presença da classe média e das ditas “famílias 

tradicionais brasileiras”. Em meio a esse fenômeno brasileiro, ressurge um movimento que até então 

se encontrava as margens da política, trata-se do Integralismo em meio a esse processo, ou a volta de 

sua popularidade entre brasileiros, já que nunca houve um fim definitivo do pensamento Integralista. 

“Desde a luta pela redemocratização do país, no início da década de 1980, as 
ruas tinham sido ocupadas majoritariamente por grupos identificados com 
posições políticas de centro-esquerda e de esquerda. Porém, a partir de 2013 
e mais acentuadamente em 2014 e 2015, os manifestantes tenderam cada vez 
mais a se identificar com posições políticas de centro e de direita”. (PINTO, 
2019, p.15-16) 

 Percebe-se que a direita passou a ocupar de forma intensa as ruas das cidades brasileiras a 

partir de 2013. Devido ao conturbado cenário político, permeado pelas denúncias de corrupção, foi 

dada a direita uma possibilidade de expansão e ocupação de tal espaço.   Céli Pinto, em 

seu artigo que analisa a trajetória discursiva das manifestações de rua no Brasil (2013-2015), nos aponta 

importantes elementos para pensarmos o cenário político brasileiro após as manifestações no ano de 

2013:  

“É difícil afirmar que as pessoas que estiveram nas manifestações de 2013 ao redor 
do país voltaram às ruas em 2015 para pedir o impeachment da presidenta Dilma. 
Certamente, não foram os grupos radicalizados de esquerda, os eleitores históricos 
do PT que estiveram nas ruas para pressionar o governo, que voltaram dois anos 
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depois. Mas havia uma massa de pessoas em 2013 que não pertencia a nenhum 
desses grupos, eram cidadãos comuns, jovens que não encontravam mais na 
militância de partidos razão para a participação política, e que haviam ido para as 
ruas indignados principalmente com os escândalos de corrupção. Possivelmente, 
muitas dessas pessoas foram interpeladas pelo discurso com tendências claramente 
conservadoras, anti-PT, anticomunista e a favor do impeachment dos grupos que se 
criaram nas redes sociais”. (PINTO, 2019, p. 50-51) 

Ao apontar a grande presença de jovens desiludidos com a política em meio as manifestações, 

nota-se que indignados principalmente com a corrupção, esses jovens tenderam a canalizar 

insatisfações presentes nas atmosferas sociais e políticas brasileiras.  Frente a tal situação, discursos 

conservadores conquistaram facilmente a atenção desses jovens. Movimentos como o Integralista, de 

cunho nacionalista e anti-comunista se mostraram um caminho tentador para alguns brasileiros. 

Devido ao ataque direcionado de forma intensa às esquerdas brasileiras, que vinculadas de forma 

genérica ao PT ou a corrupção, houve uma forte tentativa de deslegitimá-las juntamente aos 

movimentos de cunho social e populista ou os que lutavam por igualdade.   

 Em meio as manifestações, as ruas se tornaram propícias para o levantamento de bandeiras 

vinculadas a direita, e a internet se apresentou enquanto um importante veículo para a disseminação 

de alguns discursos. Discursos estes que por vezes mascarados pela “defesa da pátria contra a 

corrupção” e “defesa da família tradicional brasileira contra as ideologias”, carregavam em si a 

intolerância e o ódio presente na sociedade brasileira contra as minorias sociais.   

 A partir das manifestações de rua de 2013, aliados às redes digitais, adeptos do Integralismo 

conseguiram estender de forma significativa sua atuação no cenário político e seus discursos. Com um 

cenário político favorável as extremas-direitas, desde as marchas de 2013 contra Dilma Rousseff, o 

PT e os “esquerdistas”, o Integralismo voltou a levantar suas bandeiras nas ruas e a usarem a internet 

como aliada em suas articulações. 

                     

 Uma “reascensão” do Integralismo? 

Ao falarmos ou pensarmos sobre o Integralismo, somos remetidos a um pensamento de que 

se trata de um movimento distante tanto no tempo, quanto no espaço. Tal ideia poderia estar 

relacionada ao fato de que se trata de um movimento com uma visão retrógrada e de certa forma 

ultrapassada, ou que ao menos deveria ter sido ultrapassada, além de ter ocupado as margens da 

política brasileira desde os fins da década de 1930.       

Mas, seus discursos vem se mostrando mais presentes e impregnados no imaginário brasileiro 

do que deveriam, juntamente à expansão da direita e dos movimentos reacionários e intolerantes, 

desde o ano de 2013. O levantamento de bandeiras que pregavam “Deus, pátria e família” foi muito 

recorrente em meio as manifestações ocorridas a partir do ano de 2013 no Brasil. Onde se percebeu 

as próprias bandeiras integralistas retornando em meio a esse cenário.   
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O lema “Deus, pátria e família”, foi muito usado e difundido pelo Integralismo durante a 

década de 1930, pregando a ética e a moral cristã. Atualmente, esse mesmo slogan ganhou 

expressividade entre as alas conservadoras do Brasil.  Sendo de certa forma apropriado por políticos 

conservadores e intolerantes que ganharam mais espaço na política brasileira após 2013, tal lema usado 

por interesses políticos vem veiculando de forma legitimada, a possiblidade de discursos intolerantes, 

homofóbicos, machistas e patriarcais, com a desculpa de serem em defesa da família tradicional 

brasileira, da dita “moral” e dos “bons costumes”.     

A volta de discursos nos moldes integralistas, e do integralismo em si, retomaram uma lógica 

de “democracia cristã”, que foi muito pregada pelo chefe da AIB, Plínio Salgado. Lógica esta que fere 

a estrutura do Estado que deveria ser laico, marginalizando grupos sociais que não se enquadram em 

concepções cristãs de mundo como os LGBTS, ou relegando as mulheres à uma posição de 

submissão. Ou seja, a “democracia cristã, seria uma democracia elitista e excludente, a qual relegaria 

as minorias sociais às periferias sociais.        

Esses discursos, conservadores e intolerantes, prefiguram então uma violência contra 

comunidades como a LGBT, violência esta que não se restringe apenas aos discursos intolerantes, mas 

que chega a tornar o Brasil um dos países que mais mata LGBTs no mundo. Pois, como indicam 

dados do “Grupo Gay da Bahia”, entidade que registra dados de violência contra LGBTs no Brasil há 

mais de 39 anos, em seu relatório de 2018 foram computadas 420 mortes. Colocando o Brasil como 

recordista no ranking de países que mais mata LGBTs no mundo, os dados apontaram que a cada 20 

horas um LGBT é morto ou comete suicídio no Brasil2.      

 Tal cenário de constante violência, contra minorias que já são historicamente relegadas à uma 

periferia social, acaba por vedar a igualdade e o respeito na sociedade brasileira. É necessário entender 

os desdobramentos de discursos como o Integralista, para que se possa apontar os seus perigos. Pois, 

a expansão e a legitimação de discursos conservadores e elitistas como o da AIB, ferem e desrespeitam 

as lutas por igualdade, em movimentos como o feminista e o LGBT, a todo custo tentando 

desqualificá-los.         

Torna-se então necessário um olhar crítico para evidenciar as falhas de tais discursos, aqui em 

especial o Integralista, alertando os seus perigos com a finalidade de combatê-los. Devido ao fato de 

a Internet ter se tornado um propício ambiente para a articulação e expansão da extrema-direita e 

devido ao grande perigo que seus discursos configuram, uma grande questão é colocada: “como 

combater discursos intolerantes como o Integralista na internet?”. Mas tal questão infelizmente ainda 

se encontra longe de ser respondida, nos restando por hora apenas nos atentarmos para suas 

compreensões e debatermos acerca de seus perigos    

 
2 <https://homofobiamata.files.wordpress.com/2019/01/relatorio-2018-1.pdf>; acesso em: ago. 2019. 
 

https://homofobiamata.files.wordpress.com/2019/01/relatorio-2018-1.pdf
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Em meio ao cenário político brasileiro conturbado, permeado pelo conservadorismo e a 

intolerância, deparamo-nos com o Integralismo em caráter de reascensão, principalmente através da 

Internet. Basta uma busca rápida pelas redes sociais por páginas integralistas, para deparar-se com seus 

discursos intolerantes e comprovar a força com que tais movimentos voltaram a cena política. Sendo 

assim, a análise da atualização do discurso Integralista em suas manifestações vigentes aponta 

criticamente o caráter intolerante de alguns de seus adeptos contra minorias sociais nas redes digitais, 

alertando o perigo que representam para a manutenção de uma sociedade igualitária.  

 

O Integralismo nas Redes Digitais  

Através de pesquisas conduzidas em páginas integralistas nas redes sociais, em particular a 

página no Facebook, Frente Integralista Brasileira que contém mais de 18 mil seguidores, apontamos 

como seus discursos intolerantes ganham apelo entre parcela significativa da população brasileira. Em 

particular, a pesquisa aponta críticas feitas à lutas por direitos, como a voltada para a criminalização 

da homofobia, a qual se referem a uma “ditadura LGBT”, em que não vão poder exercer a liberdade 

de expressão. Cabe ressaltar, que a liberdade de expressão, por eles reivindicada, se exercida 

plenamente, veda direitos, negligenciando o respeito e igualdade fundamentais em uma sociedade 

democrática.       

O autor Odilon Caldeira Neto, ao analisar o Integralismo em sua tese de mestrado, faz menção 

a sua presença nas redes sociais: 

“Espaços como estes são propícios campos de atuação para movimentos políticos, 
como o caso do integralismo, por serem espaços multifacetados, em que uma pessoa 
que desconhecesse o ideal integralista tornar-se-ia um futuro militante. Outro 
aspecto interessante para a inserção dos grupos nas redes sociais é que elas são 
utilizadas por um público bastante jovem”. (NETO, 2011, p. 113) 

Cabe ressaltar que sua análise é voltada especialmente para uma das mais importantes redes 

sociais à época de sua pesquisa, o Orkut. Aqui utilizamos suas ideias para pensar outra rede social, o 

Facebook. Pode-se perceber que a difusão dos discursos pela internet possibilita o alcance de um 

público mais amplo e heterogêneo, onde esses discursos são absorvidos acriticamente por cada vez 

mais adeptos, principalmente por não carregarem um conhecimento prévio acerca da base ideológica 

dos movimentos aos quais passarão a compactuar.     

Aqui defendemos a ideia de que a difusão de movimentos da extrema-direita, como o 

Integralista, e seus discursos embebidos pelo conservadorismo auxiliam na legitimidade da 

intolerância. Contribuindo assim para as grandes ondas de intolerância e desrespeito como as 

presenciadas na atual conjuntura brasileira.       

 A AIB da década de 1930, nem sequer citava a comunidade LGBT em suas pautas, seria 

anacrônica tal afirmação. Mas, o conservadorismo e a defesa da família eram elementos muito 
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presentes. Devido ao significativo avanço atual das pautas LGBTs pela luta por igualdade, a 

comunidade LGBT ganhou significativo espaço no discurso Integralista, mas de forma pejorativa. “Os 

integralistas filiados à FIB buscam combater a homossexualidade, ameaças diversas ao conceito 

idealizado de família”. (NETO, 2011, p. 109).      

Vendo os LGBTs enquanto uma ameaça para o modelo tradicional de família que pregam, os 

Integralistas buscam a todo custo deslegitimar suas pautas através de seus discursos intolerantes. E 

como já citado, a violência presente em tais discursos por vezes se manifesta no âmbito físico, indo 

contra não apenas ao direito de amar, mas além disso, contra o direito de viverem.   

 Ao analisarmos os conteúdos das páginas Integralistas nas redes sociais, nos deparamos com 

inúmeras publicações visivelmente homofóbicas, embebidas pela intolerância e pelo ódio. Para o 

presente texto, selecionamos apenas uma publicação para análise, a qual se encontra na página Frente 

Integralista Brasileira no Facebook e é referente a criminalização da homofobia, na qual se manifestam 

“contra a ditadura LGBT do STF!”:  

Figura 1 – “Contra a ditadura lgbt do stf!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Página Frente Integralista Brasileira no Facebook 3. 

 A publicação é datada do dia 27 de maio de 2019, após o Supremo Tribunal Federal (STF) no 

dia 23 de maio de 2019, ter passado a considerar a homofobia enquanto um crime, ao equiparar as 

penas por ofensas a homossexuais e a transexuais às previstas na lei contra o racismo. 

 
3 Disponível em: < https://www.facebook.com/integralismobrasil/> Acesso em julho de 2019. 

https://www.facebook.com/integralismobrasil/
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 Percebe-se que se trata de uma crítica a criminalização da homofobia, em que tentam inverter 

os papéis. Para eles, se trataria de uma “ditadura LGBT” em que não vão poder exercer sua liberdade 

de expressão. Liberdade esta que chega em alguns casos, a custar a vida de homossexuais. Mas, o que 

importa para eles não é a liberdade de viver e de amar dos LGBTS, mas sim a liberdade para 

disseminarem ódio e intolerância, calcada no conservadorismo que pregam. Percebe-se que na 

publicação os Integralistas se colocam na posição de vítimas frente à uma “ditadura LGBT”, ou seja, 

configuram a homofobia enquanto parte de uma liberdade que está sendo a eles negada. 

A perseguição, violência e discriminação dos LGBTs devido à suas orientações sexuais e 

identidades de gênero são questões muito frequentes e atuais na sociedade brasileira. A criminalização 

da homofobia configurou uma vitória, diante do cenário político de retrocessos. No entanto, as 

mudanças na legislação por si só, não diminuem a violência a que as pessoas da comunidade LGBT 

estão submetidas diariamente. E quando as pequenas conquistas na luta por igualdade tentam ser 

invalidadas, por pessoas intolerantes que afirmam que sua homofobia é na verdade liberdade de 

expressão, a liberdade reivindicada pelas minorias é silenciada.  

Sendo assim, a liberdade de expressão reivindicada pelos integralistas, e por grande parcela de 

pessoas conservadoras, não deveria ser exercida plenamente. Pois, negligencia o respeito e igualdade 

para com outros grupos sociais, que já historicamente periféricos. O direito à liberdade de expressão 

não deve compactuar com a intolerância, ou seja, a liberdade de expressão que os integralistas querem 

é o oposto de democracia, pois veda os direitos dos demais grupos, ferindo a igualdade e o respeito 

que são fundamentais em uma lógica democrática.   

“É inadmissível usar a ‘bandeira’ do direito humano à liberdade de expressão para 
disseminar ódio e hostilidade, leia-se ‘emoções intensas e irracionais de opróbio, 
animosidade e aversão ao grupo visado’. Pregar a destruição do outro, por quaisquer 
meios, pela não aceitação da igualdade entre os diferentes sujeitos, é interditar o arco 
de solidariedade entre os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, 
ambientais e sexuais. É bloquear o desenvolvimento e fortalecimento da democracia; 
é vedar qualquer processo de educação emancipatória; é obstar a construção de uma 
cultura de direitos; é potencializar a sociedade do privilégio, da criminalização e da 
punição seletivas, da violência dirigida contra os gritos de ‘liberdade’ e ‘igualdade’”. 
(LUCENA; PAIXÃO, 2018, s./p.)  

 O debate recorrente acerca dos limites da liberdade de expressão é polêmico, mas assegurar 

um direito que se exercido plenamente compactue com o ódio e a intolerância, permite que sejam 

negados os direitos do outro grupo de maneira legitimada. Reprimindo assim, os já poucos direitos 

asseguradas aos LGBTs, frutos de grandes lutas. Ou seja, a liberdade de expressão nesse sentindo vai 

além de simplesmente se falar o que pensa, pois os impactos da homofobia, da intolerância e do ódio, 

disfarçados de liberdade de expressão, atinge direta e negativamente seus receptores.  Pois não se trata 

apenas de negar as pessoas o “direito” de serem homofóbicas, mas vai além disso, as pautas LGBT e 

conquistas de direito como a criminalização da homofobia buscam assegurar a liberdade de amar e até 

mesmo de viver que a todo custo lhes são negadas.  
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“Neste momento político em que setores ultraconservadores simulam uma 
polarização política para tentar plantar novas sementes de perseguição e repressão, 
inclusive por meio de discursos abusivos e discriminatórios, tendo como foco os 
setores mais vulneráveis da sociedade, precisamos, sim, construir uma nova cultura 
em direitos humanos no Brasil, repelindo todas as formas de violação. Que fique 
evidente: o direito à liberdade de expressão não chancela qualquer violação de 
direitos humanos”. (LUCENA; PAIXÃO, 2018, s./p.) 

 Percebe-se então que a expansão dos discursos conservadores na sociedade brasileira, aqui em 

especial os vinculados ao Integralismo, buscam a todo custo atacar as minorias sociais. Assim, os 

setores historicamente mais vulneráveis da tão desigual sociedade brasileira, frente ao atual contexto 

político são atingidos pelos discursos de ódio, sendo postos em posições vulneráveis frente as grandes 

ondas de intolerância. 

“Em uma sociedade em que uma parcela mais ou menos significativa do espectro 
político recusa-se renitentemente a aceitar a ideia normativa de igualdade humana 
fundamental, o sistema de liberdade de expressão se confronta com um dilema: 
censurar sua expressão significa extirpar uma parcela do demos do sistema de 
expressão protegida, e sob certo aspecto, deixa de manifestar-se neutro em face do 
mesmo debate político. No entanto, permitir-lhes a expressão pode trazer 
consequências terríveis não só para a “harmonia social”, como disse Frankfurter em 
Beauharnais, mas também para o ambiente igualitário que é condição imprescindível 
para que membros de minorias historicamente discriminadas e excluídas do processo 
político se sintam à vontade para participar desse processo. Em outras palavras, 
alguém deixará de ser tratado como igual, em algum sentido. Ou racistas, misóginos 
e homofóbicos são silenciados com base no ponto de vista do que dizem, ou se 
correrá o risco de criação de um ambiente político tão tenso no que se refere às 
divisões étnicas da sociedade que a participação das minorias pode tornar-se bastante 
difícil, entre outros possíveis danos”. (SILVA, 2015, p. 48) 

 Sendo assim, ao pensarmos um ambiente igualitário enquanto uma condição imprescindível 

para que membros de minorias historicamente discriminadas e excluídas do processo político se 

sintam à vontade para participar desse processo, tal ambiente não deve propiciar que direitos como o 

da “liberdade de expressão” sejam assegurados a alguns grupos em detrimento dos demais direitos 

dos membros de grupos minoritários socialmente. As minorias historicamente discriminadas e 

excluídas do processo político, vinham conquistando um maior espaço com suas reivindicações por 

igualdade, algo que incomodou os grupos políticos que por muito tempo se viam em posições 

privilegiadas.       

As minorias cansaram de serem os historicamente silenciados, passando a reivindicar e a 

conquistar nada menos do que os direitos dos quais já deveriam há tempos usufruir. E as incessantes 

tentativas, pensando a comunidade LGBT, da ala conservadora brasileira tentam a todo custo impedir 

os avanços da igualdade. Para isso se colocam enquanto as vítimas desse processo, tentando apagar a 

memória histórica da opressão a qual sujeitaram as minorias.  Nota-se então, que as atuais 

manifestações do Integralismo no Brasil, com sua difusão pelas redes sociais e com seus ideias 

conservadores, vem ajudando a reforçar as concepções intolerantes de parcela da população brasileira, 

além de atrair novos adeptos. Ondas de intolerância e discursos de ódio no Brasil se tornaram mais 

fortes, principalmente após 2013, onde a volta do Integralismo têm uma parcela significativa nisso, já 
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que os seus adeptos disseminam pela Internet publicações carregadas de preconceito. A internet se 

torna então para esses grupos, na atualidade, uma importante ferramenta para espalharem seu ódio e 

contaminarem cada vez mais pessoas que absorvem seus discursos intolerantes, por vezes de forma 

passiva sem uma devida criticidade.         

É perceptível que o Integralismo, que após a década de 1930 encontrou dificuldade para se 

reafirmar e se manteve nas sombras da política, aos poucos vêm atraindo novos adeptos. Por mais 

que sua atuação ainda se encontre restrita a um pequeno grupo, e que atue majoritariamente pela 

internet, não se pode negar a expressividade que o discurso Integralista vem exercendo sobre uma 

significativa parcela de brasileiros, em sua maioria jovens.   

 

A falha Democracia atual e a “Democracia Cristã” Integralista  

 Ao refletirmos sobre a democracia na atualidade brasileira, percebemos o quanto se encontra 

fragilizada. Para pensarmos tal situação de fragilidade da democracia, Marilena Chauí assinala os 

obstáculos à democracia impostos, principalmente pela: 

“Estrutura autoritária da sociedade brasileira, hierárquica, vertical, excludente, 
polarizada entre a carência de muitos e o privilégio de poucos, incapaz de alcançar o 
campo democrático dos direitos (civis, econômicos, sociais, étnicos, sexuais, 
religiosos, culturais e políticos)”. (CHAUÍ, 2019, p. 10) 

Nota-se então o quanto a democracia brasileira é permeada por falhas, tornando-se incapaz de 

assegurar os direitos à população de forma democrática. Os direitos das minorias sociais frente a atual 

conjuntura, vem sendo negados pelas classes dominantes nas quais predominam discursos elitistas, 

conservadores e intolerantes, como é o caso do Integralismo.  Ao pensarmos em como a igualdade 

vem sendo negada às minorias, principalmente de forma legitimada pelo avanço do conservadorismo, 

podemos pensar a situação democrática enquanto favorável a extrema-direita e aos princípios cristãos. 

Tal maneira de democracia apresenta uma posição periférica as minorias, como é o caso do modelo 

de democracia pregado pelo Integralismo.        

 Ao pensarmos em uma ideia de “democracia cristã” presente na base ideológica do 

Integralismo, é visível que a comunidade LGBT se encontra à margem de tal democracia. Pois é 

notável se tratar de uma democracia autoritária e excludente. Tal ideia de democracia, além de 

excludente é extremamente conservadora e baseia-se em princípios cristãos, principalmente os que 

legitimam a homofobia e o machismo, onde as concepções que pregam a igualdade são ignoradas ou 

até mesmo distorcidas por não contemplarem os interesses desses grupos.   

Segundo Plínio Salgado, conforme citado por Gilberto Calil (s./d., s./p.): 

“Só seriam ‘democráticas’ as decisões que se conformassem aos proclamados 
‘preceitos cristãos’: ‘Só os loucos e os perversos poderão aceitar uma democracia 
que não sabe para onde vai, nem o que quer, e que tudo aceita desde que assim 



                                                            
Ir para sumário    

 

Anais do 1º Seminário Nacional do fHist 62 

decida a insensatez das massas’ (SALGADO, 1945, p. 116). Desta forma, Salgado 
concluía que uma ‘democracia cristã’ poderá e deverá considerar extremistas aqueles 
que atentarem contra o conceito do homem em que ela se baseia’ (SALGADO, s./d., 
p. 26)”. (CALIL, s./d., s./p.) 

 Ou seja, frente a atual conjuntura política principalmente a partir de 2013, é perceptível o 

quanto setores conservadores e da extrema-direita tentam enquadrar a democracia brasileira aos 

preceitos cristãos. Tal tentativa, relega as pessoas da comunidade LGBT à uma posição de 

vulnerabilidade por não se enquadrarem nos ditos “preceitos cristãos”. Percebe-se então, o quanto tal 

ideia de democracia é falha, pois não asseguraria a liberdade e nem mesmo a igualdade de direitos a 

todos cidadãos, mas atenderia apenas as vontades, dos historicamente dominadores do jogo político, 

do modelo elitista, patriarcal e heteronormativo da sociedade brasileira. 

 

 Conclusões 

Conclui-se que há uma urgente necessidade de compreensão e combate de discursos 

conservadores, intolerantes e permeados pelo ódio contra as minorias, que tiveram uma efetiva 

expansão após 2013, como é o caso do discurso Integralista. Discursos que difundidos pela internet, 

vem possibilitando uma absorção acrítica por cada vez mais adeptos, configurando em grandes ondas 

de intolerância como as presenciadas na atual conjuntura brasileira.     

Sendo assim, há uma imediata necessidade de combater o discurso do movimento integralista 

em sua nova emergência, pois se mostra perigoso no que diz respeito a manutenção da democracia e 

do respeito, tão falhos na atual conjuntura brasileira. Torna-se então necessário o combate aos 

discursos da extrema-direita, que encontraram na internet um terreno acolhedor para disseminarem 

seus ideais. Mas, combater discursos de ódio e intolerantes na Internet, já se comprovou uma tarefa 

árdua, principalmente após tais tipos de discursos e as famosas Fake News se mostrarem capazes de 

eleger candidatos políticos que se muniram da sua disseminação pela internet.   

O combate a esse tipo de discurso do movimento Integralista, e também disseminado por 

outros grupos políticos, torna-se então uma questão urgente a ser resolvida. Levar a discussão sobre 

o tema, alertando os seus perigos, para espaços exteriores às discussões acadêmicas prefigura uma 

opção, pois é fora dos debates acadêmicos que se concentra a maior parte dos receptores de discursos 

intolerantes pela internet. Os receptores desses discursos, por vezes desprovidos de um olhar crítico 

e conhecimento prévio para notarem os perigos de discursos extremistas e preconceituosos, tornam-

se meros agentes passivos nesse contexto. Pois, apenas recebem inúmeras informações propiciadas 

pela internet, mas não discernem os perigos que podem representar para uma sociedade democrática 

e igualitária. Ou, em alguns casos quando discernem compactuam com os mesmos. 
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HISTÓRIA, MEMÓRIA E DOCUMENTÁRIO: AS INQUIETUDES DA MEMÓRIA E 
DO TEMPO PRESENTE EM NOSTALGIA DA LUZ, DE PATRICIO GUZMÁN 

 

Samuel Torres Bueno1 

 
Resumo: A seguinte pesquisa, fruto dos resultados parciais da nossa dissertação, possui como objetivo 
geral aproximar a análise da narrativa e dos testemunhos contidos no documentário “Nostalgia da 
Luz” (2010), com discussões sobre memória, história do tempo presente e justiça no Chile pós-
ditadura militar (1973-1990). O seu diretor, o chileno Patricio Guzmán, um dos importantes cineastas 
latinoamericanos, ao longo da sua extensa filmografia, constantemente revisita marcos fundamentais 
da contemporaneidade do seu país (o período da Unidade Popular, o golpe de Estado de 1973 e a 
posterior ditadura de Pinochet) por meio de uma abordagem memorialística e das suas próprias 
experiências. Em Nostalgia da Luz, o cineasta conduz a narrativa, através da sua própria voz em off 
(ou seja, ouvimos sua voz, mas não o vemos nas cenas), costurando as suas memórias com as de 
outros sujeitos que assim como ele, tiveram suas vidas diretamente afetadas pelo golpe e pelo 
autoritarismo. Ambientado no Atacama, o filme aproxima as atividades de busca pelo passado 
realizada pelo próprio diretor e por três grupos que compartilham o deserto: os astrônomos, os 
arqueólogos e as mulheres que procuram restos de seus familiares desaparecidos durante a ditadura. 
Também almejamos, partindo das indagações realizadas pelo cineasta e pelos seus entrevistados nessa 
obra, compreender parte das “batalhas da memória” em torno do quê e de como se lembrar (ou 
esquecer) desses processos traumáticos; inquirir a elaboração do testemunho realizado por Patricio 
Guzmán em Nostalgia da Luz, esmiuçando as estratégias pelas quais essa expressão memorialística se 
torna um elemento fulcral na película. E, por fim, indicar possíveis contribuições que a análise apurada 
da linguagem cinematográfica desse filme oferece para o refinamento dos debates sobre os vínculos 
entre o cinema documental e a história do tempo presente, uma vez que em tais campos, há uma 
considerável abertura e visibilidade para diversas questões relativas às demandas por verdade e justiça, 
provocadas pelas inquietações da memória dos partícipes de eventos que fazem parte de um “passado 
que não passa” cujas consequências dolorosas ainda não cessaram. Por fim, pretendemos argumentar 
que as reflexões dos testemunhos que Nostalgia da Luz nos apresenta, bem como a própria linguagem 
deste documentário, dimensões instigantes e profícuas e que seguramente enriquecem bastante a 
investigação de um passado sensível. 

Palavras-chaves: Memória; Documentário; História do Tempo Presente. 

 

Patricio Guzmán: O Cineasta da Memória 

 

“Un país sin cine documental es como una familia sin un álbum de fotografías”. Essa 

afirmação, do cineasta chileno Patricio Guzmán (1941-) indica uma preocupação recorrente na sua 

filmografia: se no âmbito privado, os registros fotográficos mantêm vivas as recordações familiares, 

no plano coletivo, os documentários cumprem uma função análoga. Enquanto os álbuns materializam 

a obrigação ética de se conservar as lembranças dos entes queridos, dentro da esfera pública, os filmes 

documentais simbolizam uma necessidade semelhante.  

Nesse sentido, questões delicadas que giram em torno das memórias relacionadas ao passado 

recente chileno constituem um tema constante revisitado pelo diretor, que é considerado um dos mais 

importantes cineastas latino-americanos. A sua carreira (que beira a marca dos 50 anos) é caracterizada 

 
1Mestrando em História. Programa de Pós-Graduação em História. Universidade Federal de Ouro Preto. 
samueltorresbueno@gmail.com 
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por produções amplamente premiadas e reconhecidas em importantes festivais de cinema mundo 

afora, como os de Cannes e o de Berlim. Ele também é um dos criadores do FIDOCS (Festival 

Internacional de Documentales de Santiago), além de ministrar diversos cursos sobre cinema documental em 

muitas universidades nos Estados Unidos, América Latina e Europa. 

Um indicativo da relevância da obra de Guzmán reside no fato de que os seus documentários 

A Batalha do Chile2 e Nostalgia da Luz estão na lista dos 50 melhores documentários de todos os tempos 

elaborados pela revista Sight & Sound, ligada ao Instituto Britânico de Filmes. Nessa mesma linha, essa 

trilogia dos anos 1970, é considerada como sendo uma produção icônica dentro história do cinema na 

América Latina (AGUIAR, 2017; VALENZUELA, 2006). Por conseguinte, a filmografia de Patricio 

Guzmán se dedica primordialmente a eventos que marcaram a história chilena nas últimas décadas: o 

breve, mas intenso período da Unidade Popular (UP);  o violento golpe de Estado de 11 de setembro 

de 1973 (que deu fim à euforia e à utopia vividas por parte dos militantes e simpatizantes da esquerda 

durante o governo Allende) e a posterior ditadura militar liderada por Augusto Pinochet (1973-1990).  

Nesse sentido, um dos filmes mais importantes dentro da trajetória de Guzmán é o supracitado 

Nostalgia da Luz Nessa produção, o cineasta conduz a narrativa, através da sua própria voz em off (ou 

seja, ouvimos sua voz, mas não o vemos nas cenas), costurando as suas memórias com as de outros 

sujeitos que assim como ele3, tiveram suas vidas afetadas pelo golpe e pela ditadura militar, e que 

carregam nos seus corpos as marcas dos mecanismos repressivos (tortura, mortes, prisões, 

desaparecimentos, exílio, censura…)Ambientado no Atacama, o filme aproxima as atividades de busca 

pelo passado realizada pelo próprio diretor e por três grupos que compartilham o deserto: os 

astrônomos, os arqueólogos e as mulheres que procuram restos de seus familiares desaparecidos 

durante a ditadura.  

Para Guzmán, o ato de recordar é incrivelmente fundamental, e seria possível compará-lo à 

uma função biológica vital: “a memória não é um conceito intelectual ou acadêmico, ela é 

completamente dinâmica e está dentro do nosso corpo. Eu acredito que a memória é tão importante 

quanto a circulação do sangue” (CARTA MAIOR, 2012, tradução nossa). Como já foi dito 

anteriormente, a memória é a matéria prima do cinema produzido pelo Patricio Guzmán, e ainda que 

o diretor tenha vivido em Cuba, na França e na Espanha, ele sempre se importou muito com o que 

ocorre na sua pátria natal e sente um impulso de não permitir que se continue olvidando o passado 

 
2 A Batalha do Chile é uma trilogia composta pelas partes A Insurreição da Burguesia (1975), O Golpe de Estado (1977), e O Poder 
Popular (1979) que narram de maneira visceral a ascensão e a queda do governo Salvador Allende (1970-1973), que foi 
eleito pela Unidade Popular, uma coligação de muitos partidos e grupos de esquerda. O projeto da Unidade Popular foi 
marcado pela via chilena ao socialismo”, uma transição para o socialismo através de reformas estruturais no sistema 
econômico com respeito à legalidade e às instituições democráticas. Se em Cuba, o caminho para a revolução foi traçado 
pela via da guerrilha e da ruptura violenta, no Chile, essa transformação radical seria implantado dentro dos limites 
reformistas e das vias institucionais.  
3 Logo após o golpe de 1973, Patricio Guzmán foi preso e sofreu ameaças de fuzilamento no Estádio Nacional. 
Posteriormente, ele e a sua equipe (com exceção do cinegrafista Jorge Müller Silva, sequestrado pela DINA, a polícia 
política da ditadura chilena, e até hoje desaparecido) partiram para o exílio em Cuba. Naquela ilha, a trilogia A Batalha do 
Chile foi montada. O cineasta ainda seguiria para a Espanha e a França, onde ele vive atualmente. 
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recente chileno. Guzmán abraça uma perspectiva de que é preciso sempre narrar para a geração que 

não viveu os tempos da UP e da ditadura os sentimentos de euforia, de aceleração da história gerados 

pelo período Allende; a tragédia simbolizada pela brutalidade do golpe de Estado; a aniquilação da 

breve e intensa experiência da UP e a violência da ditadura pinochetista para que a memória de tais 

eventos não desapareçam.  

O documentarista reafirma essa posição em outras entrevistas e textos jornalísticos ele 

constantemente se refere ao golpe que derrubou Allende e deu início ao de regime autoritário como 

algo profundamente desmedido, brutal, traumático e gerou tantas consequências nocivas ao país que 

não é aceitável que ele siga sendo olvidado. Assim, as heranças inconvenientes da ditadura e as 

tentativas de supressão e escamoteamento da memória são questões amplamente presentes na 

filmografia do Guzmán. Ou seja, a preocupação do cineasta em manifestar a sua indignação com as 

persistências dos enclaves autoritários4 no Chile democrático é uma espécie de linha mestra bastante 

característica das produções do diretor.  

É perceptível, então, que o cineasta reitera as suas críticas às políticas de apagamento do 

passado e a concentração de renda vigentes durante os anos ditatoriais e reproduzidas em alguma 

medida pela Concertação. Em uma entrevista publicada na revista argentina Cine Documental, Guzmán 

afirmou: “O governo parece querer nada mais do que esquecer. Diz que [..] é preciso deixar o que é 

doloroso para trás, se dedicar ao futuro e à essa retórica do progresso [...] e não se tem em conta que 

no Chile a desigualdade é enorme” (BORDIGONI, 2012, tradução nossa).  

Dessa maneira, é possível aproximar as posições do documentarista com as já mencionadas 

reflexões de Nelly Richard (2010). Então, de acordo com ambos, os governos pós-ditadura no Chile, 

especialmente aqueles da Concertação5, admitem uma relação exacerbadamente harmônica com o 

autoritarismo de Pinochet e proferem um discurso que objetiva escamotear as batalhas da memória 

em torno das memórias do golpe militar e dos tempos polarizados da UP. Dessa maneira, de acordo 

com essa retórica do consenso, seria preciso induzir o olhar da sociedade chilena rumo ao futuro foi 

uma medida visando preservar o equilíbrio tênue entre a cúpula militar e o poder civil sob o argumento 

de que o retorno a democracia poderia ser ameaçado caso os conflitos e ressentimentos do passado 

viessem à tona. Segundo a autora, a transição chilena pode ser descrita da seguinte forma:  

Esta es la fecha que prevalece, oficialmente, como señal de un corte que distingue 
dos períodos nítidamente separados uno de otro. Pero lo cierto es que, en una 
dimensión que es más de continuidad que de ruptura, lo que hace la transición en 
Chile es re-agenciar transformaciones ya realizadas por la dictadura y su 
implementación salvaje de una economía de mercado. (RICHARD, 2010, p.34/35) 

 
4 Os enclaves autoritários, na definição de Alberto Aggio, se referem aos  “elementos que pertencem, por definição, ao 
regime autoritário e que perduram na situação democrática que o sucede”(AGGIO, 2002, p. 117). No Chile, podemos 
citar alguns desses elementos surgidos na ditadura e que não foram desmantelados no período democrático: a vigência da 
Constituição de 1980, elaborada para dar suporte e institucionalizar o regime de Pinochet e a permanência da Lei da Anistia 
(ou melhor da autoanistia dos militares), que garante impunidade aos agentes públicos envolvidos em violações de direitos 
humanos entre o golpe de 1973 e 10 de março de 1978 
5 A Concertação foi uma aliança de partidos de centro-esquerda que ocupou ininterruptamente a Presidência do Chile por 
20 anos, ou seja do fim da ditadura (1990) até 2010. 
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Nelly Richard, então, se refere ao processo de transição iniciada após o governo Patricio 

Aylwin (1990-1994) de uma forma muito semelhante àquela expressa pelo Guzmán, acentuando o 

quanto a Concertação manteve, ainda que parcialmente, algumas das práticas instituídas pelo regime 

ditatorial: a interdição do passado, o silenciamento da memória da UP e de Allende e  o sistema 

econômico neoliberal.  

Percebemos que Guzmán, então, pretende examinar o passado recente chileno motivado por 

duas razões. A primeira se relaciona ao fato de que as experiências das últimas décadas no Chile são 

tão significativas do ponto de vista histórico que o cinema documental não pode se furtar à missão de 

abordá-las. Já a segunda diz respeito à sua própria trajetória marcada profundamente por esses 

processos e o desejo de narrar as suas memórias sobre tais episódios. Assim, Patricio Guzmán se 

propõe a tecer um testemunho fílmico acerca desses eventos não apenas pelos compromissos do seu 

ofício, mas também por um fascínio particular.  

Guzmán afirma ainda que lidar com a memória é um processo árduo, e o seu esclarecimento 

pode aguardar por séculos (THE CLINIC, 2011). Essa conclusão soa à primeira vista como uma 

hipérbole. No entanto, diversos/as autores/as citados/as nessa dissertação abordam a memória, como 

sendo um fenômeno cujas manifestações não se adequam à cronologias estanques. Conforme 

apontam muitos estudos sobre essa temática, dentre os quais podemos destacar os de Jelin (2002; 

2007), Shafir (2015) e Richard (2010), o tempo da memória, especialmente àquela que diz respeito à 

fatos sensíveis e violentos, está longe de ser linear.  

Isto é, a memória produzida a partir de eventos traumáticos não se esvai mesmo com a 

passagem do tempo e a sua evocação afeta intensamente e de diferentes maneiras aqueles que 

vivenciaram essas situações-limite. Dessa maneira, apesar de um determinado passado supostamente 

já estar superado, a memória não se submete a recortes temporais estanques. Não obstante a distância 

dos eventos rememorados, a memória constantemente rejeita o emudecimento. Conforme demonstra 

tão adequadamente outra obra de Patricio Guzmán, a memória possui uma condição obstinada6: a 

despeito da sua aparente ocultação, ela não se deixa aquietar. 

Concluindo esse subtópico, entendemos que Patricio Guzmán expressa um nítido incômodo 

com um paradoxo: os astrônomos e  podem inquirir o que aconteceu há milhares e até milhões de 

anos, as crianças chilenas não encontram nos livros escolares não mencionam fatos recentes da história 

do seu país (ESTÉVEZ, LÓPES, 2011; THE CLINIC, 2011). Para o cineasta, há muito a se fazer e a 

produção artística, e em especial, as obras cinematográficas documentais, podem ser muito 

importantes nas lutas mencionadas por Guzmán em uma entrevista ao portal Carta Maior: os 

 
6 Trata-se de A Memória Obstinada, de 1997. Após mais de duas décadas no exílio, Guzmán volta ao Chile, se reencontra 
com pessoas entrevistadas por ele em A Batalha do Chile e exibe em colégios de Santiago essa trilogia dos anos 1970. Foi a 
primeira exibição deste filme, considerado um dos cânones do cinema político, no próprio Chile. Assim, nesse filme, o 
diretor confronta as memórias (inclusive as deles) dos que viveram durante a Unidade Popular e o golpe com o instante 
da sua produção, além de apresentar esse passado para jovens estudantes que sequer o conheciam ou que não sabiam da 
sua dimensão e alcance. 
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enfrentamentos contra a amnésia, contra a justiça lenta que deixa torturadores impunes e contra uma 

Constituição que acusa o povo mapuche de práticas terroristas (CARTA MAIOR, 2012). Em síntese, 

entendemos que o principal motivo encontrado pelo Guzmán para realizar Nostalgia da Luz é a sua 

defesa de que os diversos artistas, inclusive os documentaristas,  desempenham um papel crucial no 

trabalho com a memória traumática. Assim, os documentários possuem a capacidade de resgatar, 

valorizar, transmitir e publicizar memórias, sendo obras muito importantes no combate à interdição e 

ao emudecimento do passado.  

 

Nostalgia da Luz e o Debate Sobre Memória, Documentário e Tempo Presente 

 

Demonstraremos as perspectivas que norteiam a nossa proposta de leitura do filme objeto 

deste texto Nostalgia da Luz. Tratam-se os debates em torno da história e da memória; do campo da 

história do tempo presente e por fim, do nexo da história com o cinema, com ênfase no gênero 

documental. Com base nessa exposição, nosso objetivo é argumentar que tais debates estão 

interligados.  

Partindo de uma definição limiar, a memória refere-se à uma série de habilidades psíquicas que 

preservam informações relacionadas com o que foi vivido. Logo, a memória permite organizar e 

evocar eventos já ocorridos que estão diretamente ligados à constituição daquilo que particulariza as 

nossas trajetórias. Todavia, a memória não é só uma propriedade individual. Diversos estudos 

estabelecem que as nossas recordações, por mais que sejam reveladas individualmente, são compostas 

por elementos coletivos. O que nós lembramos se inserem naquilo que Halbwachs (2006) denominou 

de “quadros sociais”: aquilo que nós resgatamos do passado, é fruto da interação com outras pessoas. 

As lembranças, então, ainda que sejam pessoais, precisam ser mediadas e respaldadas pelas 

experiências alheias. 

A memória, então, não é exclusivamente uma dimensão individual, mas existe também uma 

memória coletiva, que busca tornar perenes as vivências de um dado grupo, servir de base de projetos 

culturais e identitários e no caso das comunidades de tradição oral, ser inclusive o principal modo de 

transmissão do passado (PADRÓS, 2001). Porém, essa noção de memória coletiva, tal como foi 

formulada por Maurice Halbwachs (cujos trabalhos são apontados como pioneiros para o campo de 

pesquisa sobre a memória dentro das ciências humanas) é bastante questionável. Pollak (1989) chama 

a atenção para o fato de que Halbwachs trata a memória nacional, de tons oficiais, como sendo a 

forma mais complexa da memória coletiva, que constituiria uma categoria universal, onde todos os 

sujeitos e grupos, a despeito das suas diferenças étnicas ou de classe, raça e gênero, se sentem 

representados.  

No lugar de uma definição de memória coletiva enquanto um consenso, o mais apropriado 

seria enfatizar o seu caráter violento, que deliberadamente suprime as memórias subterrâneas, isto é, 

aquelas pertencentes às comunidades minoritárias e silenciadas e que se contrapõem à memória 
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nacional/oficial. Ademais, vários autores, entre eles Andreas Huyssen (2000, 2009), Henry Rousso 

(2006) e Elizabeth Jelin (2002) ressaltam a inexistência de uma memória que contemple todos os 

grupos de uma dada sociedade, uma vez que as interpretações mnemônicas são marcadas muito mais 

pelo conflito do que pela unanimidade. A socióloga argentina sustenta ainda que no lugar de “memória 

coletiva” (que pressupõe que os sujeitos são inertes na formatação daquilo que se recorda) é preferível 

utilizar termos como “memórias compartilhadas” ou “memórias sobrepostas”.  

Em decorrência da impossibilidade de uma memória única, observamos as “batalhas da 

memória”, que ocorrem pelo o quê e do como se lembrar. Segundo Isabel Piper Shafir (2015) tais 

embates não possuem como único alvo o já decorrido, uma vez que a memória guarda expectativas 

em relação ao tempo corrente e ao tempo vindouro e apresenta um poder simbólico que produz 

imaginários e possíveis resistências e transformações. Ademais, tanto essa autora chilena quanto Jelin 

(2002) afirmam também que as pugnas empreendidas no espaço público por vários grupos que 

reivindicam a memória verdadeira, não devem ser compreendidas apenas como referentes ao pretérito, 

ainda mais se tratando de eventos próximos e sensíveis.   

Essas disputas, então, para além de abranger o controle daquilo que pode ser recordado e pelas 

maneiras de fazê-lo, estão diretamente ligadas às possibilidades de se intervir no hoje e no amanhã. 

Esses confrontos não visam exclusivamente alterar ou acrescentar novos contornos aos sentidos do 

passado, mas eles também revelam os anseios pela concretização das demandas vinculadas aos grupos 

excluídos das narrativas oficiais, bem como as exigências que surgem diante de contextos que desafiam 

o status quo e que questionam a eficiência das estratégias de silenciamento das memórias subterrâneas. 

Então, conforme diz Pollak (1989, p. 5): “uma vez que [...] as memórias subterrâneas conseguem 

invadir o espaço público, reivindicações múltiplas e dificilmente previsíveis se acoplam a essa disputa 

da memória”. Então, esses embates são processos fundamentais para que distintos sujeitos, 

especialmente aqueles pertencentes às comunidades marginalizadas possam imaginar outro(s) 

presente(s) e futuro(s). A recordação, então, é uma das principais razões (senão a principal) das quais 

os indivíduos e/ou organizações se inserem nos debates da atualidade. De acordo com Sarlo (2007, 

p.61), é preciso destacar que “os que lembram não estão afastados da luta política contemporânea; 

pelo contrário, têm fortes e legítimas razões para participar dela”. Então, podemos afirmar que a 

análise dessas batalhas da memória permite constatar que essa representação do passado, segundo 

Jelin (2002) pode ser compreendida como um “trabalho”, pois ela está diretamente ligada às ações que 

modificam a realidade.  

Uns dos momentos de Nostalgia da Luz que ilustram essa condição da memória consiste em 

uma cena na qual o Guzmán evoca uma atividade frequente na sua infância: as visitas a um museu 

onde havia o esqueleto de uma baleia. Em seguida, o cineasta nos diz: “Existem outros ossos que não 

estão em nenhum museu. São de cálcio. O mesmo das estrelas. Mas, contrariamente, eles não têm 

nome. Não se sabe a que alma pertenceram. São restos [...] de desaparecidos da ditadura militar que 

ainda não foram identificados”. O cineasta, então, quando compara os dois restos (os da baleia e os 
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dos vitimados pelo autoritarismo), revelando a discrepância de visibilidade entre eles, reivindica que 

esses últimos tenham as suas questões e informações devidamente elucidadas. Guzmán cobra que haja 

espaços nos quais tais fragmentos possam ocupar posições de destaque, já que eles auxiliam a contar 

a história dos desaparecidos, sujeitos que conforme diz Padrós (2001) pertencem às categorias que 

apresentam memórias subterrâneas devido ao não-dito e ao silêncio oficial. O cineasta, ao nos lembrar 

da necessidade de não deixar a ausência de respostas em relação aos desaparecidos cair no ostracismo, 

não apenas menciona pontos mal resolvidos do passado, mas exige que mesmo com a passagem 

temporal, a investigação do paradeiro dos desaparecidos da ditadura não cesse. 

   Então, a propriedade de lembrar articula distintas temporalidades, e conforme diz Richard 

(2010, p.15-16): “la memoria [...] designa una zona [...] que se mueve entre el pasado y el presente, 

ambos concebidos como formaciones incompletas en las que se entrelaza lo ya consumado con lo aún 

no realizado”. Deste modo, a memória acaba se constituindo um dos elementos fulcrais da motivação 

e da justificativa da atuação política de diversos grupos e sujeitos, que de tempos em tempos, ganham 

relevância no espaço público. Assim, as questões do passado (especialmente se for aquele recente), 

vêm à tona nos debates políticos mais notórios do presente e na própria formulação de expectativas 

em relação ao porvir diante de conjunturas propícias para tal. 

É interessante notar que a memória apresenta processos indubitavelmente abertos e perenes, 

indo na contramão das iniciativas que visam definitivamente “acertar as contas” com o passado 

(JELIN, 2007). Colocar um “ponto final” nas disputas pelo passado pode até ser eficiente durante um 

determinado período, mas isso acaba se revelando um desejo inútil.  

Assim, por mais que não haja a possibilidade de se resolver completamente os problemas de 

um determinado passado (especialmente no caso daquele que evoca fatos caracterizados pelo grau 

extremo de violação de direitos humanos cometida geralmente por agentes estatais), é necessário 

sempre exigir o aperfeiçoamento e a dilatação do alcance das muitas políticas de reparação e 

constantemente “afirmar a obrigação que tem um país de reconhecer o sofrimento imposto a certos 

grupos da população, sobretudo quando o Estado tem responsabilidade por esse sofrimento” 

(HEYMANN, 2007, p.21 apud GUAZZELLI, 2010, p.50/51). Ou seja, o Estado deve ser 

frequentemente responsabilizado e cumprir diversas medidas para que haja a atenuação dos efeitos 

desses eventos.  

Outrossim, Jelin (2002) indica que a memória, mesmo aquela que foi tolhida por décadas ou 

restrita ao mundo privado, é capaz de perdurar e irromper sempre que há um cenário no qual os atores 

sociais (re)significam esse passado com vistas à elaboração de um presente e de um futuro com outros 

rumos possíveis. Concordamos, então, com as observações de Shafir (2015, p.181): “las luchas por la 

memoria permanecen vivas por décadas, y constituyen importantes espacios de acción política. Los 

campos en los que se libran dichas batallas son múltiples, diversos y dinámicos”. Além disso, conforme 

diz Jelin (2002), se a memória se constitui enquanto um campo de luta política, frequentemente esse 

embates são projetados com o intuito de combater o esquecimento por meio de uma condição 
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pedagógica: a lembrança evita a reincidência dos tantos processos históricos dolorosos que marcaram 

o século XX. A partir dessa premissa que confere ao lembrar a capacidade de impedir a ocorrência de 

novos autoritarismos e práticas violentas, diversas organizações de defesa dos direitos humanos e de 

vítimas das ditaduras militares no Cone Sul se apoiam nas reivindicações em torno no slogan “Nunca 

Mais”.  

Então, essa ideia de que lembrar gera uma consciência de que a repetição de fatos traumáticos 

é inadmissível pode ser sintetizada na ideia de “dever de memória”, que objetiva a preservação das 

lembranças diante de qualquer tipo de esquecimento (JELIN, 2002). Esse conceito, que será mais 

explorado posteriormente no terceiro capítulo, surgiu na França nos anos de 1950 para celebrar a 

resistência e a bravura dos franceses que foram mortos ou deportados durante a ocupação nazista e a 

Segunda Guerra. Já nas duas décadas seguintes, esse termo passou a ser associado à necessidade de se 

conferir proeminência às memórias dos judeus aniquilados naquele país, conforme demonstram 

Bentivoglio e Duran (2013) e Guazzelli (2010). O ato de recordar se tornou um imperativo e foi 

revestido da noção de justiça, inclusive no seu significado institucional, uma vez que os testemunhos 

são intimamente vinculados à esfera judicial (SELIGMANN-SILVA, 2005). Por conseguinte, a 

compreensão dos significados do “dever de memória” precisa se atentar que se trata de intervenções 

políticas que se alimentam das memórias dos mortos e outros atingidos pela repressão, e que almejam 

fazer justiça, responsabilizando tanto os promotores da violência no passado quanto os atuais. 

Deste modo, o conceito de “dever de memória” é central para entendermos as angústias, 

inquietações e expectativas dos sujeitos presentes em Nostalgia da Luz (inclusive o próprio Patricio 

Guzmán, que além de dirigir, se torna um personagem no seu próprio filme por meio da sua narração 

em primeira pessoa). Alguns dos relatos de Violeta Berríos e Vicky Saavedra, duas das mulheres que 

vasculham o Atacama, demonstram que, apesar de a busca por restos mortais de seus familiares se 

mostrar demasiadamente longa e muitas vezes frustrante, elas persistem. Mesmo com a falta de 

respostas e de apoio por parte do Estado e da sociedade, essas mulheres persistem justamente em 

nome da necessidade de se manterem vivas as lembranças dos seus entes queridos. O arqueólogo 

Lautaro Núñez realiza outro depoimento que expressa tal estatuto imperativo da rememoração: 

Se meu filho tivesse sido executado, independentemente do tipo de ditadura [...] eu 
não poderia me esquecer. Eu teria a obrigação ética de preservar essa lembrança. É 
impossível esquecer-se dos nossos mortos. É preciso mantê-los na nossa memória. 
A justiça deve fazer o seu trabalho, todas as organizações de direitos humanos 
também, todos os envolvidos devem se defender. Tudo isso pode acontecer. Mas 
nós não podemos nunca esquecer uma tragédia como essa. Nós devemos sempre 
continuar procurando. 
 

 Então, o “dever de memória” é um conceito fundamental para compreender por que mesmo 

após duas décadas do fim do regime de Pinochet, os personagens de Nostalgia da Luz por mais que 

lidem com uma árdua procura, eles persistem motivados pelo pressuposto que a honra à memória dos 

familiares justifica uma busca incessante. Assim, esse depoimento de Lautaro demonstra que essas 

dimensões afetivas estão diretamente ligadas às ações políticas. A necessidade de se lembrar dos entes 
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queridos se amplia para além da esfera familiar, atingindo o espaço público e se tornando um alerta 

para toda a sociedade: o silenciamento das experiências traumáticas geradas pelo autoritarismo e das 

suas incômodas consequências para a coletividade precisa ser seguidamente coibido.  

 No entanto, apesar desse dever de se lembrar, a memória não somente retém, mas suprime 

informações e privilegia outras. Dessa forma, pode-se afirmar que na memória também há 

esquecimento. Lembrar e esquecer, então, não são antônimos, mas ações que compõem toda e 

qualquer memória. Isto implica em dizer que os processos da memória são seletivos e, assim, não se 

pode armazenar e nem olvidar tudo. Inclusive, se existe o direito (e o dever) de se lembrar7, há também 

o direito ao esquecimento. Todorov (2000) disserta sobre esse direito e diz que embora os indivíduos 

e grupos não sejam independentes do passado, fazê-los recordar frequentemente de momentos mais 

angustiantes e dolorosos é um ato demasiadamente cruel, e, portanto, o esquecimento se torna um 

direito legítimo.  

Jeanne Marie Gagnebin (2010), nessa mesma linha, apoiando-se na filosofia de Nietzsche, diz 

que o ato de esquecer possui aspectos positivos, na medida em que permite estar no presente sem o 

fardo incômodo do passado com mágoas ou ressentimentos. Entretanto, embora o esquecimento 

apresente essa condição benéfica, quando ele é imposto e é realizado com o intuito de ignorar e apagar 

as marcas de crimes atrozes, ele deixa de ser uma opção válida diante da necessidade terapêutica de se 

viver bem o presente. A autora prossegue e com base no filósofo Paul Ricoeur, sustenta que tais casos 

nos quais o silenciamento do passado é geralmente interpretado como compulsório (a exemplo dos 

discursos oficiais da transição chilena) o que ocorre é a imposição de uma única forma de lembrar, 

que paradoxalmente, é “não-lembrar” e uma “memória impedida”. Em outras palavras, a escolha 

consciente por esquecer, oriunda do discurso oficial, a despeito de conter inúmeros silenciamentos é 

também um tipo de memória. 

Então, se sabemos que o esquecimento não se opõe à memória, como podemos entender o 

que de fato seria a desmemória, outro conceito que surge constantemente nesse debate? O significado 

de desmemória seria próximo ao do esquecimento? Para tentar responder, recorremos aos argumentos 

de Padrós (2001), que à primeira vista, podem parecer uma obviedade, mas que é importante para a 

compreensão apurada dos possíveis significados de desmemória. Não é possível se esquecer aquilo 

 
7 Bauer (2014) distingue justamente o dever de memória e o direito à memória e à verdade. De acordo com a autora, o 
dever de memória corresponde à exigência dos vitimados em relatar as experiências para as gerações posteriores a eles e 
assim, a partir da memória que privilegia os múltiplos sofrimentos provocados pelas ditaduras, não permitir que as 
atrocidades sejam ocultadas e que traços do autoritarismo não possam continuar em uma sociedade democrática. Já o 
direito à memória e a verdade relacionam-se ao pleno esclarecimento das situações nas quais os desaparecimentos 
aconteceram e de forma geral, o próprio funcionamento dos mecanismos repressivos; à identificação e punição dos 
responsáveis pela montagem, implantação e execução do autoritarismo e por fim, à ideia de que as ditaduras devem ser 
seguidamente tratadas como um passado a ser seguidamente investigado, não sendo plausível interditá-lo. Em suma, 
enquanto o “dever de memória” consiste numa obrigação ética dos indivíduos ou associações de direitos humanos, o 
direito à memória e à verdade refere-se à uma dimensão institucional e às políticas que cabem ao Estado realizar para 
combater os silêncios e esclarecer o alcance e as dimensões das violações de direitos humanos. 
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que não se conhece, uma vez que só se pode organizar, sistematizar, enfatizar (e até mesmo suprimir) 

aquilo que é da ordem do experiencial.  

Sendo assim, a desmemória, segundo o autor, mais do que um equivalente de apagamento ou 

esquecimento, relaciona-se mais com a possibilidade de não haver condições para se recordar e 

consequentemente, para depois se esquecer. Portanto, a desmemória pode ser entendida não como 

um sinônimo de esquecimento, mas como um conjunto de estratégias caracterizadas pela 

impossibilidade ou pela enorme dificuldade de se conhecer um determinado passado. Nesse sentido, 

a desmemória é uma importante chave de leitura daquele que é, na nossa interpretação, uma das 

passagens mais emblemáticas de Nostalgia da Luz. Trata-se da cena na qual Patricio Guzmán dialoga 

com Lautaro Núñez, um dos personagens centrais do filme, acerca das semelhanças entre as atividades 

dos astrônomos e dos arqueólogos e como as condições climáticas e físicas do Atacama favorecem o 

trabalho dos dois profissionais. Em um dado momento, Guzmán, reportando-se ao deserto, afirma 

que muito embora aquele lugar seja uma porta para o passado, o Chile é uma país que menospreza o 

seu passado. Lautaro responde compartilhando das angústias do cineasta: 

Eu concordo totalmente com você. É um paradoxo. Nosso passado mais próximo 
é o nosso passado mais escondido. É um paradoxo enorme [...]. Nós não sabemos 
praticamente nada sobre o século XIX. Quantos segredos nós guardamos sobre o 
século XIX! Nós nunca admitimos que nós marginalizamos nossos índios. É 
praticamente um segredo de Estado [...]. Nós mantemos o nosso passado recente 
escondido. Nós tentamos mascará-lo. É um absurdo como nós evitamos nos 
aproximar dessa história recente. 
 

De modo análogo, um dos problemas que atingem as famílias dos desaparecidos e as 

organizações de direitos humanos consistem justamente nessa interdição proposital do passado.  

Segundo Caroline Silveira Bauer (2014a), o discurso oficial é caracterizado justamente pelas políticas 

de desmemória, que possuem dentre outros objetivos, os seguintes: inviabilizar as “batalhas da 

memória”, impedindo a emergência das “memórias subterrâneas” entendidas como ameaçadoras à 

estabilidade política; ratificar as versões e memórias oficiais, geralmente produzidas pelos próprios 

agentes da repressão; e assegurar a impunidade desses mesmos agentes por meio de iniciativas como 

as leis de anistia.  

Ou seja, mesmo governos democráticos ou transicionais demonstraram posturas semelhantes 

às dos regimes ditatoriais. Dessa forma, conforme argumenta Bauer (2014a, p.136), “a elaboração de 

qualquer política de memória referente ao passado foi interpretada [...] como uma fonte de conflito. 

Assim, consolidou-se a ideia de que a melhor ‘política sobre o passado’ (ou seja, de memória ou 

reparação) era aquela que não existia”. A autora prossegue e complexifica esse debate, quando diz que 

contrariamente ao que sugerem as ações das associações de vítimas e direitos humanos (que como 

vimos insistem na noção do “Nunca Mais” e da condição pedagógica da recordação), essas políticas 

de desmemória, típicas dos sujeitos envolvidos na concepção e montagem dos aparatos repressivos, 

também se constituem enquanto memórias sobre as ditaduras. Por mais que essas memórias sejam 

bastante problemáticas, demonstrando teses que justificam, suavizam e até mesmo negam as marcas 
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do terrorismo de Estado, que pode ser entendido como a expressão máxima da violência política 

(BAUER, 2014a), essa forma de lembrar continua sendo memória, por mais que esteja na direção 

oposta dos valores éticos elementares na construção de um regime democrático. 

Nesse segmento, almejamos, então, apresentar questões relativas à memória, interligando esse 

debate teórico com algumas indagações presentes em Nostalgia da Luz. Por conseguinte, é possível 

condensar as características da memória: 

(...) el término memoria denomina una amplia y variada gama de discursos y 
experiencias. Por un lado, puede aludir tanto a la capacidad de conservar o retener 
ideas previamente adquiridas como, contrariamente, a un proceso activo de 
construcción simbólica y elaboración de sentidos sobre el pasado. Por otro lado, la 
memoria es una dimensión que atañe tanto a lo privado, es decir, a procesos y 
modalidades estrictamente individuales y subjetivos de vinculación con el pasado (y 
por ende con el presente y el futuro), como a la dimensión pública, colectiva e 
intersubjetiva. Más aún, la noción de memoria nos permite trazar un puente, una 
articulación entre lo íntimo y lo colectivo. (FRANCO; LEVÍN, 2007, p.40) 
 

Em suma, a partir do trecho acima, podemos sintetizar as possibilidades e condições da 

memória afirmando que se trata de uma categoria bastante dinâmica: não só guarda informações, mas 

é também um campo de disputas em torno dos significados do passado; é uma matéria prima da 

intervenção nos rumos do presente e do futuro; como vimos, ela é antônimo da desmemória e da 

impossibilidade de se conhecer o passado e não do esquecimento, além de entrelaçar as experiências 

pessoais e coletivas. Trataremos agora das relações, nem sempre pacíficas, que a história mantém 

justamente com a memória, uma vez que essa questão é muito pertinente para o campo que 

exploramos a partir de Nostalgia da Luz, que corresponde à História do Tempo Presente. Nesse 

abordagem historiográfica, conforme aponta Fico (2012), os vínculos entre essas representações do 

passado é um elemento central. 

Poderíamos dizer então, que a memória gera muitas desconfianças por parte da história, visto 

que as suas manifestações acontecem sempre no presente e prescindem das regras do método 

científico. Por isso, a memória seria incapaz de realizar afirmações seguras, justamente por apresentar 

os riscos que o ofício de Clio precisaria evitar ao máximo: o anacronismo, a incorporação de questões 

do presente na análise do passado (entendido como uma instância já superada e sem efeitos na 

atualidade) e uma relação de cunho pessoal entre o sujeito que recorda e o tema lembrado. Então, de 

acordo com uma concepção mais “tradicional” de história, próxima do positivismo da segunda metade 

do século XIX e início do século XX, essas representações cumprem funções muito distintas: a 

memória seria uma transmissão (mais frequentemente expressas pela oralidade)  que serviria para 

reforçar os vínculos afetivos de pertencimento à determinados grupos e comunidades e o seu 

conteúdo é suscetível à mudanças provocadas pelas circunstâncias do tempo corrente, e a história seria 

uma atividade estritamente profissional que através de um conjunto rigoroso de procedimentos e da 

lida preferencial com documentos escritos que contém informações perenes, se ocuparia da descrição 

objetiva e impessoal  do passado.  



                                                            
Ir para sumário    

 

Anais do 1º Seminário Nacional do fHist 75 

Como é possível perceber, a distinção exposta acima determina uma dicotomia entre essas 

representações do passado. Essa é uma concepção que hoje é bastante problemática, pois está muito 

imbuída de conotações positivistas. Assim, essa noção está muito presente em um dos autores 

clássicos deste debate, Halbwachs (2006) que afirma o seguinte: a história seria mais confiável devido 

à natureza perene dos seus registros escritos e que a memória, por ser expressa oralmente, seria muito 

mais frágil e não resistiria à ausência de suporte da parte de um grupo. Em consequência da premissa 

anterior, o autor diz que geralmente, só há história quando não há mais memória. Enquanto houver 

lembranças e testemunhas vivas, não é possível que haja uma análise científica do passado. Ou se 

houver, esse exame certamente terá a sua qualidade, objetividade e imparcialidade comprometidas. 

Nessa mesma linha, o historiador francês Pierre Nora, ligado à terceira geração dos Annales, 

formulou o seu clássico conceito de “lugar de memória”. Nas sociedades ocidentais contemporâneas, 

caracterizadas pela aceleração do tempo, é preciso que haja espaços (concretos e simbólicos) 

construídos com o intuito de preservar as lembranças consideradas como importantes para 

determinados grupos e coletividades, visto que o ato de recordar não é natural ou espontâneo. Dessa 

forma, a princípio, poderíamos definir Nostalgia da Luz enquanto um “lugar de memória”. No entanto, 

para Nora, os museus, monumentos comemorações e outras manifestações memorialísticas existem 

porque não vivemos mais em sociedades “tradicionais”, e os registros escritos da modernidade 

superam totalmente a oralidade, e a história começa quando a memória termina. Assim, Nora retoma 

as formulações de Halbwachs:  

Memória, história: longe de serem sinônimos, tomamos a consciência de que tudo 
opõe uma à outra. A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos [...] A 
história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais 
[...] A história [...] demanda análise e discurso crítico [...] A memória é sempre 
suspeita para a história, cuja verdadeira missão é destruí-la e a repelir. A história é a 
deslegitimação do passado vivo. (NORA, 1993, p.9) 
 

Portanto, essa concepção de “lugar de memória”, talvez não seja o mais válido para analisar 

um determinado passado que seja bastante conflituoso e cujas consequências não cessaram. Sendo 

assim, outro conceito poderia ser mais instigante para abordar um passado sensível. Trata-se de 

“território de memória”, que se refere: 

Diante da ideia estática, unitária, substantiva, que a ideia de lugar costuma suscitar, a 
noção de território refere-se às relações ou a processos de articulação entre os 
diversos espaços marcados e às práticas de todos os que se envolvem no trabalho de 
produção de memórias sobre a repressão; ressalta os vínculos, a hierarquia e a 
reprodução de um tecido de lugares que potencialmente pode ser representado por 
um mapa. Ao mesmo tempo, as propriedades metafóricas do território nos levam a 
associar conceitos tais como conquistas, litígios, deslocamentos ao longo do tempo, 
variedade de critérios de demarcação, de disputas, de legitimidades, direitos, 
‘soberanias’. (CATELA, 2001, p.208) 
 

Desse modo, essa categoria de “território de memória”, cunhada pela historiadora argentina 

Ludmila da Silva Catela, traz consigo noções caras à essa dissertação: a ênfase na dimensão da memória 

enquanto um campo dinâmico e aberto e que apresenta múltiplos embates. Ou seja, na nossa 
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interpretação, enquanto o “lugar de memória” refere-se à uma concepção demasiadamente restrita do 

que seria a memória, o conceito de “território de memória”, que privilegia a condição conflitiva (e 

criativa) da memória, é mais adequado diante do propósito dessa dissertação.  

Abrindo um parêntese, esse conceito de “território de memória” consiste em uma chave de 

leitura profícua para pensarmos o motivo pelo qual Patricio Guzmán escolheu justamente o Atacama 

para realizar Nostalgia da Luz O diretor, por várias vezes, refere-se ao deserto como um “livro aberto 

da memória”. Tal caracterização não é um exagero. Em contraste com o clima bastante árido, que 

provoca a quase ausência de exemplares de plantas e animais, o deserto é vivo e guarda uma infinidade 

de marcas do passado: fósseis; múmias; peças, construções e pinturas deixadas por povos pré-

colombianos e restos de trabalhadores explorados nas minas de salitre durante o século XIX e de 

presos e desaparecidos políticos do regime pinochetista. Segundo a óptica de Guzmán, o Atacama é 

não é só um espaço físico, mas, sobretudo, um ambiente impregnado de uma força simbólica da qual 

pode-se trabalhar sobre distintas memórias ligadas ao passado chileno (desde o mais remoto até o 

recente), a partir de uma diversidade de fragmentos. 

Ampliando esse debate, podemos afirmar que a história mantém três possíveis relações com a 

memória (JELIN, 2002, FRANCO; LEVÍN, 2007). Essas autoras argumentam que, além dessa noção 

de que a história é incompatível e superior à memória (inclusive caberia à história a tarefa de corrigir 

as deturpações da memória), a história pode se utilizar da memória como um recurso para a 

investigação, pois as expressões memorialísticas podem ser bastante úteis na “reconstrução” dos fatos 

de um determinado passado quando o contato com outras fontes é difícil. Assim, as lembranças 

individuais, transformadas em fontes orais pelo aparato teórico e metodológico do historiador, 

permitem não apenas reconstituir o pretérito, mas trazem o acesso às subjetividades e especificidades 

pelas quais distintos grupos e indivíduos vivenciaram os processos históricos. 

Por fim, a memória pode ser a própria matéria da investigação, a exemplo dessa dissertação, 

cujos problemas e objetivos partem do anseio de compreender diversas questões que emergem nos 

testemunhos dos personagens de Nostalgia da Luz, bem como o trabalho da memória realizado pelo 

Patricio Guzmán nesse documentário. Deste modo, conforme dizem Franco e Levín (2007), há 

vertentes historiográficas que se apropriam dos discursos da memória na qualidade de objeto de estudo 

e que salientam a indissociabilidade das memórias individuais e coletivas e a condição dinâmica da 

produção de memórias e de esquecimentos. Essa é uma perspectiva particularmente instigante nos 

países do Cone Sul da América Latina, essa região na qual as memórias das recentes ditaduras militares 

constituem um tema que constantemente vem à tona em diferentes espaços e contextos: os debates 

públicos, manifestações culturais (filmes, livros, peças teatrais, exposições…), políticas 

governamentais, ações de organizações de direitos humanos e obras acadêmicas. 

Em suma, é indispensável pensar, então, que a memória e a história estão longe de serem 

incompatíveis. Dessa forma, “hoje é pacífico (ou assim esperamos) que opor de um lado a 

reconstrução historiográfica do passado, com seus métodos [...] e de outro as reconstruções múltiplas 
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feitas pelos indivíduos faz [...] pouco sentido” (ROUSSO, 2006, p. 97).  Sendo assim, com a finalidade 

de superar as acepções que concebem uma definição maniqueísta dessas representações do passado, 

recorremos aos argumentos de Motta (2012, 2013) e Franco e Levín (2007): a história e a memória 

são maneiras distintas (mas não hierárquicas) que se relacionam com o passado através de objetivos 

específicos. Enquanto a primeira, através do rigor teórico e metodológico e do confronto entre 

diversas fontes ambiciona atingir a veracidade, a segunda opera a partir da lógica da fidelidade. 

É preciso acrescentar, então, a nossa concordância com Jelin (2002): dificilmente as discussões 

sobre a memória podem ser realizadas sem que o pesquisador incorpore os seus próprios 

compromissos políticos. Afinal, trata-se de um passado cuja análise exige que a postura do historiador 

seja sensível às experiências dos indivíduos que testemunharam esse passado e às próprias exigências 

por reparação.. Então, segundo Motta (2012, 2013) os/as historiadores/as que lidam com esse passado 

devem se munir da consciência de que tanto a empatia às memórias daqueles atingidos pela repressão 

quanto a observância aos preceitos científicos são elementos importantes quando se lida com 

experiências autoritárias recentes. Em resumo, nessa seção, procuramos demonstrar possíveis nexos 

entre essas as representações do passado. Assim, se as fronteiras que distinguem a história da memória 

são tênues, elas se tornam ainda mais estreitas quando se analisam fatos recentes. Nesse sentido, no 

próximo tópico, iremos esmiuçar as possibilidades da história do tempo presente e as singularidades 

desse campo historiográfico, que reservam um lugar de primazia justamente aos vínculos entre o 

escrever e o lembrar. 

Segundo as reflexões de Seligmann-Silva (2000), apoiadas em Sigmund Freud, os processos de 

usos extremos da violência política, que tanto caracterizaram o século XX,  são segundo eventos-limite 

e traumáticos, uma vez que se referem àquilo que excede, em muito, a habilidade de recepção de um 

dado evento, que torna-se algo amorfo, incapaz de ser absorvido. Dessa maneira, esses 

acontecimentos traumáticos, através das ações da memória, prolongam-se para além de recortes 

temporais estanques e as suas consequências são consideradas incessantes Referindo-se ao caso 

chileno, Richard (2010) destaca que o discurso dos governos da transição da ditadura de Pinochet para 

o incipiente retorno da democracia ocultou propositadamente essa condição da memória de superar 

a cronologia linear e de estender os problemas de um certo passado para o presente e o futuro: 

La mera sucesión cronológica entre el antes (dictadura y transición) y el después 
(transición y postransición) describe un tiempo simple que sólo deja conforme a la 
historia lineal, mientras que el tiempo de la interpenetración entre el ya-no (pasado) 
y el todavía-no (futuro) [...] es un tiempo compuesto [...] La separación entre pasado 
y presente no puede ser controlada por el corte nítido del hoy porque la división de 
los tiempos se ve siempre contagiada en sus bordes por adherencias e 
impregnaciones de la memoria. (RICHARD, 2010, p. 15). 
 

Nesse sentido, as memórias desses eventos-limite constantemente trazem até a atualidade as 

angústias deste passado doloroso. Bauer (2015) demonstra várias expressões que fazem referência à 

tal condição: “passados presentes”,” passados eternos”, “passados que não passam”, “passados 
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estendidos” …Todas essas expressões, cunhadas por diferentes autores, possuem algo em comum: 

indicam justamente a forte presença das questões relativas a passados sensíveis no presente. 

Mas então, ficam as perguntas: o que seria, de fato, o presente? Como se pode conceituar 

adequadamente essa temporalidade? Uma das possíveis definições é a seguinte: o presente é “aquele 

conjunto de experiências que não se tornaram ainda uma alteridade para nós” (LÜBBE, 2003, p. 402 

apud MATA; PEREIRA, 2012, p. 15). Dessa forma, a história do tempo presente depara-se com fatos 

que estão “vivos”, que possuem partícipes que, a despeito da passagem do tempo, não deixam com 

que os problemas deste passado, que se arrastam, sejam ignorados. O presente, de acordo com essa 

acepção, pode ser entendido como sendo a temporalidade na qual as fronteiras entre o passado e o 

tempo corrente são estreitas. Então, o pretérito não é considerado como “um outro”, uma vez que as 

suas questões frequentemente irrompem e desafiam as pretensas estabilidade e distância do hoje em 

relação às insistentes cobranças realizadas pelo ontem. É necessário acrescentar que, embora esse 

capítulo não contenha exclusivamente revisões bibliográficas ou debates teóricos, devemos apresentar, 

ainda que sinteticamente, o percurso trilhado pelo campo da História do Tempo Presente (HTP) para 

entendermos melhor as suas singularidades.  

A escrita da história da Antiguidade utilizou-se largamente dos relatos produzidos em primeira 

mão sobre fatos contemporâneos e até mesmo presenciados pelo narrador. Entretanto, o uso das 

fontes orais (a exemplo do testemunho), bem como a atenção a acontecimentos recentes, foram 

elementos ausentes no momento no qual houve a consolidação da história enquanto uma ciência. 

Assim, essa rejeição a esses elementos é consequência do triunfo do modelo positivista de história 

durante o processo de consolidação de tal área do conhecimento como uma disciplina universitária. 

(FERREIRA, 2002). 

Ao longo da segunda metade do século XIX, observamos na Europa (especialmente na 

França) a tentativa de conferir cientificidade à história. Assim, os historiadores, que agora afirmam-se 

na qualidade de profissionais, estabeleceram o marco que distinguia o ofício da história dos outros 

campos que se referiam ao passado: a visão retrospectiva (FERREIRA, 2002). Esse pressuposto 

conferiu uma primazia inconteste aos documentos escritos e a necessidade de distanciamento dos 

problemas de um passado que se estendem no presente. Assim, seria preciso aguardar por anos o 

“esfriamento” dos fatos para que eles pudessem ser incluídos nos temas passíveis do ofício de Clio. 

Ou seja, apenas o afastamento temporal em relação ao próprio tempo no qual o historiador atua 

poderia assegurar uma análise adequada às regras da escrita dita científica do passado. 

Até mesmo a consagrada “Escola dos Annales”, identificada com a denominação de “nova 

história”, mesmo sendo responsável por profundas renovações  no campo historiográfico não rompeu 

com os ditames positivistas da objetividade, da necessidade de separar radicalmente tempo no qual o 

historiador vive e atua do tempo passível de ser objeto de pesquisa histórica e do descrédito atribuído 

à memória. (FERREIRA, 2002). 
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Então, a “Escola dos Annales”, assim como aquilo que ela combateu (a história 

excessivamente factual) concentrou suas atenções nos períodos medieval e moderno (DOSSE, 2012; 

FERREIRA, 2012). Assim, os processos contemporâneos poderiam fazer da realidade de outras áreas, 

como as ciências sociais ou o jornalismo, mas não da história, essa ciência que deveria, segundo 

estabelecer uma nítida ruptura entre o passado estudado e o tempo corrente. 

No entanto, esse cenário começou a se transformar a partir da Segunda Guerra, momento no 

qual houve o notável fenômeno da explosão dos discursos memorialísticos em diferentes formatos e 

linguagens (literatura, artes plásticas, cinema, obras jornalísticas...) que obtiveram uma enorme atenção 

por parte da esfera pública. Assim, segundo Andreas Huyssen (2000), a memória, especialmente aquela 

vinculada a experiências violentas e autoritárias, tornou-se uma das preocupações mais importantes 

nas sociedades ocidentais, ocupando um lugar de primazia na cultura contemporânea em diversas 

partes do mundo. Dessa forma, a proliferação do testemunhos dos vitimados pela violência política, 

iniciada a partir da revelação e dos julgamentos dos crimes nazistas, foi impulsionada no contexto dos 

anos 1980 e 1990, no qual eventos como as transições democráticas no Cone Sul, após anos de 

ditaduras militares e o fim do apartheid na África do Sul se entrelaçaram ao surgimento das teses 

revisionistas/negacionistas da Shoah na Europa.  

Assim, Seligmann-Silva (2005) aponta depois do fim da Segunda Guerra e da explosão dos 

testemunhos referentes ao Holocausto, as categorias que postulavam uma explicações de cunho 

universais já não faziam tanto sentido e, no lugar dessas categorias totalizantes, observamos que nessa 

“era das catástrofes”, cada vez menos o sentimento de pertencer à uma dada coletividade muitas vezes, 

acontece em função dessas “grandes narrativas”, mas sim em função de vivências e memórias 

compartilhadas. Nesse sentido, Seligmann-Silva (2003) defende inclusive, então, que está se 

estabelecendo uma “nova ética e estética da historiografia”, na qual o registro memorial ocupa um 

lugar de destaque.   

Deste modo, os historiadores não passaram incólumes diante dessa conjuntura. A história oral 

e as narrativas autobiográficas tornaram-se fontes e objetos legítimos para a análise histórica, uma vez 

que as memórias, especialmente as de acontecimentos traumáticos, para além de uma dimensão 

particular, possuem um conteúdo eminentemente político. Sarlo (2007) denomina essa mudança 

epistemológica que ocorreu no interior das ciências humanas de “guinada subjetiva”, que consiste na 

revalorização do ponto de vista subjetivo em detrimento do privilégio dado anteriormente às 

estruturas econômicas e sociais.  

Outrossim, depois de Auschwitz, houve a percepção de que a história não deve ser tomada 

como radicalmente oposta à memória e que o ofício de Clio deve questionar com afinco não só os 

pressupostos de cunho positivista típicos do século XIX, mas igualmente as noções de temporalidade 

linear e progressista advindas do Iluminismo. Então, a quebra com a cronologia linear e com as 

narrativas pretensamente universais baseia-se em dois itens. O primeiro corresponde ao fato de que o 

horror sem limites envolvido no Holocausto faz com que tal processo seja constantemente visto como 
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um algo que supera em muito as habilidades de compreensão e como uma experiência histórica 

incapaz de ser representada devido justamente à dor e violência incomensuráveis (SELIGMANN-

SILVA, 2000). Já o segundo, relaciona-se à chamada crise dos paradigmas “tradicionais” das ciências 

sociais, descrita por Franco e Levín (2007), como sendo um conjunto de fortes críticas às noções 

positivistas de objetividade e de “verdade” histórica, que foram consideradas como simplesmente 

inviáveis e ilusórias.  

Portanto, diante dessa notável acolhida das manifestações memorialísticas, especialmente 

àquelas que possuem como pano de fundo experiências dos vitimados durante essas situações-limite, 

houve a percepção de que seria preciso desenvolver um novo campo historiográfico. Então, em 1978, 

surgiu na França o Instituto de História do Tempo Presente (IHTP), que consistia em um grupo de 

pesquisa ligado ao Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS). Conforme aponta Dosse (2012), 

um dos fundadores do Instituto, François Bédarida, afirmava que a existência deste campo se devia 

justamente a dois fatores supracitados: a crise dos paradigmas e as mudanças epistemológicas dentro 

do interior do fazer historiográfico provocadas pela ascensão da memória. 

Portanto, os pesquisadores ligados à história do tempo presente necessitam estabelecer 

métodos próprios para o exame do contemporâneo. Uma das dificuldades encontradas na construção 

de perspectivas específicas deste campo reside no recorte temporal. Segundo Ferreira (2012), esse 

período estudado não é fixo, pois, se para alguns autores trata-se da última grande ruptura; para outros, 

a HTP contempla o período no qual estamos ou àquele que possui testemunhas vivas. Nesse sentido, 

muitos historiadores afirmam que esse é um campo historiográfico marcado pelos seguintes aspectos: 

a presença daqueles que vivenciaram um determinado passado e que podem oferecer os seus relatos 

para o historiador; uma memória social bastante intensa sobre esse passado e a proximidade e até 

mesmo a coincidência entre o tempo de vida e de atuação do historiador e o tempo alvo da pesquisa 

(FRANCO; LEVÍN, 2007).   

Franco e Levín (2007) argumentam também que o universo de temas possíveis de serem 

abordados na HTP inclui justamente as situações-limites. Ainda que tais eventos não sejam os únicos 

tratados nessa área, nos países do Cone Sul da América Latina, que passaram por regimes autoritários 

durante as décadas de 1960 a 1980, tais fatos sensíveis, traumáticos e dolorosos são centrais na 

configuração desse campo historiográfico no subcontinente. Em resumo, a HTP se desenvolve 

(...) a partir de cuestiones siempre subjetivas y siempre cambiantes que interpelan a 
las sociedades contemporáneas y que transforman los hechos y procesos del pasado 
cercano en problemas del presente. En ese sentido, sin duda, los acontecimientos 
considerados ‘traumáticos’ o de fuerte presencia social en el presente son objetos 
privilegiados de esta historia, aunque no por ello los únicos”. (FRANCO, LEVÍN, 
2007, p.35) 
 

 Diante de tudo que já foi exposto até aqui, é pacífico dizer que a memória, especialmente 

aquela expressa na forma do testemunho, tem sido uma categoria fulcral para o ofício de Clio nas 

últimas décadas. Mas o que seria, de fato, o testemunho? Como podemos compreender de forma 
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apurada esse conceito, tão importante nessa dissertação? Seligmann-Silva (2008) nos oferece uma 

definição profícua: o testemunho seria uma atividade terapêutica para quem sofreu, uma vez que 

impulsiona uma necessidade de se narrar e compartilhar os traumas, gerando as condições para a 

reintegração aos outros e à comunidade. No nosso entendimento, essa função contida no testemunho 

é uma chave de leitura interessante para uma das cenas de Nostalgia da Luz o depoimento da astrônoma 

Valentina Rodriguez, cujos pais desapareceram quando ela tinha um ano de idade. Ela foi criada pelos 

avós. À medida que ela relata, percebemos que o trabalho na astronomia, bem como o próprio ato de 

narrar essas experiências, ainda que elas sejam dolorosas, tornam-se elementos terapêuticos diante da 

dor provocada pela ausência dos pais e, ao mesmo tempo, permitem que Valentina possa reconstruir 

a sua vida, a despeito dessa perda. 

 Por fim, há outra dimensão deste termo que é possível destacar: todo testemunho possui uma 

condição de ser único e a sua mensagem é absolutamente singular (SELIGMANN-SILVA, 2008) e 

revela diferentes maneiras pelas quais os sujeitos vivenciaram determinados períodos históricos tendo 

em vista às especificidades, entre outras, de gênero, de raça, de classe, de origem regional. Sendo assim, 

o próprio Patricio Guzmán também faz referência à essa condição do testemunho, articulando-a com 

o cinema documental: 

Nos documentários, os personagens [...] articulam a história, expõem as ideias e 
concretizam o tema [...]. Talvez, sejam os agentes narrativos mais inevitáveis. Sua 
escolha, portanto, é chave. Não temos apenas que buscar os indivíduos que 
conhecem mais o tema, mas os seus melhores expositores, os que sejam capazes de 
transmitir uma experiência envolvente, oferecendo um testemunho pouco comum. 
(GUZMÁN, 2017, p.58) 

Cabe agora realizar um debate justamente sobre as singularidades do nosso objeto, o cinema 

documental. Uma definição limiar sobre o que seria o documentário diz que se trata de produções que 

retratam universos já existentes e pessoas “reais”, de “carne e osso”. Assim, o documentário registra 

o mundo de forma direta e procura passar a impressão de que os cenários e os comportamentos das 

pessoas seriam os mesmos, independentemente da presença da câmera, em contraste com as 

produções ficcionais que (re)criam paisagens e personagens.  

 Segundo Rosenstone (2015), essa condição do cinema documentário, próxima, de certa forma, 

das convenções de verdade e objetividade da historiografia tradicional, é responsável por fazer com 

que esse gênero da sétima arte, seja considerado como mais confiável, em comparação com os filmes 

ficcionais. O autor complexifica esse debate, argumentando que embora seja difícil negar a ligação, 

alguns documentários também apresentam elementos ficcionais, como o uso de imagens que são 

muito mais metafóricas do que literais e até mesmo pode conter dramatizações. Nesses últimos casos, 

portanto, os personagens dos documentários encontram-se realizando atividades que estão longe dos 

seus afazeres diários e, devido à escolha narrativa dos filmes, tornam-se, à sua maneira, “atores”, pois 

representam papéis e ações que não fazem parte do seu cotidiano. Em Nostalgia da Luz, percebemos 

uma cena assim. Já no final do filme, Patricio Guzmán promove o encontro de Violeta Berríos e Vicky 
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Saavedra, duas das mulheres que vasculham o Atacama, com o astrônomo Gaspar Galaz, que dentro 

do observatório, conduz as mulheres até a observação e utilização de um telescópio. 

 Entretanto, apesar desse vínculo que o documentário mantém com o registro de pessoas de 

carne e osso que vivem em um cenário “não ficcional”, parece haver um consenso que esse gênero 

cinematográfico não é uma mera reprodução da realidade, mas uma representação do passado baseada 

muitas vezes nas experiências e no engajamento do diretor, que tenta oferecer uma determinada 

abordagem peculiar e uma visão sobre o tópico filmado distinta das anteriores. Percebemos essa 

ambição do cinema documental em uma entrevista concedida por Patricio Guzmán ao canal do 

YouTube da Casa de América, uma instituição cultural espanhola que visa a aproximar o país europeu 

com os do continente americano:  

Quando decidi fazer Nostalgia da Luz, pensei que o norte era um território ideal 
porque havia desaparecidos enterrados, observatórios astronômicos e arqueólogos 
[...]. Se eu uno esses três elementos, posso falar dos desaparecidos de uma outra 
maneira, com outros recursos narrativos para caracterizar esse filme como diferente. 
(CASA DE AMÉRICA, 2016, tradução nossa) 

Nesse sentido, os documentários não são em si documentos e por mais que tais filmes utilizem 

restos do passado, como imagens de arquivo, sempre há uma interpretação baseada na perspectiva 

singular de cada documentário (NICHOLS, 2016). Então, ainda que o cinema documental se apoie 

em fontes históricas, esses vestígios do passado são interpretadas de acordo com a voz de cada 

documentário, isto é, a forma pela qual cada filme demonstra a lógica peculiar sua perspectiva de ler 

a realidade. Inclusive, em alguns casos, essa voz que conduz o enredo, pode ser a do próprio cineasta, 

como acontece em Nostalgia da Luz.. Dessa forma, em documentários nos quais o relato e as reflexões 

do diretor tornam-se o fio condutor da obra, observamos que essa voz “deriva da tentativa do diretor 

de traduzir seu ponto de vista sobre o mundo histórico [...] em termos audiovisuais; ela também se 

origina do envolvimento direto do cineasta com seu tema” (NICHOLS, 2016, p. 87). O próprio 

Guzmán (2017) refere-se a esse tipo de produção, da qual ele compartilha, como sendo 

“documentários de autor”, pois nesses filmes o ponto de vista do diretor é o elemento fundamental 

na construção da narrativa. 

Por conseguinte, é interessante notar que esse aspecto nitidamente subjetivo presente na 

maneira como o enredo de Nostalgia da Luz é conduzido constitui, de acordo com o próprio Patricio 

Guzmán, uma condição fundamental do seu ofício: “O cineasta é uma testemunha que participa; um 

observador ativo que toma posição [...] que nos oferece uma obra pessoal, um discurso 

cinematográfico que vai muito além do olhar de um observador neutro” (GUZMÁN, 2017, p.23). 

Dessa forma, Nostalgia da Luz se afasta das características dos chamados documentários expositivos, 

que, de acordo com Nichols (2016), foi o tipo de produção hegemônica no cinema documental 

durante muito tempo: como a pretensão da objetividade, a utilização de uma voz que procura tecer 

comentários distantes dos problemas suscitados pela realidade abordada e a presença de imagens 

apenas como ilustração para o que está sendo dito. 
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Assim, observamos que em Nostalgia da Luz, Patricio Guzmán se converte em um intérprete 

da história recente de seu país e deixa transparecer as suas próprias experiências, que se traduz em 

uma pluralidade temática narrada a partir de forte subjetividade do cineasta. Há a fuga do puramente 

factual e observamos a presença de recursos narrativos complexos e diversificados. Sendo assim, é 

interessante notar que devido à essa riqueza narrativa, Nostalgia da Luz apresenta características dos 

documentários performáticos, caracterizados por Nichols (2016) justamente pela predominância das 

vivências particulares e do engajamento do cineasta e dos seus personagens nos processos históricos. 

Dessa maneira, segundo próprio diretor de Nostalgia da Luz:                              

(...) há um consenso de que o cinema documentário é uma forma de representação, 
não uma janela da realidade, e que misturar os gêneros, uma velha tendência literária 
da América Latina, está se impondo em todas as partes [...] Durante décadas, uma 
parte do cinema documentário esteve preso no cárcere do realismo, seguindo 
receitas que produziam filmes que nos davam a impressão de já os termos vistos 
antes [...]. Julgo que hoje [...] carecemos ir além, expor o que não sabemos, mostrar 
o que não vemos. Nossa cultura latino-americana (indígena, negra, europeia, judia, 
árabe) já não cabe na exigência de uma única realidade. Só o contato e as diferenças 
garantem o fator criativo” (GUZMÁN, 2017, p. 116-117). 

Sendo assim, pretendemos demonstrar, nesse primeiro capítulo, conforme indica Lagny 

(2012), que não é coincidência o fato de que os debates teóricos e metodológicos em torno da 

constituição da HTP e da inclusão de fontes audiovisuais no ofício de Clio serem quase que 

simultâneos. Ambos os processos se referem às formas de abertura da historiografia à memória, 

especialmente à vinculada aos testemunhos dos que sofreram com as situações-limite, e às 

representações dessa memória, inclusive as cinematográficas.  Almejamos também, com base na noção 

de “eleger para discussão o passado que ‘ainda dói no presente’ é inteiramente cabível tanto à 

linguagem fílmica como à acadêmica, malgrado as diferenças epistêmicas entre elas” (LIMA, 2015, p. 

137), argumentar que as reflexões e inquietações apresentadas pelo diretor e pelos personagens de 

Nostalgia da Luz, bem como a linguagem deste documentário, que confere um estatuto de centralidade 

ao testemunho, são dimensões instigantes e profícuas e que seguramente enriquecem bastante a 

investigação de um passado sensível. 
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VIOLÊNCIA DE GÊNERO: DESQUALIFICAÇÃO DO CRIME PASSIONAL 

PELA ÓTICA DO FEMINÍCIDIO NO CASO ELOÁ PIMENTEL 
Laura Mendes Matos*

 

Resumo: O presente estudo tem objetivo de complementar as discussões da dissertação em titulada  
“Crimes Passionais do Brasil: A espetacularização da violência na mídia televisa através dos casos de 
Eloá Pimentel e Mércia Nakashima”, ainda em elaboração para o programa de mestrado citado, assim 
aborda a violência de gênero para levantar discussões relacionadas ao chamado crime passional, em 
objetivo a isso examina-se a desqualificação desse delito pela ótica do crime de feminícidio, prática 
que se constitui no assassinato de mulheres motivado por razões de gênero, usando o caso Eloá 
Pimentel para esse intento, ressaltando pontos que são tratados no documentário “Quem matou 
Eloá?” (2015), que tratar do problema da legitimação da violência de gênero em nossa sociedade que 
resulta no assassinato de mulheres, observando as relações entre patriarcado e legitimação do 
feminicídio, bem como as relações entre construção da vítima e do agressor e a naturalização do crime. 
Palavra Chave: Violência de Gênero; Crimes Passionais; Feminícidio;  

 

Abstract: This study aims to complement the discussions of the dissertation entitled "Crimes 
Passionais do Brasil: The spectacularization of violence in the television media through the cases of 
Eloá Pimentel and Mércia Nakashima", still in elaboration for the mentioned master's program, thus 
approaches gender violence to raise discussions related to the so-called crime of passion, with the 
objective of examining the disqualification of this crime from the perspective of the crime of 
feminicide, a practice that constitutes the murder of women motivated by gender, using the case Eloá 
Pimentel for this purpose, highlighting points that are treated in the documentary “Who killed Eloá?” 
(2015), to address the problem of legitimating gender-based violence in our society that results in the 
murder of women, observing the relationships between patriarchy and the legitimization of feminicide, 
as well as the relationships between the construction of the victim and the aggressor and the 
naturalization of the crime. 
Key Word: Gender Violence; Passional Crimes; Feminicide; 

 

Introdução 

 

A violência de gênero se apresenta como um fenômeno histórico e estrutural, 

comparativamente ao tempo de perpetuação dessa situação, só muito recentemente este paradigma 

foi subvertido. Neste contexto, se verifica o fenômeno da violência de gênero, enquanto produto do 

estabelecimento de uma cultura secular fundada na desigualdade entre os sexos, e a consequente 

predominância do gênero masculino sobre o feminino, refletindo-se em relações de poder 

historicamente desiguais e assimétricas estabelecidas entre homens e mulheres. 

Maria Beatriz Nader(2007) elucida que a tese feminista sobre a questão da violência de gênero 

aponta este fenômeno como resultado direto dos valores patriarcais que valorizam positivamente o 

sexo masculino e tudo que a ele diz respeito e desvaloriza tudo que é feminino e diz respeito à mulher. 

Assim, a diferença de gênero torna-se desigualdade hierárquica e o homens exercem o poder de agredir 
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as mulheres com legitimidade. Hannah Arendt(1985) assevera que onde quer que a violência e o poder 

combinem, ele, o poder, somente precisa ser legitimado, nunca justificado, então somente o fato de 

estar presente na mente do homem atitudes de desvalorização feminina já é suficiente para que aqueles 

que não suportam suas frustrações patriarcais não atendidas descarreguem sua agressividade sobre as 

mulheres. 

Assim, ordenamento jurídico brasileiro ao longo do tempo criou institutos de punição para 

ocorrência dessas violências, por muito tempo o principal deles ficou conhecido como crimes 

passionais, que engloba análises de vários matizes e tendências, para a Psicologia, o crime passional 

está ligado ao conjunto de emoções que envolvem uma pessoa em situações de perda de controle 

sobre as emoções que afloram e modificam momentaneamente os sentidos. Em 2015, tem-se advento 

do feminicídio na legislação brasileira, prática que se constitui no assassinato de mulheres motivado 

por razões de gênero.  

Desta forma, o presente trabalho em seu decorrer irá discutir essas temáticas usando o caso 

Eloá Pimentel para esse intento, já que esse foi julgado criminalmente como crime passional, mas 

possui as características do feminicídio, utilizando-se ainda do documentário “Quem matou Eloá?” 

(2015), que trata do problema da legitimação da violência de gênero na nossa sociedade brasileira que 

resulta no assassinato de mulheres, observando as relações entre patriarcado e legitimação do 

feminicídio, bem como as relações entre construção da vítima e do agressor e a naturalização do crime 

pela mídia. 

 

Crime passional e o feminícidio  

 

As situações que desencadeiam as chamadas “violentas emoções”, reiteradamente elencadas 

tanto pela psicologia quanto pela criminologia tem adquirido ao longo da história do Brasil, 

obviamente também ligadas ao contexto internacional, definições para crime passional com 

diferenciações. Essas adquirem ao longo do tempo interpretações que se refletem no regramento 

jurídico. A história do crime passional no Brasil está fortemente vinculada à história do júri e do direito 

penal brasileiro.  

Diante de tais situações, a primeira reação por muito tempo foi no sentido de procurar 

justificar o crime cometido pelo agressor. É neste contexto que surge a figura falaciosa do crime 

passional. O engodo se apresenta na própria denominação do crime. Compreende-se como passional 

aquele crime cometido pelo agente quando este se encontra sobre a influência de forte emoção, como 

a ira, por exemplo.  

Segundo Mariza Corrêa(1981) os crimes passionais, de fato, nunca figuraram em nenhum dos 

códigos brasileiros de forma explícita, o que poderia ser visto como parte da tendência do direito em 

ir eliminando progressivamente de seu corpo a vingança privada, à medida que o Estado começavam 

a se constituir como mediador das disputas entre as pessoas. 
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O século XIX, principalmente na segunda metade apresentou uma certa benevolência com o 

criminoso passional que, legitimado pela literatura de Stendhal e Alexandre Dumas Filho, bem ao 

estilo do Romantismo, apresentou o crime e, por conseguinte o criminoso passional como um 

acontecimento decorrente da paixão desenfreada. No âmbito jurídico essa aura do Romantismo vai 

beneficiou as teses levantadas por Lombroso e assumidas por Enrico Ferri logo em seguida que 

fizeram uma análise individualizada do criminoso. Ferri definiu então, o criminoso passional como 

um criminoso social, porque ao cometer o crime está imbuído do amor para ele considerado como 

uma forma de paixão. Ao longo da segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX, 

os escritos de Ferri serviram de base para as teses de defesa dos advogados dos homicidas passionais.  

Soza(2012) ressalta que ainda na primeira metade do século XX, predominava a mentalidade 

de que a honra masculina era garantida pela mulher e pelo seu corpo. Andréa Borelli(1999. p.73) tece 

interessantes considerações a respeito do cenário dessa época:  

Perante a sociedade da época, o crime de paixões era uma maneira de regular o 
controle das mulheres sobre seu corpo e suas atitudes, pois ele acontecia quando se 
rompia com os padrões vigentes. Assim, justificava-se a necessidade de punir esse 
ato de rebeldia para evitar sua disseminação na sociedade (BORELLI,1999. p.73)  
 

O Código Penal da década de 40 do século passado, tipificou esses como crimes que 

deveriam ser punidos, mas deixou uma brecha quando, considerou os estados de violenta emoção do 

agente que praticava o crime. Sobre esse assunto, Mariza Corrêa (1981, pag. 23) destaca que:  

 

A paixão deixa de ser uma evidência de irresponsabilidade e passava a ser apenas 
motivo de diminuição da pena. E o crime passional, ironicamente, é nomeado pela 
primeira vez na legislação, e reconhecido como um delito de exceção, no código que 
não mais lhe reconhece a possibilitada de absolvição - mudando até de nome, pois 
este artigo legal passará a ser conhecido pelos juristas como homicídio privilegiado. 

 
Assim, segundo Sosa(2012) o termo passional sempre foi associado à paixão, enquanto 

sentimento derivado do amor, manifestado na sua forma mais intensa, trazendo a falsa impressão de 

que o crime foi em verdade o ato último de alguém dominado pelo mais elevado dos sentimentos que, 

num momento de desespero, acabou por ceifar a vida da pessoa amada. Trata-se de uma visão 

romântica, porém, distante da realidade. Verifica-se que, na grande maioria das vezes, o crime 

cometido é resultado de um sentimento de posse, de contrariedade, de uma obsessão quase que 

doentia, mas contraditoriamente, dotada de grande lucidez.  

 Os tribunais brasileiros começaram a posicionar-se contrariamente a estes argumentos, 

passando a julgar este tipo de crime enquanto homicídio qualificado, em virtude da incidência da 

qualificadora do motivo torpe ou fútil. Evidencia-se, assim, a impossibilidade de se aceitar qualquer 

justificação no sentido de se conceber um assassinato pela mera contrariedade à vontade do agente, 

que não aceita o término de um relacionamento, ou que padece de um ciúme incutido por sua própria 

possessividade. 
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É neste cenário, que a discussão da punição do femicida ganhou força, em reflexo de uma 

tendência mundial, assim foi promulgada a lei nº 13.104, que entrou em vigor em 2015, alterando o 

Código penal, na inserção do feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. 

Diana Russell e Jane Caputi(1992) definiram o termo feminicídio como algo que vai além da 

misoginia, criando um clima de terror que gera a morte da mulher a partir de agressões (como abuso 

físico e verbal, estupro, tortura, escravidão sexual, espancamentos, assédio sexual, mutilação genital e 

cirurgias ginecológicas desnecessárias, proibição do aborto e contracepção, cirurgias cosméticas, 

negação da alimentação, maternidade, heterossexualidade e esterilização forçadas), elas dão à morte 

de mulheres uma dimensão política e permitem uma análise mais precisa de ações sobre o corpo 

feminino para fins de subjugá-las, além de caracterizar essas condutas como semelhantes às de crime 

de ódio.  

Rita Segato(2003) acrescenta a esses conceitos dois eixos de atuação, relacionados ao 

agressor, sua vítima e seus pares. No eixo que denomina vertical ela inclui a relação assimétrica entre 

agressor e vítima, enquanto que no eixo horizontal se encontram as relações entre agressor e seus 

pares, uma “irmandade masculina” na qual todos trabalham para manter a simetria de suas relações, 

mesmo que com isso precisem reforçam a assimetria das relações verticais.  

Prado e Sanematsu(2017) ressalta que o feminicídio é o desfecho de um histórico de 

violências, sendo considerado uma morte que não aconteceria sem a conivência institucional e social 

diante das discriminações e violências contra mulheres, estando as construções de gênero estão 

diretamente ligadas na situação de violência de gênero, terminando por reforçar os papéis 

hierarquicamente construídos do homem superior e da mulher submissa. 

Cabe lembrar ainda o papel do poder Judiciário na perpetuação do sistema de violência, 

como observa Wânia Pasinato Izumino (2004, p.30-31):  

Este poder tem se destacado como reprodutor de desigualdades, e os responsáveis 
por fazer justiça valorizam mais a adequação do comportamento dos envolvidos aos 
modelos de comportamento socialmente elaborados, do que ao crime tal como 
enquadrado no Código Penal. Pode-se considerar que este comportamento é 7 
reflexo da abordagem midiática, que valoriza mais a repercussão da notícia e as 
relações morais do que o respeito à legislação.  

 

No estudo qualitativo de processos judiciais referentes aos crimes de homicídio tentado e 

consumado contra as mulheres, Machado (2015, p. 34) buscou acessar questões que o feminicídio 

suscita no interior do sistema de justiça: 

 
Nesse estudo foi possível verificar, através de depoimentos, as justificativas dadas 
por quem comete o feminicídio, numa tentativa de legitimar suas ações. Na maior 
parte do material analisado por Machado, as falas relativas a ciúmes ou sentimento 
de posse em relação à vítima e inconformismo com o fim do relacionamento 
apareceram nos processos. A frase ''Se não for minha, não vai ser de ninguém'' 
aparece com frequência nos depoimentos, exprimindo a ideia de que a existência da 
vítima depende da existência do relacionamento. Um aspecto que merece um olhar 
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mais demorado é a construção de imagem da vítima e do autor do crime na narrativa 
construída ao longo dos processos criminais e da exposição midiática.  

 
 Assim, a imprensa desempenharia um papel estratégico na formação da opinião, na cobrança 

por políticas públicas adequadas, além de ter abertura para contribuir de maneira a ampliar e 

contextualizar o feminicídio. Reconhecendo esse poder midiático, é preciso debater a responsabilidade 

da imprensa ao tratar as violências contra as mulheres, tendo em vista sua grande repercussão nos 

casos e que pode influenciar no processo penal.  

 

O caso Eloá Pimentel  

 

Eloá Cristina Pimentel tinha 15 anos e morava em Santo André, cidade do estado de São 

Paulo. Lindemberg Alves, de 22 anos, era seu namorado havia três anos. Ele terminou o namoro, se 

arrependeu e quis reatar a relação. Eloá não quis retomar o namoro. Limdemberg, inconformado, 

invadiu o apartamento onde ela morava, fazendo-a refém junto com mais três colegas de escola: 

Nayara Vieira e outros dois garotos, sendo que estes foram libertados por Lindemberg; Nayara foi 

libertada no dia seguinte, mas acabou retornando ao apartamento alguns dias depois, permanecendo 

ali até o desfecho do caso. 

 O cárcere privado de Eloá ocorreu do dia 13 ao dia 17 de outubro de 2008, contabilizando 

100 horas, só terminando quando a polícia invadiu o apartamento. Durante a invasão da polícia, 

Lindemberg atirou em Eloá (púbis e cabeça) e Nayara (rosto) antes de ser dominado e preso. Nayara 

sobreviveu, apesar dos ferimentos. Eloá morreu no dia 18 de outubro.  

Esse caso ficou conhecido pela imensa atuação da mídia de todos os seguimentos, já que em 

determinados momentos os envolvidos até falaram ao telefone com as jornalistas, bloqueando 

inclusive a linha que era usada para contato com os policiais, a repercussão chegou até em mídias 

internacionais. O julgamento de Lindemberg durou quatro dias, e ele foi considerado culpado por 12 

crimes e condenado a 98 anos e 10 meses de prisão. Sua sentença foi transmitida ao vivo por diversas 

redes televisivas. Em outubro de 2009, um ano após a morte de Eloá, foi divulgada nota afirmando 

que havia disputa entre alguns meios de comunicação para fazer entrevista exclusiva com Lindemberg 

Alves. Os advogados de Lindemberg negaram essa possibilidade. 

Diante da interferência dos meios de comunicação, desde o início do sequestro houve ampla 

cobertura da mídia, com muitas reportagens ao vivo, e a repercussão fez aumentar a audiência de 

diversos programas de televisão. Um deles, especificamente, se destacou por ter exibido ao vivo uma 

entrevista com Lindemberg, feita por telefone. O programa é o “A tarde é sua”, da RedeTV, 

apresentado pela jornalista Sônia Abrão. 

Segundo Carmem Rial(2004) muitos estudos apontam para o poder da mídia em desencadear 

fenômenos sociais e estabelecer ou modificar modelos de comportamento. Sobre isso, a análise crítica 

dos efeitos da mídia considera o que ela veicula como uma prática social e busca investigar a ideologia 
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implícita nos textos que dela surgem, e que estão tão naturalizados na sociedade ao tratá-los como 

modos aceitáveis e naturais do discurso. 

Variadas são as críticas e denotações desse caso, desde a atuação da polícia e demais órgãos 

de defesa até mídia, diante disso diversos materiais são produzidos para fomentar essas discussões, 

destaca-se aqui o documentário “Quem matou Eloá?” da Lívia Perez que traz uma análise crítica sobre 

a espetacularização da violência e a abordagem da mídia televisiva nos casos de violência contra a 

mulher, revelando um dos motivos pelo qual o Brasil é o quinto num ranking de países que mais 

matam mulheres, esse documentário foi produzido e lançado em 2015, participou de 16 festivais 

brasileiros e internacionais, e ganhou cinco prêmios.  

O documentário tem início com a “Cobertura da Imprensa’’ conversando com a refém 

através do telefone, pedindo que enviasse uma mensagem para os familiares dela e do Lindemberg. A 

jovem reforça o pedido de calma, informando que ele está bem armado e qualquer atitude precipitada 

poderia prejudicá-la. A partir dessa cena, é apresentado 9 diversos recortes de canais diferentes (Rede 

TV, Rede Globo, Rede Record, Rede Bandeirantes e TV Cultura), apontando o acompanhamento 

excessivo das emissoras de televisão, contrariando a conduta em casos de sequestro, onde o crime só 

é noticiado após a resolução do caso, evitando qualquer tipo de interferência no andamento do caso.  

O documentário apresenta a entrevista exibida no programa “A tarde é sua”, na qual o 

repórter Luiz Guerra conversa com Lindemberg por telefone. Ele se apresenta como repórter do 

programa da Sônia Abrão, diz que é amigo da família e que a mãe de Lindemberg quer saber como 

ele está. Afirmava categoricamente: “a gente que saber se está tudo bem com você, a nossa 

preocupação é com você”. Em vários momentos chama Lindemberg de “filho” e de “querido”. O 

repórter também fala com Eloá, perguntando se “está tudo bem”, se “está tudo tranquilo” e se 

Lindemberg “está a tratando bem”. Depois de cerca de sete minutos de entrevista, Sônia Abrão diz 

que Lindemberg está prestes a se entregar, mas quer cobertura maciça da imprensa para evitar que 

algo ruim aconteça a ele, e passa a conversar com o advogado Ademar Gomes, um dos convidados 

do programa. Ele afirma ser otimista e esperar que a situação “termine em pizza”, com um casamento 

futuro entre Lindemberg e a “namorada apaixonada” dele; o convidado ainda reforçava o discurso de 

que o rapaz era jovem, e a paixão o desequilibrava, mas que eles iram superar isso e ter um final feliz.  

Além disso, o documentário conta com a presença de entrevistados, fazendo comentários 

sobre as ações realizadas na época, bem como apontando, segundo eles a falta de ética da imprensa, 

o mau planejamento da polícia e toda a espetacularização machista do caso, fazendo segundo eles, o 

cárcere apresentar recortes de filme de ação e romance. Durante as conversas e negociações, a 

imprensa estava sempre presente, transmitindo as conversas em programas ou plantões de notícias. O 

curta apresenta uma conversa de Lindemberg ao telefone, falando “eu tô agredindo minha namorada’’ 

e, quando a jovem responde que não é namorada dele, é possível ouvir o barulho de tapas e ordens 

para ela calar a boca, o que reforça a interpretação sobre briga de casal ser algo pessoal, que a polícia 

não deveria ser envolvida. O documentário aponta ainda que, no momento que mulheres resolvem 
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findar a relação com seus companheiros, eles acham que estão perdendo o controle da vida daquela 

pessoa, há um controle da sexualidade dela, o sentimento de posse. 

 O documentário observa ainda que, pela televisão é possível saber mais do Lindemberg do 

que da Eloá, essa parece não existir ou ser uma decorrência do 10 sequestrador, assim as emissoras 

vestiram o sequestrador com uma capa de bom moço, bom filho, rapaz trabalhador, encarando essa 

situação como algo a parte. As agressões cometidas são ignoradas, não é usada a palavra sequestrador 

para se referir a ele. Durante boa parte das reportagens, ele é mostrado como o menino bom que ficou 

abalado com o término do relacionamento e tomou uma decisão passional, levando o telespectador a 

se questionar se a menina não teria feito algo para desestabilizar o rapaz ou o motivo dela não o 

perdoar, já que ele é tão apaixonado que chegou a tomar esse tipo de atitude passional.  

Luiza Nagib Eluf (2007) afirma que a sociedade ainda vive os reflexos do romantismo do 

século XIX, a autora elucida que é comum que os meios midiáticos fomentem o discurso de ódio em 

casos graves, como os de crimes passionais. E por meio disso, ocorrem fatos contraditórios: a 

vitimização do agressor através do argumento “ciúmes”, produz a culpabilização da vítima, atribuindo-

lhe as prerrogativas de provocadora dos fatos e merecedora de suas consequências, para a autora 

apesar da perversidade do crime, é um ato é que pode ser praticado por qualquer pessoa, por isso 

enquanto gera a indignação, também reproduz uma certa isenção.  

O documentário mostrou que o comandante da operação, em determinado momento 

afirmou que a equipe poderia ter dado um tiro de comprometimento, mas “era um garoto de 22 anos 

de idade, sem antecedentes criminais e uma crise amorosa’’. Assim, o curta assinala que quando fala-

se de violência doméstica, geralmente o agressor nunca praticou outras formas de crime, e são homens 

cumprem bem seus papéis sociais.  

Para Galvão (2016) a grande problemática em romantizar o crime passional é a naturalização 

desse tipo violência, pois frequentemente esses crimes ocorrem após a separação, quando o criminoso 

não aceita a ruptura da relação ou não admite que seu parceiro(a) inicie outro relacionamento, mas 

que raramente a imprensa estimula a reflexão sobre as causas desse padrão de violência, fazendo com 

que a figura do criminoso fique socialmente romantizada.  

“Matei por amor” foi a frase dita por Lindemberg Alves no depoimento dado a polícia, logo 

após os atos que aconteceram, fala que ficou estampada durantes dias em todos os veículos de 

comunicação, com diversos discursos sendo recepcionados de modo legítimo pelo público.  

Nos últimos minutos do curta, são apresentadas diversas reportagens que possuem em 

comum a narrativa de casos de feminicídio por todo o país, sendo apresentados, mesmo com toda a 

violência, como resultado de um crime passional, não 11 abrindo discussão para a onda de ódio que 

soterra os corpos femininos em todos os estados brasileiros. A medida que os créditos do curta 

aparecem na tela, nomes femininos vítimas de feminicídio são sussurrados em meio ao áudio, trazendo 

a visibilidade necessária. 
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Desqualifação do crime passional pela ótica do feminícidio no caso Eloá Pimentel 

 

Os feminicídios acontecem tanto no espaço privado quanto no público, em diversas 

circunstâncias e contextos. Os crimes, de forma mais ou menos evidentes, demonstram as 

discriminações e menosprezo que a condição feminina sofre. Apesar disso, esses casos seguem 

banalizados, um exemplo disso é que os crimes continuam sendo tratados pela sociedade civil, mídia 

e até pela justiça como ''crimes passionais''.  

Para Prado e Senematsu(2017) o feminicídio seria o desfecho de um histórico de violências, 

já que essa morte não aconteceria sem a conivência institucional e social diante das discriminações e 

violências contra mulheres, e por isso a importância da nomeação de dimensões e contextos, pois a 

tipificação penal do feminicídio é uma importante ferramenta para denunciar a violência contra 

mulheres em relações conjugais ou términos dessas relações, e desvincular por completo o uso do 

passionalismo. 

 O femicida, aquele que comete o femicídio, em verdade age de forma calculada e 

premeditada, o que se afigura como circunstância diametralmente oposta àquela que se enquadra no 

conceito legal de crime passional. A esse respeito, Eluf (2007, p.113), esclarece:  

Em uma primeira análise, superficial e equivocada, poderia parecer que a paixão, 
decorrente do amor, tornaria nobre a conduta do homicida, que teria matado por 
não suportar a perda de seu objeto de desejo ou para lavar sua honra ultrajada. No 
entanto, a paixão que move a conduta criminosa não resulta do amor, mas sim do 
ódio, da possessividade, do ciúme ignóbil, da busca da vingança, do sentimento de 
frustração aliado à prepotência, da mistura de desejo sexual frustrado com rancor.  

 

O dito crime passional, assim, segundo Eluf (2007) seria mais uma manifestação da cultura 

patriarcal em nossa sociedade, a qual concebe as mulheres, suas manifestações de vontade, e suas vidas 

como objetos, a serem subjugados pelos homens. As teses de 12 defesa desse tipo de crime sempre 

foram no sentido de atribuir o resultado criminoso à própria mulher, que por meio de sua conduta 

não haveria deixado ao agente nenhuma outra alternativa, resultando, assim, na própria culpabilização 

da vítima.  

Conforme Jane Matos Nascimento (2010), é válido considerar que na maioria dos casos de 

homicídios entendidos como passionais ocorridos no país, estes se apresentam como resultados da 

desobediência da vítima, que não aceita ser dominada pelo agente ou não se comporta de acordo com 

os valores estipulados pelo companheiro, tido como detentor do controle. Nesse sentido, segundo 

Prado e Sanematsu (2017, p. 152):  

É consenso por especialistas que a imprensa reforça estereótipos e culpabiliza a 
mulher, retratando o crime de forma sensacionalista, desqualificando vítimas e seus 
familiares. Não é algo distante a exposição desnecessária ou as “justificativas” para 
o assassinato, propagando e explorando a vida íntima da vítima, encaixando 
estereótipos que a sentenciam. Sob o ponto de vista do feminicídio, ao contrário do 
que é noticiado, não é ciúme, a culpa não é da vítima, o crime não foi cometido por 
amar demais, mas sim a naturalização da desigualdade entre os gêneros, algo que 
raramente a imprensa estimula uma reflexão.  
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A espetacularização e naturalização da violência contra a mulher pode dizer muito sobre os 

comportamentos socioculturais do país. O cárcere e assassinato de Eloá ocorreu em 2008, sendo 

amplamente acompanhado e divulgado pela mídia, entretanto, como apontou o documentário citado, 

“em momento algum, do início do sequestro até o assassinato da jovem, houve discussão sobre 

violência contra a mulher ou feminicídio”. Ainda que no Brasil o feminicídio tenha sido incluído no 

rol dos crimes hediondos apenas em 2015, o caso aconteceu dois anos depois da inclusão da Lei Maria 

da Penha no Código Penal Brasileiro, e conforme afirmou o documentário, a imprensa brasileira, ao 

noticiar o cárcere enquanto “crime passional’’ não contextualizou o crime ou apontou-o enquanto 

violência contra a mulher, propagando, vulgarmente, o amor como motivador de ações criminosas. 

 Segundo Oliveira(2018) a ideia de “crime passional” evoca a alegação do criminoso agir por 

“violenta emoção”, não estando em pleno domínio de suas emoções no momento em que cometeu 

suas ações. Assim, causa espanto a mídia utilizar esse termo para se referir a esse caso, pois de acordo 

com Teixeira(2009) é consenso na literatura que o agente do crime não o faz movido por amor, mas 

pela possessividade, com o intuito de mostrar a sociedade o seu poder sobre o outro.   

A partir disso, segundo Prado e Sanematsu (2017, p. 184) inferem em duas coisas:  

A primeira diz respeito ao posicionamento da mídia ao debater um crime, não 
utilizando o alcance midiático para abordar com prudência temas referentes à 
violência contra a mulher, deixando de cumprir seu papel primário de informar com 
atenção aos parâmetros éticos e de responsabilidade social. A segunda coisa diz 
respeito à naturalização da violência contra a adolescente pelo ex-namorado, que nos 
remete aos direitos legais, cultuados pela lógica patriarcal, dos maridos ou parceiros 
de impor violência física contra as mulheres quando desrespeitados ou 
confrontados. Além disso, justifica a ação do Lindemberg como o ato de um jovem 
apaixonado que perdeu a motivação de viver ao não conseguir que a ex-namorada 
aceitasse reatar o namoro, sendo compreensível este tipo de ação.  

 

Sobre isso, Machado (2015) aponta que o inconformismo com o fim do relacionamento 

aparece com frequência nos processos judiciais em casos de feminicídio ou de sua tentativa, revelando 

a possessividade do autor da violência. É possível observar o sentimento de posse e legitimação da 

violência nas falas de Lindemberg quando este, ao telefone, informa “eu tô agredindo minha 

namorada” e quando a mesma nega a relação é possível ouvir o barulho de tapas e ordens para calar 

a boca. Ao alegar que a jovem é sua namorada, o autor do crime parece se achar no direito de agredi-

la, naturalizando o controle e possessão do corpo feminino, além da sua reação de ódio quando a 

mulher tenta exercer autonomia quanto ao próprio corpo e decisões.  

Oliveira(2018) ainda ressalta que para além da legitimação da agressão, a culpabilização da 

vítima por parte do agressor esteve evidente nas entrevistas ao vivo que ele concedia por telefone, 

declarando que estava cometendo a ação por culpa da jovem. Lindemberg alega cometer o crime 

porque é “apaixonado por ela e se ela o amasse, ela não viraria as costas, que ele estava usando da 



                                                            
Ir para sumário    

 

Anais do 1º Seminário Nacional do fHist 95 

força para ser ouvido. (...) se ela tá passando por isso é porque ela merece, porque ela quis dessa 

forma”, isso é mostrado no documentário.  

Dessa forma, Lindemberg alega que a ação é motivada pelo comportamento da ex-namorada, 

que “virou as costas” quando procurou-a para reatar o namoro. De acordo com a declaração, é 

possivél supor que, se Eloá seguisse o desejo de Lindemberg, ele não estaria cometendo o crime. 

Nascimento (2010) evidencia que a maioria dos assassinatos femininos ocorridos no país se 

apresentam como resultados da desobediência da vítima, que agiu de contrária aos interesses e padrões 

de comportamentos determinados pelo agressor, ofendendo de forma direta sua honra e recebendo 

sua punição como consequência.  

De acordo com Daniella Georges Coulouris (2004), a construção do perfil do agressor como 

pessoa honesta e de boa conduta tende a afastar sua responsabilidade sobre o crime. Ao apresentar 

comportamentos sociais adequados para a sociedade, o acusado consegue eximir sua culpa. Além 

disso, Machado (2015) ressalta que ao tratar o crime como circunstancial na vida do criminoso a 

violência contra a mulher é desconectada do contexto relacional e histórico. Os direitos de Eloá não 

eram mencionados, ela foi deixada cativa e recebendo agressões físicas do ex-companheiro. Como 

apresenta o curta, o comandante disse que “a Nayara repassou aos policiais que ele só batia na Eloá”.  

Por isso esse trabalho utiliza o termo desqualificação, já que na seara jurídica essa 

nomenclatura é usada quando o juiz entende, a partir do convencimento formado em face das provas 

colhidas nos autos, que o crime acusado na realidade trata-se de um outro crime, desta feita, a escapar 

à competência do tribunal do júri, descrita no artigo 74 do Código de Processo Penal, apesar de ambos 

dos crimes aqui serem julgados no tribunal popular, o intuito de utilizar-se a “desqualificação” é 

demonstrar à partir das discussões elencadas acima que o crime cometido contra Eloá não foi o 

passionalismo, e sim feminicídio, pelos fundamentos apresentados. Para Oliveira(2018) tratar casos 

assim como “passionais” é invisibilizar a violência contra as mulheres, deixando de lado as mudanças 

no Código Penal e as lutas do movimento feminista para tornar público esse tipo de crime. 

 Isso diz muito sobre a cultura da naturalização das violações femininas. A espetacularização 

do caso não foi algo isolado na mídia brasileira. A escolha de um documentário produzido em 2015 

de um crime ocorrido em 2008 reflete a necessidade da análise sobre a postura da imprensa e sociedade 

ao abordar casos movidos por desprezo à condição feminina. 

 

Considerações finais 

 

O presente estudo apresentou o objetivo de complementar as discussões da dissertação citada, 

abordando a violência de gênero para levantar discussões relacionadas ao chamado crime passional, 

para seu reexame pela ótica do crime de feminícidio, utilizando o caso de Eloá Pimentel para esse 

intento, bem como ressaltando pontos que são tratados no documentário “Quem matou Eloá?” 

(2015). Assim, prestou-se a observar a legitimação da violência contra a mulher de forma enraizada na 
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cultura brasileira. Apesar das mobilizações e mudanças no Código Penal quanto ao entendimento do 

que há por trás do assassinato de mulheres, ainda é reproduzido de forma visceral a culpabilização da 

vítima ou naturalização do crime pela mídia, ocorrendo a invisibilidade social do feminicídio.  

Ao romantizar e naturalizar os crimes, as motivações violentas são ignoradas, perpetuando as 

relações entre amor e dor, ciúme patológico e amor afetivo, reforçando e legitimando tais condutas 

violentas como derivadas da passionalidade do sujeito, tomado por forte emoção. Assim, conforme 

Oliveira(2018) fomentar discussões sobre gênero, violência de gênero e feminicídio mostrou-se 

essencial, tendo em vista a forte associação, midiática, jurídica e da sociedade como um todo, entre o 

feminicídio e o “crime por amor’’, um claro posicionamento antiquado, mas tão validado pela cultura 

patriarcal. 

 Isso leva a conclusão que a criação de leis não é resolutivo em si mesmo para a diminuição 

e/ou erradicação dos crimes, mas que a promoção de discussões e visibilidade do tema pode gerar 

alguma contribuição efetiva. Se faz mister entender o processo de construção e validação de violência 

contra as mulheres, com o intuito de compreender as consequências que essas violações geram em 

suas vidas. 
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CAPOEIRA ANCESTRAL, UMA PRÁXIS AFRO-BRASILEIRA 

Leandro Ribeiro Palhares1 

  

Resumo: 

A capoeiragem pode ser uma das principais experiências históricas afro-brasileiras. A Capoeira 
Ancestral, aquela que emergiu, aproximadamente, na temporalidade entre 1850 a 1920, se fundamenta 
em um processo coletivo, ético, consciente, de resistência, cuja gênese se baseou em preceitos 
ancestrais de matriz africana. Ela apresenta, até os dias de hoje, um caráter decolonial e sem fins 
capitalistas/mercadológicos. Os fundamentos da Capoeira Ancestral se constituíram a partir de 
saberes africanos, predominantemente aqueles do norte do continente – região do Delta do Rio Níger: 
um modo de pensar e agir no mundo diferente dos valores eurocentrados/ocidentais. A Bahia foi um 
local especial para a Capoeira devido à diversidade de grupos étnicos que ali desembarcaram e se 
sincretizaram, em especial na segunda metade do Século XIX, com a chegada dos Nagôs (sudaneses, 
que falavam Yorubá e tinham influência islâmica). Seus ritos de guerra, de festejos e religiosos 
apresentavam um fazer comum, um eixo norteador: a condução do corpo, permeado pela música e 
pelo canto. A comunicação sempre se fez presente pelo som (tambores, palmas, corpos, vozes): a 
corpo-oralidade como método de manutenção e preservação das identidades étnicas, dos valores e 
saberes ancestrais. O Recôncavo Baiano foi, e ainda pode ser considerado, o berço da capoeiragem 
‘dos antigus’, agregando os fundamentos codificados no berimbau (instrumento de sustentação desse 
patrimônio) e nas músicas de domínio público (metáforas da vida cotidiana – pessoal e de trabalho): 
que cumprem função de mediação dos conflitos e educação dos corpos, caracterizadas por diferenças 
temporais e regionais (noção de linhagens). Esta organização/sistematização orientadora e educativa, 
portanto, provida de intelecto, não é algo exclusivo da Capoeira Ancestral. O Candomblé, os Sambas 
de Roda e o Batuque também se desenvolveram segundo a mesma episteme africana, uma relação de 
propósitos/pertinências que constituem os fundamentos. No candomblé, por exemplo, determinados 
cantos são para toques específicos nos atabaques, que se complementam/dialogam formando uma 
bateria para um Orixá específico. Além disso, os processos são conduzidos por três tambores: cada 
qual com seus toques/ritmos individuais e suas funções; e cada formação dos três instrumentos 
representa uma codificação diferenciada para aquele ritual. Na Capoeira Ancestral, cada toque de 
berimbau tem função, cada toque de Capoeira (formação de bateria, com dois ou três berimbaus) 
codifica um saber (intencionalidade) corporal que precisa ser decifrado; o capoeirista tinha de aprender 
a ler carta de ABC. Resgatar a Capoeira Ancestral neste I Seminário Nacional do FHist 2019 torna-se 
um passo importante na recuperação e reparação das memórias e fundamentos ancestrais da Capoeira, 
resistindo por décadas ao silenciamento e invizibilização econômico, mercadológico e midiático, 
porém, ainda hoje, vivos na práxis. 
 

Palavras-chave: Capoeira; Ancestralidade; Matriz Africana. 

 

Introdução 

 

O Brasil foi invadido pelos portugueses no ano 1500. Em 1538 tem-se um registro de tráfico 

de negros para o Brasil sob o regime de escravidão (REGO, 1968). Ou seja, aproximadamente nos 

primeiros cinquenta anos da invasão europeia, já havia o sequestro, o cárcere privado e a imposição 

da escravidão para humanos de origem africana2, em terras brasileiras. Em 1558 se tem a notícia do 

 
1 Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Docente no Departamento de Educação Física. 
Coordenador do Coletivo Berimbau Ensina 
2 Tenho consciência dos silenciamento étnicos e assassinatos culturais que foram calculados com frieza e 
promovidos propositalmente, ao simplificar as ricas diferenças dos povos que habitavam livremente o 
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Kilombo de Cumbé, em Pernambuco, o primeiro constituído no Brasil (CAPOEIRA, 1996). A partir 

destes dados preliminares podemos refletir que se hoje nosso país tem 519 anos de existência ‘pós 

estupro social e cultural’ das comunidades nativas, as influências diaspóricas africanas tem quase 

quinhentos anos! Portanto, a capoeiragem3 pode ser considerada uma das principais experiências 

históricas afro-brasileiras. 

Como sabemos a organização das comunidades afrodiaspóricas kilombolas não se deu de 

forma harmônica e passiva. Os cidadãos dos mais distintos povos do continente-mãe se organizaram 

em torno de suas culturas e complexos histórico-culturais, sincretizando saberes e ressignificando 

alguns de seus costumes, ritos e tradições (HALL, 2017; LEITE, 2008; MOURA, 1995; PRIORE; 

VENÂNCIO, 2003). E pela junção dos saberes de guerra desses diferentes povos se originou a “... 

luta do mundo construída pelos africanos” (SANTOS, 1991, p. 20) – uma luta corporal (marcial) – 

pela associação de gestos corporais, fundamentos e ‘o espírito’ das lutas africanas (JOGO DE 

CORPO, 2013), sincretizadas no Brasil como contraponto ao sistema escravocrata. , que 

posteriormente foi nomeada de Capoeira por seus observadores (os colonizadores) e não por seus 

criadores (praticantes/capoeiristas). 

A Capoeira, luta africana no Brasil, existiu no Brasil por cerca de trezentos anos em um 

formato primitivo4, de caráter combativo e letal, com a finalidade de luta corporal, por sobrevivência 

(PALHARES, 2019, no prelo). O sincretismo cultural que houve neste período histórico se deu pelos 

mais diversos povos Bantus, que vieram de uma macro região conhecida por Angola (Rota de Angola). 

Portanto, a Capoeira em seu caráter primitivo pode ser considerada “de origuem angola” 

(COUTINHO, 1993, p. 48). 

O abastecimento em Angola era cousa natural. [...] um mercado novo, abundante, 
fácil. [...] Tôda essa carreira para os portos de Angola era devido à boa qualidade dos 
escravos, principalmente no que tange à submissão [...] Talvez por essa facilidade 
que existia no mercado de Angola, associada à boa mercadoria, é que os historiadores 
concluem pelo pioneirismo de Angola na remessa de escravos para o Brasil (REGO, 
1968, p. 16). 

Capoeira nos primeiros 300 anos de sua existência primitiva, não tinha cantos e nem bateria 

de instrumentos (como conhecemos hoje, nos mais diversos estilos5); sua essência era o corpo marcial, 

uma luta de guerra! Tal pressuposto também foi identificado por Rego (1968, p. 58): 

 

Não conheço documentação fidedigna que afirme taxativamente que no princípio, 
no jôgo da capoeira só havia golpes. Entretanto, uma observação dos fatos me leva 
a crer que o acompanhamento musical não existia, conseqüentemente os toques 

 
continente-mãe, berço da humanidade, referindo-se a todos como africanos. Aqui não o faço com esta 
conotação, apenas por uma questão de facilidade para a escrita quando me refiro a diferentes povos, porém 
que habitavam o mesmo continente (como se diz dos sul americanos ou dos europeus). 
3 Tudo referente à vida de Capoeira: fundamentos; rituais; comportamentos; vivências... 
4 O termo primitivo se remete à originalidade, inicial. A Capoeira Primitiva foi a primeira a se constituir em 
solo brasileiro (a partir de meados do Século XVI até meados do século XIX). 
5 Para maiores aprofundamentos sobre os diferentes estilos de Capoeira – Primitivo, Ancestral, Angola, 
Regional e Esportivo –, ver Palhares (2019, no prelo). 
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teriam vindo depois e se adaptado aos golpes e a êles ficado intimamente ligados... 
(REGO, 1968, p. 58) 

Na segunda metade do Século XIX, apesar do enfraquecimento político e econômico do 

sistema escravocrata, havia uma forte repressão, inclusive policial/carcerária, devido à criminalização 

penal da capoeiragem (Primeiro Código Penal da República, de 1890; Decreto número 847, Capítulo 

XIII – Dos Vadios e Capoeiras –, apresentado na íntegra por OLIVEIRA; LEAL, 2009, nas páginas 

197 e 198). Tal contexto social, político e cultural à época exigiu que os povos da diáspora brasileira, 

especialmente aqueles que desembarcaram forçadamente na temporalidade específica (segunda 

metade do Século XIX) – os povos Nagôs (Sudaneses), se organizassem estrategicamente, fazendo 

uso da sua ‘força’6 cognitiva/intelectual, para, mais uma vez, ressignificar seu pluriverso cultural. 

... a mudança do tráfico para a Costa da Mina povoa Salvador com negros sudaneses, 
vindos de culturas extremamente elaboradas e com forte sentimento “nacional” 
(aqui falamos das “nações” africanas), prontos a se organizar separados, diversos, e 
da resistência cultural partir para a revolta armada (MOURA, 1995, p. 24). 

Desta forma, os saberes ancestrais (LEITE, 2008; PRIORE; VENÂNCIO, 2003) que os 

permitiram preservar e ressignificar, dentre tantos outros aspectos de sua pluriversidade histórico-

cultural, suas culturas corporais marciais milenares, sincretizadas na Capoeira, foram codificados nos 

cantos (narrativos e, portanto, educativos) e nos toques de berimbau (inserido na Capoeira neste 

período). Estas codificações são o que atualmente se entende por fundamentos (TINHORÃO, 2008) 

e esta (modalidade de/estilo de) Capoeira passo a denominar aqui de Ancestral. 

Outras características desta nova conformação da Capoeira, segundo Palhares e Nonato 

(2018), foi uma corporalidade com propósito para uma luta ética e a codificação pelos berimbaus 

(marcações, dobras, repiques e formações de bateria): para mediar os conflitos internos e fortalecer 

aqueles coletivos na resistência ao sistema vigente. Para Palhares (2019, no prelo), 

[...] a Capoeira Ancestral foi (e ainda é) o fundamento das demais Capoeiras. Essa 
Capoeira desenvolvida entre os anos 1850 a 1930 foi a ‘ciência’ (no sentido de 
produção de conhecimento: um saber social e politicamente orientado; com uma 
episteme e métodos próprios e pertinentes ao seu contexto fundante; sabedoria) que 
possibilitou a existência [...] ([dos – grifo meu] estilos: Regional, Angola e Esportivo) 
(PALHARES, 2019, no prelo). 

 

A Capoeira Ancestral, aquela que emergiu7, aproximadamente, na temporalidade entre 1850 a 

1920, se fundamenta em um processo coletivo, ético, consciente, de resistência, cuja gênese se baseou 

em preceitos ancestrais de matriz africana (BULE-BULE, 2010; JOGO DE CORPO, 2013; LEITE, 

2008; MOURA, 1995; PRIORE; VENÂNCIO, 2003; SODRÉ, 2017). Ela apresenta, até os dias de 

hoje, um caráter decolonial, com propósitos político e social e sem fins capitalistas/mercadológicos 

(ABREU, 2017; BIANCARDI, 2006; COUTINHO, 1993; REGO, 1968; SANTOS, 1991). Como 

 
6 Opto por utilizar esta palavra e ainda destaca-la entre aspas simples para marcar uma posição decolonial e de 
resistência quanto à dicotomia que o intelecto está relacionado ao branco enquanto que o negro está vinculado 
ao corporal/braçal. E corroboro com a denúncia que esta é uma construção social ocidental, colonial, machista 
e patriarcal. 
7 Emergir no sentido histórico-cultural de se constituir por meio de uma organização não linear, complexa, 
dialética, disrruptiva e baseada em relações, vínculos e propósitos. 
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falou o Mestre Noronha, um dos detentores dos saberes ancestrais da capoeiragem: “o que é uma luta 

de grande valor que o mundo quer tapitar o seu fundamento” (COUTINHO, 1993, p. 111). 

 

Pensar Nagô: por uma episteme africana 

  

Os fundamentos da Capoeira Ancestral se constituíram a partir de saberes africanos, 

predominantemente aqueles advindos do norte do continente – região do Delta do Rio Níger (Rota 

da Mina): um modo de pensar e agir no mundo diferente dos valores eurocentrados/ocidentais 

(LEITE, 2008; PRIORE; VENÂNCIO, 2003; SODRÉ, 2017; TINHORÃO, 2008). As últimas levas 

de africanos obrigados a vir para o trabalho escravo no Brasil foram predominantemente aqueles da 

rota do Delta do Rio Níger (apesar de ainda aportarem no Brasil os povos originários da rota Congo-

Angola, porém em menor expressão). O meu entendimento é que a Capoeira Ancestral seria talvez 

muito mais Nagô/Sudanesa/Yorubá que Angola propriamente dita (PALHARES, 2019, no prelo). 

Waldeloir Rego, em seu ensaio sócio etnográfico, compara os Nagôs aos negros de Angola: “... no que 

tange à submissão [dos negros de Angola – grifo meu], o que não possuíam os nagôs, que eram 

chegados à rebeldia e arruaças” (REGO, 1968, p. 16). 

... Salvador seria a cidade colonial em que o negro tinha maior presença, onde a 
chegada de iorubas e islâmicos daria novas cores e significados às fortes tradições 
festeiras dos bantos. Lá se deflagram as grandes revoltas urbanas, conflitos que 
legam à sociedade brasileira da Primeira República o temor de levantes negros nas 
capitais... (MOURA, 1995, p. 21). 

Aos olhos de quem ocorrem comportamentos rebeldes e manifestações enquanto arruaças (a 

partir de quais valores, padrões e percepções – moral, ético, social e cultural)? Sob outra ótica (não 

hegemônica, anti opressora) tais características podem ser analisadas e compreendidas como um 

movimento contínuo (e necessário) de resistência por meio de uma organização intelectualizada de 

movimentos sociais, como relata Moura (1995, p. 25): “O islamismo, como ideologia religiosa e 

guerreira, passa a ter grande influência entre os escravos em Salvador, operando um movimento 

cultural de grande importância que se fortalece na marginalidade com a organização de cultos 

religiosos e sociedades secretas”. Ou ainda, como se referiu Frede Abreu em relação à vadiação como 

matriz do atraso brasileiro (por conta da negação ao trabalho): “vadiar, vagabundar podiam ser 

sinônimos de liberdade, uma reação à ordem social escravista e exploradora da mão de obra” (ABREU, 

2017, p. 105). 

A capacidade intelectual, de organização estratégica e da força (não somente física, mas 

também espiritual) dos povos Sudaneses, de origem Nagô – vindos da Costa da Mina, região onde 

hoje estão localizados os países Gana, Togo, Benin e Nigéria (LEITE, 2008) – pode ser identificada, 

por exemplo: na organização do levante ocorrido em Salvador no ano 1835 e que ficou conhecido 

como a Revolta dos Malês (DIANNA, 2016; REIS, 2003); bem como na organização ritualística do 

samba, na capital imperial (Rio de Janeiro) e dos sambas de rodas, no Recôncavo Baiano (BULE-

BULE, 2010; DORING, 2013, 2016; MOURA, 1995; TINHORÃO, 2008). 
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Os iorubas ou nagôs ganham prestígio do meio negro, assim como os islamizados 
vindos do outro lado, com a chegada recente e maciça dos prisioneiros da guerra, 
vindo entre eles negros cultos, conscientes do valor de suas culturas expressas por 
elaboradas filosofias e práticas religiosas (MOURA, 1995, p. 23). 

Seus ritos de guerra, de festejos e religiosos apresentavam um fazer comum, um eixo 

norteador: a condução do corpo, permeado pela música e pelo canto. Na cultura e tradição Nagô, o 

ensino se dava por meio dos cantos, histórias e mitos Yorubás – chamados de itan – portanto, cantos 

que narravam sua história ancestral: Para Rocha e Silva (2014, p. 247), “Essa metodologia de 

ensinamento é perceptível no cotidiano das comunidades negras em diferenciadas circunstâncias”. A 

comunicação sempre se fez presente pelo som (tambores, palmas, corpos, vozes): “Por ela comunica-

se a história, a vivência, os valores, os saberes e conhecimentos. Ela se expressa na corporeidade negra, 

nas suas falas, danças, músicas e rituais” (ROCHA; SILVA, 2014, p. 243). A corpo-oralidade como 

método de manutenção e preservação das identidades étnicas, dos valores e saberes ancestrais. 

A Bahia foi um local especial para a Capoeira devido à diversidade de grupos étnicos que ali 

desembarcaram e se sincretizaram, em especial na segunda metade do Século XIX, por conta do alto 

fluxo de Yorubás (Nagôs islamizados): “Durante o século XIX, a maioria dos iorubás, listados como 

nagôs, acabou na Bahia” (HALL, 2017, p. 199). Aqueles povos trouxeram sua cultura, seus valores, 

costumes e tradições, além, como já disse (mas vale à pena reforçar), sua inteligência, seus saberes e 

métodos de transmissão. E, para eles, o melhor modo de conhecimento é a práxis (o saber, a sabedoria) 

e o melhor processo de ensino e aprendizagem, portanto de salvaguarda e perpetuação geracional dos 

saberes, encontra-se na oralidade. Neste sentido, como aponta Rocha e Silva (2014, p. 243 e 244): 

... os mais velhos ocupam lugar privilegiadamente de notoriedade. Longevidade é 
sinônimo de sabedoria. Sabedoria é sinônimo de patrimônio imaterial. São esses 
sábios quem controlam os saberes e têm o discernimento da hora certa, do lugar 
certo, das pessoas certas a quem devem ser transmitidos. Esses saberes encontram-
se fundamentados na Tradição Oral. Tradição entendida aqui como herança de 
nossos ancestrais, ou seja, tudo aquilo que eles conheceram e com uma metodologia 
muito particular, transmitiram (ROCHA; SILVA, 2014, p. 243 e 244). 

Corroborando com a citação acima, me permito aqui utilizar outro termo para se referir aos 

mais velhos: sabidos. Sabido é uma FORÇA de expressão proferida, no documentário ‘Memórias do 

Recôncavo – Besouro e outros capoeiras’, por Fefeco: um senhor negro, à época com 69 anos de 

idade, cidadão do Município de Iguape, no Recôncavo da Bahia, ao se referir à Besouro Mangangá. 

Sabido é uma forma regionalizada de se referir àquele que tem sabedoria, um detentor dos saberes, 

um mestre (MEMÓRIAS DO RECÔNCAVO, 2008 - 39m18s a 39m32s). 

Segundo Noronha, um dos sabidos à época, “a capoeira veio da africa trazida pello africano 

todos nois sabemos disço porem não era educada quem educor ella famos nois baiano para sua defeiza 

pessoal que estar nois meios cocial” (COUTINHO, 1993, p. 18 e 19). 

 

No Estado da Bahia, o Recôncavo Baiano foi, e ainda pode ser considerado, o berço da 

capoeiragem ‘dos antigus’ (ABREU, 2017), agregando os fundamentos codificados no berimbau 
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(instrumento de sustentação desse patrimônio) e nas músicas de domínio público8 (metáforas da vida 

cotidiana – pessoal e de trabalho): que cumprem função de mediação dos conflitos e educação dos 

corpos. Tais funções mediadoras e educativas, apesar de um eixo norteador comum – os toques de 

instrumentos, os cantos narrativos e a corporalidade consciente (os fundamentos) –, se caracterizavam 

por diferenças temporais e regionais, a noção de linhagens (tão presente, e fundamentalmente 

enriquecedora, na Capoeira Ancestral): “... o negro escravizado em Salvador não perde seus hábitos 

coletivistas, teimosamente mantidos, seus vínculos de linhagem e família, que no caso dos iorubas 

eram pontos de referência religiosa essenciais...” (MOURA, 1995, p. 23). 

Para Cobrinha Verde, outro dos sabidos à época – discípulo do lendário Besouro Mangangá, 

“a capoeira foi praticada pelos africanos que vieram da África acorrentados prá trabalharem nos 

engenhos. A capoeira nasceu dentro de Santo Amaro e Cachoeira, no Brasil. Depois foi que se 

espalhou” (SANTOS, 1991, p. 20). Ou ainda, conforme Bimba, lendário capoeirista que criou a 

Regional – uma linhagem da Capoeira Ancestral (porque não?9): “os negros, sim eram de Angola, mas 

a capoeira é de Cachoeira, Santo Amaro e Ilha de Maré, camarado!” (ABREU, 2017, p. 77). 

 

Por uma práxis complexa: dialética e dialógica 

 

Esta organização/sistematização orientadora e educativa, portanto, provida de intelecto, não 

é algo exclusivo da Capoeira Ancestral. No Recôncavo da Bahia, o Candomblé, os Sambas de Roda10 

e o Batuque11 também se desenvolveram segundo a mesma episteme africana, uma relação de 

propósitos/pertinências (sociais, históricas e espirituais) que constituem os fundamentos. De acordo 

com Abreu (2017, p. 77), “para o Recôncavo também se requer as origens do samba-de-roda, do 

samba-de-pandeiro e viola, e de tantos outros tipos de samba. Do batuque luta, do maculelê e de 

outras manifestações da cultura afro-baiana. Todas elas com interfaces com a capoeira”. 

Ao lado do candomblé e da capoeira, o samba de roda representa memória e 
presença sociocultural e estética das matrizes africanas na Bahia, formando os 
alicerces da identidade negra e baiana, menos conhecidos na sua (est)ética mais 
profunda, e nas múltiplas dimensões que vão além do visível, do belo e da alegria do 
momento (DORING, 2013, p. 38). 

 

Hall (2017) denominou de crioulização este fenômeno complexo de constituição dinâmica de 

novas culturas (em solo brasileiro, por exemplo) a partir de fundamentos ancestrais africanos. A 

 
8 As músicas com propósitos ancestrais são de ‘autoria’ coletiva, não tem dono, marca ou patente; não foram 
compostas para venda, mas para cumprir um propósito social. 
9 Conforme argumenta Muniz Sodré, em Abreu (2017, p. 77): “o que existia mesmo, nos começos, eram formas 
diversas de uma capoeiragem primitiva, antiga, que a exemplo da região do Recôncavo, encaminharam-se para 
uma síntese urbana em Salvador. Angola e Regional são formas diferenciadas dessa síntese”. 
10 Me refiro aos sambas, no plural, pois o termo samba expressa um conjunto outras manifestações populares: 
“... cultivando até hoje a batucada, o bate-baú, o lundu, o coco, o caxambu, o jongo, o tambor de crioula e todas 
as modalidades surgidas no calor dos sambas” (TINHORÃO, 2008, p. 104). 
11 Luta corporal ritmada, muito violenta, praticada no Recôncavo da Bahia; já extinta. 
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crioulização seria, portanto, a ação de crioulizar, ou seja, tornar crioulo, tornar-se crioulo! Aquilo que 

provém de países em que houve escravidão de africanos e diferenciando os negros nascidos no Brasil 

daqueles vindos do África, mas enaltecendo e preservando suas raízes ancestrais (BIANCARDI, 

2006). Katharina Doring apresenta uma passagem que nos diz muito da necessidade de crioulização 

na atualidade, enquanto movimento decolonial – de resistência e sobrevivência:  

Professor da rede estadual, Ozeias revela que alguns alunos estranham quando ele 
refere-se a si próprio como preto. De punho cerrado e mostrando o próprio braço 
para enfatizar o que diz, se expõe: “Nossa cor é preta. Olha aqui. Temos que ter 
consciência e nos orgulhar disso. Ainda há muitas feridas abertas. As pessoas mais 
velhas preferem o silêncio, mas, às vezes, o silêncio esconde muito. Está na hora de 
se expressar”. Hoje, [...] os negros de Antônio Cardoso se expressam através do 
resgate da memória, dos terreiros de candomblé, do samba de roda e da capoeira 
(DORING, 2013, p. 43). 

 

Para Bastide (1961), Biancardi (2006), Hall (2017) e Lobo (2015), o candomblé, enquanto culto 

aos Orixás, teve influência fundamental dos Yorubás/Nagôs para sua configuração, ritualística, 

hierarquia, conduta moral, ética e orientação pela musicalidade. No candomblé, por exemplo, 

determinados cantos são para toques específicos nos atabaques, que se complementam/dialogam 

formando uma bateria para um Orixá específico. Além disso, os processos são conduzidos por três 

tambores: cada qual com seus toques/ritmos individuais e suas funções específicas (BASTIDE, 1961; 

BIANCARDI, 2006). E cada formação dos três instrumentos representa uma codificação diferenciada 

para aquele ritual; ou como disse Emília Biancardi, revisitando a obra de Edson Carneiro: “[os 

atabaques – grifo meu] complementam-se enquanto linguagem musical, formando, por justaposições 

polirrítmicas, os toques dos deuses africanos” (BIANCARDI, 2006, p. 312). 

Já me referi neste texto às diferenças de linhagens: adaptações nos modos de condução dos 

processos coletivos e nas maneiras de transmissão geracional, porém preservando os fundamentos, de 

acordo com as características particulares de um determinado povo/agrupamento de 

pessoas/comunidade. Estas diferenças foram fundamentais para a preservação e salvaguarda dos 

sambas de roda até os dias de hoje (quando, paradoxalmente, se busca invizibilizar o diferente, 

padronizando os corpos, as músicas e até pensamentos). Doring (2016, p. 19) nos apresenta a 

diversidade do samba de roda: 

... samba de coco, samba rural, samba de caboclo, samba de estivador, samba duro, 
barravento, samba de parada, samba de parelha, batuque, martelo, tropeiro, samba-
de-rojão, samba beira-mar, samba litoral, samba catingueiro, samba de verso, samba 
de metro, chula-e-batuque samba brasileiro, samba no pé, samba de “esparro”, de 
“putaria” e de “ma-tratá”, além dos clássicos samba corrido, samba amarrado, samba 
chula e samba de viola ... (DORING, 2016, p. 19). 

Os regionalismos podem ser compreendidos como uma forte capacidade de adaptação cultural 

(relacionada, diretamente, às estratégias de resistir identitariamente). Outro aspecto da lógica de 

educação africana enquanto construção social se dá quando “a poesia cantada na música da diáspora 

africana, se expressa pelo uso criativo da metáfora, [...] do subentendido, por vezes malicioso, [...] 

alertando, dando ‘recado’, assim construindo uma prática discursiva...” (DORING, 2016, p. 99). 
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“... passaram a usar os versos de seus cantos para conversar entre si enquanto 
trabalhavam, o que descobriram ser possível fazer através não apenas do emprego 
de seu quase dialeto, composto pela mistura de português com palavras africanas, 
mas da inteligente ocultação do sentido do que diziam pelo jogo metafórico das 
imagens. Esse hermetismo só inteligível para os participantes da cultura do grupo, 
únicos possuidores da chave para a decifração do duplo sentido de certos versos, os 
escravos viriam, já no século XIX, a chamar de fundamento. E sem essa chave ninguém 
conseguia, ainda na segunda década do século XX, penetrar o sentido dos pontos de 
jongo ou dos cantos que os negros mineiros da decadente zona de mineração de 
Diamantina chamavam de vissungos (TINHORÃO, 2008, p. 125 e 126). 

Já o batuque, uma luta violenta (por isso chamado de batuque-luta) também fora praticada no 

Recôncavo Baiano. Suas características corporais (quedas por meio de bandas e projeções; exigência 

de agilidade e atenção; firmeza de posições-base; e dinâmica de movimentação), bem como a formação 

da bateria (similar à Capoeira – com berimbau e pandeiro ou com a presença de tambor e pandeiro – 

diferenças de linhagens) muito se assemelhavam à Capoeira (ABREU, 2014; BIANCARDI, 2006). 

Entretanto, os principais marcadores africanos fundamentados nesta manifestação afro-baiana eram: 

a ritmização da luta; seu cancioneiro (ABREU, 2014) – cantos narrativos dos confrontos e, portanto, 

sinalizadores das condutas na luta; e a ética educando a violência para fortalecer aquele coletivo, ou 

seja, por mais duro que fosse a luta os praticantes respeitavam sua função; cada um a seu momento 

da luta “encontrava jeito de dificultar a tarefa do batuqueiro que atacava” (ABREU, 2014, p. 50). Quer 

dizer, os dois batuqueiros não podiam entrar na roda e fazerem o que bem entendiam. Havia um 

princípio ético norteador: apenas um atacava, enquanto o outro procurava se defender; e depois 

invertia função. 

Por fim, a constituição dos complexos culturais afro-brasileiros, especialmente aqueles do 

Recôncavo Baiano no Século XIX, e em sua transição para as duas primeiras décadas do Século XX, 

se deu de modo dinâmico, pois as diferentes manifestações populares eram praticadas (e frequentadas), 

basicamente, pelas mesmas pessoas, de determinadas comunidades. Assim, na Capoeira Ancestral, 

podemos encontrar influências: 1) do candomblé – cada toque de berimbau tem função, cada toque 

de Capoeira (formação de bateria, com dois ou três berimbaus) codifica uma intencionalidade 

corporal; 2) do samba de roda – os cantos narrativos (a musicalidade com propósito de narrar os 

acontecimentos, esclarecer situações e evitar conflitos desproporcionais e que enfraqueçam o 

coletivo); 3) do batuque – a corporalidade consciente e ética (os dois jogadores tinham funções 

específicas: cabeceiro e tabaréu). Os saberes codificados tinham de ser decifrados; o capoeirista tinha 

de aprender a ler carta de ABC! (ABREU, 2017; CARYBÉ, 1951; CATUNDA, 1952; COUTINHO, 

1993; MESTRE GATO PRETO, 1999, 2001; MESTRE PARANÁ, 1963; MESTRE TRAÍRA, 1963; 

MESTRE WALDEMAR, 1955; PINHEIRO, 2010; SANTOS, 1991; VADIAÇÃO, 1954). 

 

 

Considerações Finais 
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Resgatar a Capoeira Ancestral neste I Seminário Nacional do Festival Nacional de 

História/FHist 2019 torna-se um passo importante na recuperação e reparação das memórias e 

fundamentos ancestrais da Capoeira, que vem resistindo por décadas ao silenciamento e invizibilização 

econômico, mercadológico e midiático: “... dos toques e golpes primeiros, de uso de todos os 

capoeiras, uma boa parte foi esquecida, permanecendo uma pequeníssima e uma outra desapareceu 

em função, como já disse, do desenvolvimento econômico e social” (REGO, 1968, p. 35). Porém, as 

memórias ‘dos antigus’ e os fundamentos ancestrais ainda hoje se encontram vivos! Os registros em 

áudio de rodas, as entrevistas em áudio ou escritas, os vídeos documentários, as gravações de músicas 

e as imagens em fotos e desenhos são algumas chaves deixadas pelos ‘antigus’ para que possamos 

decodificar os fundamentos ancestrais da Capoeira (TINHORÃO, 2008). Tarefa fácil, simples? Não, 

não mesmo! Requer estudo, paciência, persistência, abnegação; requer deixar de lado sua graduação, 

título, rótulo, empresa, ego e vaidades para se colocar no melhor lugar: o de aprendiz. Torna-se 

necessário se envolver em um processo de decolonização interior, dos nossos pensamentos, 

compreensões de mundo, discursos e práticas/ações; tudo junto e misturado: 

... a cosmovisão é um construto que reúne espiritualidade, natureza e humanidade. 
A partir dessas ideias, podemos identificar os princípios que assentam a cosmovisão 
africana: integração, diversidade e ancestralidade. Os três princípios só existem em 
comunhão, sem isolamento ou exclusão. Tudo é classificado por categoria ou 
função, interligando-se como um todo por meio do princípio da inclusão. A 
ancestralidade é, junto com a integração e a diversidade, um dos três princípios 
básicos que norteiam a cosmovisão africana. O universo é concebido como um todo 
integrado e diversificado onde o diferente é contemplado e desejado e não apenas 
aceito. A diversidade possibilita as trocas e as relações de alteridade e respeito pelo 
outro. A tradição africana estabelece sua própria lógica no princípio da 
ancestralidade. Nesse sentido, o que importa é a história de um povo, aquilo que foi 
construído ao longo do tempo e não a afirmação egoísta do eu. O eu não é nada sem 
a sua tradição, porque está vinculado ao seu passado, à memória daqueles que vieram 
antes e regulam a vida de seus descendentes distribuindo sua força e harmonia. 
Portanto, podemos dizer que o conceito de ancestralidade está diretamente ligado 
ao conceito de identidade, um não existe sem o outro (VIEIRA, 2010, p. 241 e 242). 

 
Em pleno Século XXI, vem sendo possível o resgate das memórias e, principalmente, dos 

fundamentos da capoeiragem. Cabe a nós, capoeiristas, parar de silenciar ‘os antigus’, parar de vender 

aquilo que não nos pertence (a Capoeira enquanto processo cultural de matriz africana), parar de 

querer ‘dar voz a’ e passarmos a ‘dar ouvidos a’ quem está gritando a cerca de um século! E, na práxis 

(nos treinos, nas rodas e nos encontros), salvaguardar o que realmente precisa ser protegido e cuidado 

(contra o sistema hegemônico que já tomou de assalto a capoeiragem): os fundamentos, alicerçados 

na tríade berimbau, canto narrativo e corporalidade; a Capoeira Ancestral. 
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Resumo: O Brasil é a segunda maior nação negra do mundo em números percentuais, ficando atrás 
apenas da Nigéria no continente africano. Aqui, é o lugar onde ocorre o maior número absoluto de 
homicídios no mundo e a População Negra é alvo central deste tipo de violência. É mais fácil um 
jovem negro ser morto no Brasil que entrar na universidade. Há em curso, o profundamento da 
desigualdade racial revelados pelos indicadores de violência letal. Em 2017, ocorreram 65.602 
homicídios, destes  35.783 eram de jovens de 15 a 29 anos, sendo que 33.772 eram do sexo masculino. 
Os assassinatos sobre os Jovens Negros no Brasil aumentam 429% em 20 anos (1997 - 2017). Quatro 
em cada cinco casos de homicídios ocorridos em 2017 eram de pessoas negras. Tais referências nos 
indaga refletir sobre a Resiliência Negra. O que em meio a este cenário de guerra estaria garantido 
com que adolescentes e jovens negras e negros de territórios violentos cheguem a vida adulta? Quais 
as iniciativas públicas e/ou privadas contribuem para o bem viver deste segmento que reside em 
territórios violentos dos municípios de Minas Gerais? Neste artigo buscamos refletir sobre a relação 
da violência urbana (homicida) na qualidade da educação. Olhamos para o Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica/IDEB em escolas inseridas nos territórios violentos de três municípios: Belo 
Horizonte, Governador Valadares e Diamantina - Minas Gerais. Os municípios são de grande, médio 
e pequeno porte, respectivamente. Não pretendemos fazer comparações entre eles, mas buscar 
padrões de alteração do comportamento social produzido pela violência urbana, sobretudo da escola 
diante este fenômeno. A População Negra é sobre representada nos territórios desprovidos de 
políticas públicas e com altos índices de violência. Paralelo a este cenário perscrutamos os indícios de 
ações coletivas e pessoais existentes dentro dos territórios violentos que tem garantido o bem viver de 
adolescentes e jovens negras e negros em meio um ambiente social de guerra. 
 
Palavras-chave:  Resiliência negra; Bem viver; Adolescentes e jovens negras e negros; IDEB. 
 
 
Introdução 
 
 Não é comum mães e pais enterrarem seus filhos. Nas sociedades modernas ocidentais, ditas 

democráticas, só se tolera este tipo de experiência em situações de guerra. No entanto, esta experiência 

se repete no Brasil e os estudos sobre violência alertam que esta situação está longe de acabar. Este 

artigo é resultado de reflexões inevitáveis, reflexo dos altíssimos indicadores de violência homicida no 

Brasil, e se coloca como uma tentativa em meio a este cenário de guerra, de perceber as ações orgânicas 
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silenciadas em curso neste país, que tem disputado a vida de adolescentes e jovens negras e negros 

garantindo que estes cheguem a vida adulta.  

 Em ações realizadas entre 2018 e 2019, junto ao projeto de extensão “Travessias: O bem viver 

a vida que se tem” do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas/NEABI da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha/UFVJM com o Centro Latino de Artes Negras/CLAN, e as 

reflexões teóricas produzidas junto ao  Grupo de Estudo Juventude e Educação na Cidade/GEJEC 

da Faculdade de Educação/FAE da Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, temos incitado 

questionamentos e produzido reflexões sobre o fenômeno da violência homicida que buscaremos em 

parte tratar aqui. As reflexões, observações e escutas realizadas junto a este projeto, nos conduz a 

olhares que fazemos da realidade combativa do cenário de guerra no Brasil, que explica como 

adolescentes e jovens que vivem em territórios violentos de Minas Gerais cheguem a vida adulta.  

 A pretensão neste texto é apresentar perspectivas negligenciados aos territórios reconhecidos 

como mais violentos das cidades de Belo Horizonte, Governador Valadares e Diamantina no estado 

de Minas Gerais. A violência homicida é localizada, ocorrem em espaços urbanos específicos, que são 

alvos constantes do noticiário sangrento de jornais sensacionalistas, que insistem em divulgar apenas 

a realidade brutal da violência. Estes veículos de comunicação em massa não divulgam o aprendizado 

destes territórios e suas ferramentas de proteção e cuidado frente a realidade violenta.  

 Partimos do pressuposto que uma morte afeta toda a comunidade, e que na ausência do Estado 

com políticas públicas eficazes, o próprio território por meio de seus moradores tem desenvolvido 

suas próprias ferramentas de cuidado e proteção, testando e aperfeiçoando práticas e saberes 

protetivos que explica o percentual significativo de adolescentes e jovens negras e negros que alcançam 

a vida adulta de forma saudável. Ao nosso ver, nos territórios notificados como violentos, em que o 

percentual de negras e negros é alto, existe o chamamos de Resiliência6 Negra, que tem possibilitado 

o bem viver de um segmento marcado pela violência urbana. 

  A partir da contribuição da área da saúde, sobretudo da psicologia positiva, buscamos levar 

as reflexões sobre violência contemporânea a adoção de uma visão mais aberta e apreciativa dos 

potenciais, das motivações e das capacidades humanas que surgem dentro do cenário devastador na 

qual todas e todos estamos inseridas (SHELDON & KING, 2001).  

 Para tal, sugerimos a ideia de Resiliência Negra no Brasil. Esse povo que se reinventa apesar 

de todas as situações adversas, tem historicamente construído ações e expertises que tem protegido 

suas crianças, adolescentes e jovens. Olhar a População Negra pela ótica de sua resiliência, possibilita 

tirar esse povo do lugar de vítima, e ver suas potencialidades, suas teorias e ferramentas de cuidado e 

proteção que tem disputado a vida com a violência urbana homicida. 

 
6A palavra resiliência vem do latim: Resilire, que significa “voltar atrás”. Está associada à capacidade que cada pessoa tem 
de lidar com seus próprios problemas, de sobreviver e superar momentos difíceis, diante de situações adversas e não ceder 
à pressão independente da situação. Resiliência é um dos fenômenos indicativos de vida saudável. 
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  Parafraseando Sylvia Arcuri (2015) abrimos esta singela escritura, trazendo para este texto 

alguns pensadores com seus instrumentos, e convidamos: tirem os sapatos, desnudem-se de qualquer 

preconceito, ativem suas memórias, façam contato com sua ancestralidade, entrem cada um em sua 

roda, em seu samba, em seus afetos. Escrevemos esse texto juntos, ativemos o “homo ludens” que 

existem dentro de nós e façamos deste texto, uma oportunidade para desenvolver análises e alcançar 

pensamentos que contribuam para que as experiências exitosas da População Negra possam disputar 

o imaginário colonial das representações, sobretudo de adolescentes e jovens negras e negros.  

 Esperamos contribuir para que outras e novas formas de leituras e autopercepção, incentivem 

o levantamento de outras perguntas investigativas, a realização de outros estudos e a escrita de outras 

histórias, que provoque a produção de novas músicas, quem sabe sambas, rap’s, ou simplesmente 

músicas brasileiras que falem da alegria do “bem viver”, da capacidade de renovação do Povo Negro 

brasileiro.  

 

A realidade histórica homicida brasileira: uma das muitas sobre o povo negro 

  

Há em curso, o profundamento da desigualdade econômica e racial no Brasil. Os indicadores 

de violência letal revelam o abismo entre a experiência negra e não negra neste país. Desde o tempo 

da escravidão até a realidade de hoje, o Brasil vem produzindo homicídios em larga escala e sua 

incidência é maior é sobre a População Negra. Em 2017 foram aferidos 65.602 homicídios, o maior 

índice de mortes já alcançado no país. 75,5% destas vítimas (49.524) foram de pessoas negras. Do 

valor total de homicídios ocorridos em 2017, 35.783 eram de jovens, de 15 a 29 anos, e destes, 33.772 

eram do sexo masculino. A violência letal letal tem sexo, cor e endereço no Brasil (ATLAS DA 

VIOLÊNCIA, 2019). 

 Ainda segundo este estudo, os assassinatos de adolescentes e jovens negras negros no Brasil 

aumentam 429% em 20 anos (1997 até 2017). Quatro em cada cinco casos de homicídios no ano de 

2017 são de negros. Para além desta realidade, houve um crescimento dos homicídios femininos 

(feminicídio) no Brasil em 2017, com cerca de 13 assassinatos por dia. Ao todo, 4.936 mulheres foram 

mortas, o maior número registrado desde 2007. Embora não se saiba qual o tamanho da população 

LGBTI+ o Atlas da Violência 2019 possui uma sessão para denunciar o aumento da violência neste 

contingente da população que é crescente. A violência homicida é um prolema social grada de toda a 

população brasileira. 

 Esta é uma realidade que atinge uma grande parcela da população brasileira direta ou 

indiretamente. Seus tentáculos se reverberam pela sociedade, exigindo de todas as áreas da política 

pública, sobretudo da segurança, saúde, assistência social e educação, que precisam ser provocadas a 

ações coordenadas para o tratamento deste fenômeno como um problema social grave e perene, que 

acompanha nossa sociedade ao longo de nossa história.  
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 No Brasil o perfil de morbimortalidade da população mudou, as mortes e agravos à saúde 

passaram de doenças infecto contagiosas para doenças crônicas e degenerativas. As causas externas 

(violências e acidentes) são atualmente um dos principais meios de morte. Entre os anos de 1980 e 

1990, os acidentes e as violências, especialmente os homicídios e os acidentes de trânsito, passaram do 

quarto para o segundo lugar como causas de morte no país. Essa alteração tem atraído a atenção de 

pesquisadoras e pesquisadores, que destacam a concentração deste tipo de fenômeno em pessoas 

jovens, negras e do sexo masculino, assim como é grande o número de pessoas feridas. Importa 

ressaltar que, para cada acidente fatal, ocorrem pelo menos oito lesões graves nas famílias e amigos 

ligados à vítima (SOUZA e MINAYO, 2003). 

 Esta violência no entanto não é algo localizado em nosso país. Segundo Franco (2017), a 

violência se revela como um fato na experiência da América Latina, e não se trata apenas de uma 

generalização espacial, pois tem se configurado permanente no tempo e inserida no nosso cotidiano 

pelos jornais sensacionalistas, com discursos destilados de ira e revolta, que cria uma sensação concreta 

de impunidade, e que vem permeando os diferentes cenários e tipos de relações estabelecidas entre as 

pessoas e a vida em sociedade. Seja na política ou na família, na rua, no trabalho e na escola e até 

mesmo na cama, nos esportes e na religião, a violência vem revelando seus múltiplos tentáculos que 

afeta sobretudo adolescentes e jovens, mas essa não é uma realidade apenas do Brasil e da América 

Latina, mas do mundo. 

 A realidade brasileira no entanto está em destaque. Seja pela quantidade de mortes por 

homicídios em curso no país, seja pela seletividade deste tipo de violência. Pesquisas  no Brasil 

realizadas por Alba Zaluar (2004, 2001, 2000, 1999, 1998) e Inácio Cano (2001, 2007) vem se 

esforçando em campo há mais de 20 anos para demonstrar o avanço dos indicadores de violência letal 

no país. Adotando de maneira geral, uma perspectiva sociológica contemporânea e também se valendo 

da abordagem histórico-antropológica, não negam atenção aos direitos e conquistas alcançados pela 

humanidade desde o século XVIII, paulatinamente ampliados para incluir direitos coletivos, indígenas, 

de minorias religiosas, sexuais, étnicas e etários. Nestes estudos os direitos e potencialidades destes 

sujeitos fazem parte de uma cultura globalizada e invadem espaços culturais com a mesma rapidez de 

outras manifestações culturais. Não é possível ignorá-los em nome de uma uniformidade cultural 

inexistente desde sempre (ZALUAR, 2004).  

 Estamos em processo de mudança e, de certa forma, avançando no entendimento dos desafios 

de uma sociedade diversa. A difusão cultural rápida, promovida pelas “novas tecnologias” acentuou 

conflitos, configurou novas argumentações e legitimidades antes nunca ou pouco usadas nas culturas 

ou subculturas ditas não ocidentais. É preciso considerar que nossa sociedade  resulta de processos de 

colonização, envolvendo escravização de pessoas, violência física explícita, elaboração de pensamentos 

e mentalidades racistas, sexistas, intolerância religiosa, xenofobias entre outros, o que nos exige novas 

formas de analisar e intervir sobre este problema. 
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 A violência, no sentido mais amplo e apropriada pela área da saúde7 é compreendida como 

uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça, contra si próprio, outra pessoa, um 

grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, 

dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação (KRUG, p. 5).  

 A violência aqui tratada é multifatorial – se relaciona à processo histórico, a falta de acesso a 

políticas sociais básicas de qualidade, como escolas e outros espaços de socialização e aprendizagem, 

às iniquidades sociais, ao desrespeito aos Direitos Humanos e à impunidade, à alta concentração de 

pobreza e de desemprego, à presença de aparato repressor de Estado e ao acesso facilitado a comércios 

ilícitos (SOUZA e MINAYO, 2003).  

 A violência se manifesta de diversas formas: criminal, estrutural, institucional, cultural e 

interpessoalmente, atingindo espaços profissionais, familiares e comunitários. Seu combate precisa ser 

pensado de forma intersetorial, reunindo o máximo de agendas públicas como educação, segurança 

pública, saúde, assistência social, políticas afirmativas, lazer, emprego, habitação, e parceiros locais, 

igrejas, ONG’s, grupos independentes, projetos sociais e pessoas interessadas na vida (MATOS, 2015). 

 Nos últimos 20 anos, temos verificado o aumento do número dos homicídios, atingindo 

patamares nunca antes alcançados no Brasil. Mas essa não é uma informação nova. Os Movimentos 

Sociais brasileiros, sobretudo o Movimento Negro, há anos tem feito a denúncia da violência 

perpetrada nas periferias e territórios negligenciados pelo Estado. Diversos movimentos sociais e 

agências internacionais também tem chamado atenção para essa situação desenvolvendo campanhas8 

para alertar as altas taxas de assassinatos de adolescentes e jovens no Brasil. 

 Este artigo parte dos estudos já citados e de outros referenciais realizados no final da década 

passada que já apontavam dados muito inquietantes acerca da letalidade juvenil, motivada por crimes 

de homicídio. Destaca-se, o Mapa da Violência9 dos Municípios Brasileiros (2016), coordenado por 

Júlio Jacob Wailselfisz sob o auspício do Instituto Sangari, do Ministério da Justiça e do Ministério da 

Saúde, dando continuidade a uma série de estudos com vistas a produzir indicadores acerca do tema 

da violência letal e da criminalidade na população brasileira. Destaca-se ainda o estudo integrado ao 

 
7 Usaremos a ideia de violência homicida compreendida pela área da saúde neste artigo, por entender que ela não se encerra 
com a morte de uma pessoa. 
8 “Campanha Reaja ou será morto, Reaja ou será morta” uma articulação de movimentos e comunidades de negros e 
negras da capital e interior do estado da Bahia; “Campanha Nacional contra o extermínio de Jovens” organizada pelas 
pastorais de Juventude do Brasil, da Igreja Católica; “Campanha Jovem Negro Vivo” da Anistia Internacional; “Campanha 
Nacional contra o Genocídio da Juventude Negra” do Fórum Nacional da Juventude Negra - FONAJUNE, “Campanha 
Vidas Negras: pelo fim da Violência contra a Juventude Negra no Brasil” das Nações Unidas, para citar algumas. 

9 O estudo Mapa da Violência é coordenado por Júlio Jacobo Waiselfisz sob o auspício do Instituto Sangari, do Ministério 
da Justiça e do Ministério da Saúde, dando continuidade a uma série de estudos com vistas a produzir indicadores acerca 
do tema da violência letal e da criminalidade na população brasileira. Este estudo, realizado desde 1998, vêm 
acompanhando e analisando a evolução da violência no país, principalmente a violência letal. Nas diversas comparações 
internacionais realizadas, a partir dos dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil sempre ocupou uma das primeiras 
posições em função de seus elevados índices de homicídio: país violento em uma das regiões mais violentas do mundo: a 
América Latina. 
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Programa de Redução da Violência Letal contra Adolescentes e Jovens/PRVL (2009)10, elaborado por 

pesquisadores do Laboratório da Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro/LAV em 

parceria com o Observatório de Favelas/OF, Fundo das Nações Unidas para a Infância/UNICEF e 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, que trouxe, também, dados 

inquietantes sobre os quais é impossível se calar ou crer que nada esteja acontecendo. 

 Por serem estes, a nosso ver, estudos matriciais referentes à questão da letalidade no mundo 

adolescente e juvenil brasileiro, eles foram concebidos como ponto de partida para formulação deste 

artigo. Adicionamos a eles, as produções analíticas do GEJEC da FAE/UFMG, e mais recentemente 

as reflexões do Atlas da Violência/IPEA11 (2018-2019) para averiguar o tema da vitimização articulado 

à questão das desigualdades raciais, que evidencia o problema do homicídio de adolescentes e jovens 

negras e negros no Brasil. 

 GONÇALVES (2012), destaca que os estudos sobre a letalidade juvenil no Brasil que se 

basearam em dados do Ministério da Saúde, ao codificarem os óbitos dos jovens nas suas pesquisas, 

utilizaram “a causa básica, entendida como o tipo de fato, de violência ou de acidente causador da 

lesão que levou à morte”. Em linha gerais, registram-se três grandes causas: 1) acidentes de transportes, 

2) homicídios e 3) óbito por arma de fogo. Embora as duas últimas causas se sobreponham, ou seja, 

ambas levam ao óbito, a distinção entre elas se fez necessária. Ao distingui-las, o órgão da saúde que 

as registra deu destaque à presença da arma de fogo na sociedade e sua disseminação entre os grupos 

vulneráveis. 

 O Mapa da Violência (2016) já destacava exatamente as armas de fogo como problema 

imediato a ser contido. Nele, constam registros de óbitos, certidões que informam dados relativos à 

idade, sexo, estado civil, profissão, naturalidade e local de residência dos indivíduos vitimados. 

Informa-se, também, “o lugar do falecimento”, isto é, o local da ocorrência do evento e, sobretudo, a 

causa da morte. Sem entrar em muitos detalhes, visto que tudo está muito bem explicitado no referido 

documento, ressalta-se, por ora, apenas o item que nos interessa de imediato, a saber: Homicídios 

Juvenis, onde os jovens figuram como vítimas dessas ações letais. 

 Destaca o autor, que desde o primeiro Mapa da Violência, divulgado em 1998, a principal 

vítima da violência homicida no Brasil são adolescentes e jovens. Na faixa de 15 a 29 anos de idade, o 

crescimento da letalidade violenta foi bem mais intenso do que no resto da população. O estudo 

mostra que, no conjunto da população, o número de Homicídios por Arma de Fogo/HAF passou de 

6.104, em 1980, para 42.291, em 2014: crescimento de 592,8%. Mas, na faixa jovem, este crescimento 

 
10O Programa de Redução da Violência Letal (PRVL) visa à promoção de ações de sensibilização, articulação política e 
produção de mecanismos de monitoramento, no intuito de assegurar que as mortes violentas de adolescentes dos grandes 
centros urbanos brasileiros sejam tratadas como prioridade na agenda pública. Seu objetivo é contribuir para a difusão de 
estratégias pautadas na valorização da vida de adolescentes brasileiros, grupo etário que hoje é extremamente vulnerável à 
letalidade por homicídios em todo o país. Mais, ver <http://prvl.org.br/quem-somos/sobre-o-prvl/>. 
11 Observatório permanente disponível no Portal que também leva o nome de Atlas da Violência desenvolvido pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada/IPEA em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para auxiliar 
pesquisadores, jornalistas e interessados em geral na temática da criminalidade e violência. 
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foi bem maior: pula de 3.159 HAF, em 1980, para 25.255, em 2014: crescimento de 699,5%. Segundo 

estimativas do IBGE, os jovens de 15 a 29 anos de idade representavam, aproximadamente, 26% da 

população total do país no período analisado. Mas a participação juvenil no total de HAF mais que 

duplica o peso demográfico dos jovens: 58% (WAILSELFISZ, 2016). 

 O crescimento médio de 23,7% no número vítimas de HAF na década 2004-2014, que equivale 

a um aumento de 11,1% nas taxas de homicídio, é resultante de um conjunto de realidades locais e 

regionais fortemente diferenciadas. O estudo revela que a região Nordeste foi a que apresentou as 

maiores taxas de HAF em quase todos os anos da década analisada. Sua taxa média em 2014, de 32,8 

HAF por 100 mil habitantes, fica bem acima da taxa da região que vem imediatamente a seguir, Centro-

Oeste, com 26,0. Se as taxas do Nordeste, no ano de 2014, foram violentamente puxadas para cima 

por Alagoas (56,1) e também pelo Ceará, Sergipe e Rio Grande do Norte, com taxas em torno de 40 

HAF por 100 mil, na região Centro-Oeste destaca-se Goiás, cuja taxa excede os 30 homicídios por 

100 mil habitantes (WAILSELFISZ, 2016). Este fenômeno demostra a seletividade da violência por 

regiâo no Brasil, o que configura a necessidade de olhar mais atento por parte de políticas específicas 

e liberação de recursos ao norte e sobretudo ao nordeste do país. 

 Se o Mapa da Violência desvendou aspectos fundamentais da morte homicida no Brasil, o 

estudo do PRVL (2009) intitulado “Homicídio na Adolescência: Análises preliminares dos homicídios 

em 267 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes”, trouxe aspectos estruturantes que 

faltaram ao primeiro, preenchendo, de fato, uma lacuna com dois dados fundamentais: o gênero e a 

cor da pele. De início, o referido estudo reforça o ponto central já indicado pelo Mapa da Violência 

de 2008, a vitimização por homicídio, no Brasil, afeta enormemente os jovens. Mas acrescentam: afeta, 

sim, mas de forma diferenciada. Entre as vítimas, os homens são os mais afetados, e entre estes, os negros 

são as maiores vítimas (PRVL, 2009). 

 Também com base em dados do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da 

Saúde, o PRVL revela que o valor médio do Índice de Homicídio na Adolescência/IHA, para os 267 

maiores municípios brasileiros é de 2,03 jovens mortos por homicídio antes de completar os 19 anos, 

para cada grupo de 1000 adolescentes de 12 anos. (PRVL, 2009, p.13). Para os estudiosos, este valor é 

muito alto, pois se espera que em sociedades com baixo teor de violência esse índice seja zero ou 

muito próximo de zero (GONÇALVES, 2012). 

 O estudo corrobora com um conjunto de hipóteses já conhecidas acerca das dinâmicas 

internas da sociedade marcadamente desiguais. Nelas, os fenômenos que afetam a vida coletiva não se 

distribuem aleatoriamente nem na população nem no território. Com a violência e a vitimização letal 

não é diferente. Dentro de um estado ou de uma cidade, há áreas mais perigosas do que outras que 

aumentam os riscos de alguns grupos morrerem vítimas de homicídios mais do que outros (op.cit, p. 

18).  

 Dentro dos grupos, alguns segmentos se destacam quando comparados a outras coortes. Em 

relação ao sexo, segundo o estudo o risco de adolescentes homens morrerem vítimas de homicídio foi 
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aproximadamente 12 vezes maior do que as adolescentes mulheres (idem, p. 40). Quanto à cor ou 

raça, nos 267 municípios, em que o índice foi medido, o risco de ser assassinado é 2,6 vezes maior 

para os adolescentes negros em comparação com os brancos (ibidem). Os dados revelam que as ações 

e estratégias das políticas públicas, sobretudo de segurança, tem sido eficaz, porém apenas para uma 

parcela da população que não negra.  

 A originalidade do estudo reside, no fato de que ele fornece, ao mesmo tempo, o retrato de 

uma faceta da juventude brasileira que não apareceram em outras fotografias, ou que, pelo menos, 

ficaram invisíveis, e ainda, ele simula por meio de um sofisticado procedimento técnico o que poderá 

acontecer ao segmento de adolescentes e jovens entre 12 e 18 anos, ao longo de sete anos, caso a 

situação que favorece a mortalidade continue inalterada12. Ou seja, como o próprio estudo define, 

trata-se de uma pesquisa que permite uma leitura transversal e longitudinal (GONÇALVES, 2012). 

 O estudo analisou dados do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde, 

tendo como ano base 2006 e estimou, de um lado, o número de vítimas de homicídio residentes em 

um município com mais de 100 mil habitantes, por idade, e de outro, a população residente na área, 

por idade. Daí, calculou-se a taxa de homicídio específico para cada idade. E por fim, fez-se uma 

aplicação interativa das taxas específicas de homicídios a uma coorte inicial de 1000 adolescentes de 

12 anos de forma sequencial até eles atingirem os 18 anos (op. cit, p. 12). 

 Tomando como base a faixa etária de 12 a 18 anos, o estudo mostra, para o conjunto de uma 

população residente nos municípios com mais de 100 mil habitantes, que os riscos de um adolescente 

(entre 12 a 18 anos) ser assassinado é 33 vezes superior aos de uma criança (idem, p. 44). 

 Recrutamos estes estudos para pensar que o problema da violência homicida, praticada 

sobretudo pelo uso da arma de fogo é algo que vem sendo denunciado a anos pelo Movimento Negro 

e vem sendo anunciado nas pesquisas brasileiras sobre violência. Não é um fenômeno cuja população 

necessite lhe dar com ele agora, é um problema histórico, que se repete em territórios majoritariamente 

negros e que necessariamente esta parte da população brasileira tem acumulado maneiras de se 

relacionar com ele.  

 A População Negra presente nos territórios violentos dos municípios brasileiros, sabe quais 

condições sociais precisam ser alteradas para diminuir a potencialidade e chances de risco morte para 

adolescentes e jovens no país. Não só sabem como tem lhe dado com ele, pois, o que explicaria o fato 

de a maioria dos adolescentes e jovens negras e negros residentes de territórios violentos alcançarem 

a vida adulta? 

 Não há dúvidas de que estamos diante de um problema altamente delicado e suas soluções 

são também complexas. Apostamos na abordagem diferenciada, no cuidado em como refletir sobre a 

questão da vitimização de adolescentes e jovens negras e negros, sem provocar constrangimentos, 

 
12  Vale lembrar que o período previsto era 2012, e que as pesquisas mais recentes corroboram as projeções feitas.  
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baixa estima, ou de suscitar preocupações das quais, teoricamente, deveriam estar protegidos, 

comprometendo sua potencialidade de viver e agir na sociedade. 

 O tema atualmente em voga emerge nesse cenário: o homicídio juvenil no Brasil tem cor, sexo 

e endereço. Esse foi o resultado a que chegou o terceiro relatório apresentado pelo Mapa da Violência 

2012: A Cor dos Homicídios no Brasil, realizado pelo mesmo pesquisador dos mapas anteriores, Júlio 

Jacob Wailselfisz. A invisibilidade do pertencimento étnico-racial dos sujeitos vitimizados dos mapas 

anteriores é rompida, o que mostra que algo se modificou.  

 Gonçalves (2012) destaca o que explica a introdução da variável cor em um mapeamento tão 

importante como esse, repousa na ideia de que existem mudanças em nível das políticas públicas 

federais. Não é um acaso o fato de o Mapa 2012, ora comentado, ter tido apoio, entre outros órgãos 

e agências de fomento, da Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial da Presidência da 

República/SEPPIR13.  

 Partilhamos a ideia de que não basta ter iniciativas em nível federal para que as coisas 

aconteçam, pois é no nível municipal, e dentro dos municípios, nos bairros ou territórios que 

concentrem as oportunidades de soluções deste fenômeno.  

 

Os territórios violentos dos municípios investigados  

Belo Horizonte 

 

 Para quem conhece a cidade de Belo Horizonte fica fácil observar que os índices de 

vulnerabilidade de determinados territórios evidenciam uma sutil, mas eficaz, linha que divide a cidade 

entre áreas nobres, áreas populares e áreas periféricas. Entretanto, para quem não conhece a cidade de 

Belo Horizonte, o cruzamento de dados sobre vulnerabilidade com dados sobre a existência de 

equipamentos públicos, poderá deixar mais evidentes as fraturas raciais em BH (CAROLINA, 2018). 

 Na regional onde se observa a maior média de vulnerabilidade da cidade Leste 4, destacamos 

os territórios mais pobre e com grandes percentuais de pessoas negras: Granja de Freitas, Taquaril, 

Cidade Jardim Taquaril, Alto Vera Cruz, Conjunto Taquaril, Vila da Área, Baleia, Mangabeiras.  

 O município de Belo Horizonte é marcado por programas e projetos de melhorias urbanas e 

sociais, com a efetiva participação popular. Conforme dados do Censo IBGE (2010), a população total 

do município era de 2.375.151 residentes, dos quais 632.250 são jovens de 15 a 29 anos. Entre a 

população total, 1.244.006 (52,4%) são negros (ou seja, se autodeclararam pretos ou pardos). Entre os 

jovens, 346.041 (54,7%) se autodeclararam negros. 

 
13Sobre as mudanças do contexto político e de seus impactos nas políticas de equidade racial, cf. GONÇALVES, L.A.O. 
Pensar a educação, pensar o racismo no Brasil. In: FONSECA, M.V; SILVA, C.M.N. de & FERNADES, A. B (org) 
Relações Étnico-Raciais e Educação no Brasil, BH: Mazza Ed., 2011, pp. 93-144.  
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 Os dados do Sistema de Vigilância da Mortalidade/SIM, destacam que no ano de 2012 

ocorreram 853 homicídios no município. 535 foram sobre adolescentes e jovens de 15 a 29 anos, 

sendo 415 negros. Os homicídios entre adolescentes e jovens negras e negros corresponderam a 77,6% 

do total de homicídios entre jovens. Entre jovens, a taxa de Homicídios por 100 mil habitantes no 

município naquele anos era 68,33, entre os jovens negras e negros foi 3,29 vezes maior. 

 O município em 2010 possuía 31.803 adolescentes e jovens de 15 a 17 anos fora do ensino 

médio. Desses 67,9% eram negros. Em relação ao ensino superior, 221.858 jovens de 18 a 24 anos se 

encontravam fora do ensino superior, sendo que 62,0% desses eram jovens negras e negros.  

 O Bairro Alto Vera Cruz foi o território por nós escolhido para análise. Neste bairro a Escola 

Estadual Necésio Tavares foi a escolhida para análise do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica/IDEB14 entre os anos de 2007 a 2017, nos anos iniciais do Ensino médio. Esta escola teve 

IDEB 4,1 quando a meta era 3,8 em 2007. 4,5 quando a meta era 4.2 em 2009. 4,8 quando a meta era 

4,6 em 2011. 5,3 quando a meta era 4,9 em 2013. 5,3 quando a meta era 5,1 em 2015 e 5,5 para a meta 

era 5,4 em 2017. Em nenhum momento da história deste indicador a escola esteve abaixo da meta.   

Governador Valadares/Vale do Aço        

  

O município de Governador Valadares/MG, cidade polo do Vale do Aço, é um município 

de médio porte (até 300 mil habitantes) e destaque nacional pelas taxas de homicídio. Com uma 

população total de 263.689 residentes em 2010, 69.682 são adolescentes e jovens de 15 a 29 anos. 

Entre a população total, 173.731 ou 65,9% são auto declarados negros. Entre os jovens, 48.113 

(69,0%) se autodeclararam negros (IBGE, 2010). 

 Os territórios que englobam os bairros Carapina, Jardim Trevo, Turmalina e Santa Paula, são 

tidos como os mais violentos e com maior concentração de pessoas negras.  

 De acordo com dados do SIM, no ano de 2010 ocorreram 141 homicídios no município. Entre 

esses homicídios, 88 foram de adolescentes e jovens de 15 a 29 anos, sendo 80 desses, negros. Os 

homicídios entre adolescentes e jovens negros corresponderam a 90,9% do total de homicídios entre 

jovens no município. A Taxa de Homicídios por 100 mil habitantes em 2010, era 2,35 vezes o da 

população brasileira, que o faz, naquele ano, o município mais violento de Minas (IBGE 2010), 

permanecendo sempre em lugar de destaque em Minas Gerais e no Brasil. 

 De 2001 a 2012, os homicídios no município aumentaram, representando uma variação de 

71,95% no total anual de homicídios. O Censo de 2010, destaca que na educação, o município possuía 

5.595 adolescentes e jovens de 15 a 17 anos fora do ensino médio, 79,3% eram negros. Em relação ao 

 
14 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é um instrumento de medida criado pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em 2005, que combina dois indicadores: o desempenho dos 
alunos em testes padronizados e os indicadores de fluxo, como promoção, repetência e evasão. O IDEB é calculado e 
dois em dois anos, e começou ser levantado em 2007, com base no aprendizado dos alunos em português e matemática 
(Prova Brasil) e no fluxo escolar (taxa de aprovação). 
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ensino superior, 28.689 jovens de 18 a 24 anos se encontravam fora do ensino superior, 72,2% negros. 

Ainda, dos 5.318 jovens que não estavam estudando e nem ocupados com o trabalho, 4.033 eram 

negros. Enquanto na juventude em geral o percentual de adolescentes e jovens negros corresponde a 

69,0%, entre os jovens que não estavam estudando nem estavam ocupados, o percentual de jovens 

negros é de 75,8% (IBGE, 2010). 

 O bairro Santa Paula foi o território por nós escolhido para análise, por ser o único que possui 

escola com dados disponível do IDEB. Neste bairro a Escola Estadual Alexandre Peixoto da Silva 

possui IDEB para os anos iniciais do Ensino médio  3,9 quando a meta era 3,8 em 2017. 5,1 para a 

meta 4.1 em 2009. 5,1 para meta de 4,5 em 2011. 5,4 para meta de 4,8 em 2013. 5,7 para meta de 5,1 

em 2015 e 5,8 para meta de 5,4 em 2017. Em todos os anos o IDEB foi superior a meta neste território. 

 

Diamantina/Vale do Jequitinhonha 

 Este é um município de pequeno porte (até 100 mil habitantes). O município possui mais de 

três séculos de fundação. É uma cidade rica em história e tradições. Possui um patrimônio 

arquitetônico, cultural e natural rico e preservado. A formação do município está intrinsecamente 

ligado à exploração do ouro, diamante e do trabalho escravo. Atualmente é uma cidade universitária. 

Os bairro Palha e Rio Grande são considerados os mais violentos e negros da cidade de Diamantina. 

 Conforme dados do Censo IBGE (2010), a população total do município era de 45.880 

residentes, dos quais 13.444 são adolescentes e jovens de 15 a 29 anos. Entre a população total, 33.613 

(73,3%) são negros (ou seja, se autodeclararam pretos ou pardos). Entre os jovens, 10.131 (75,4%) se 

autodeclararam negros. 

 O Censo ainda destaca que 1.018 adolescentes e jovens de 15 a 17 anos estava fora do ensino 

médio. Entre esses, 78,9% são negros. Em relação ao ensino superior, 5.513 jovens de 18 a 24 anos se 

encontravam fora da universidade, destes 79,0% eram negros. Os dados nos revela que para os 

adolescentes e jovens negros é mais difícil entrar na universidade. 

 A partir do SIM do Ministério da Saúde, no ano de 2012, ocorreram 5 homicídios no 

município. Entre esses homicídios, os 5 foram de adolescentes e jovens de 15 a 29 anos, sendo 100,0% 

entre negros. Revelando a seletividade deste tipo de crime junto ao segmento pesquisado. 

 O território do bairro Palha foi por nós escolhido para análise. A Estadual Gabriela Neves nos 

anos iniciais do Ensino Médio, possui IDEB 3,3 para meta de 3,5 em 2007. 5,1 para a meta 3,8 em 

2009. 4,8 para a meta 4,2 em 2011. 5,0 para a meta 4,5 em 2013. 5,1 para meta 4,8 em 2015 e 5,5 para 

a meta 5.1 em 2017. Com exceção do primeiro ano deste indicador, todos foram superiores a meta 

estipulada. 

 

 

 



                                                            
Ir para sumário    

 

Anais do 1º Seminário Nacional do fHist 121 

Uma percepção sobre os dados apresentados 

 

 As escolas inseridas em territórios violentos dos três municípios analisados: Belo Horizonte, 

Governador Valadares e Diamantina, em Minas Gerais, produz Índices de Desenvolvimento 

Educacional/IDEB acima da média esperada, revelando que nestes territórios considerados como 

violentos a qualidade da educação é superior a expectativa esperada.  

 Entre outras possibilidades interpretativas, os dados revelam a aposta da população destes 

territórios na educação, sobretudo dos estudantes. A escola se coloca como uma oportunidade de 

cuidado e proteção presente dentro dos bolsões de violência nestes municípios, que somados a 

necessidade de apresentar o conteúdo, tem ainda que se relacionar com os impactos da violência, 

situações que o IDEB não alcança. As mortes que aumentam em territórios violentos como analisados 

neste artigo, pode estar impulsionando outros adolescentes e jovens negras e negros a se dedicar a 

educação, revelando a capacidade de resiliência deste segmento.  

 A violência tem se constituído uma das maiores questões de políticas públicas neste país. A 

superação do problema requer a produção de análises e diagnósticos balizados em evidências 

empíricas, a fim de que se possa propor ações preventivas efetivas. As graves desigualdades, expressas 

por exemplo, nas diferenças entre os territórios dentro de um município com setores destinados a 

população de ricos de um lado, e outros pobres quase abandonados, com elevadíssimos índices de 

pobreza, desnutrição e analfabetismo continuam a gerar exclusão, intensa agitação social e um clima 

de insegurança entre os cidadãos, o que contribui para as mais diferentes formas de violência 

(FRANCO, 2017).  

 As iniquidades que se acumulam no sistema econômico do país e na distribuição de terras, 

riqueza, poder e conhecimento; a intolerância a diferentes ideologias, etnias, religiões, políticas e 

orientações sexuais, além da impunidade decorrente da fraqueza do Estado e a corrupção, têm sido as 

condições estruturais de tantas e tão variadas formas de violência no país.  

 A não definição do território, e da escola como lócus de onde soluções podem ser produzidas 

para o combate a violência, retarda o encontro e potencialidades de ferramentas de proteção que tem 

garantido a vida nestes territórios. Cabe as pessoas que diretamente são ligadas aos prejuízos da 

violência homicidas, as últimas e as primeiras palavras sobre como transformar a cruel realidade de 

guerra em que vivem em respostas sociais eficazes em favor da vida.  

 A violência sobre adolescentes e jovens no Brasil, ainda demandam um intenso trabalho de 

pesquisa, pois a produção de conhecimento ainda é incipiente e somente nos últimos anos tem 

mobilizado, de forma mais nítida. Cabe outras perguntas e análises de onde possamos retirar respostas 

das ações que tem salvado vidas e possibilitado o bem viver de uma população tratada como perdida. 

 Não é eficiente continuar supondo um consenso inexistente sobre a violência e suas múltiplas 

facetas, que deixa de ouvir as vozes daqueles que não se calaram e continuam contestando o discurso 

dominante e restabelecendo sua Resiliência Negra. 



                                                            
Ir para sumário    

 

Anais do 1º Seminário Nacional do fHist 122 

 

Referências  

ARCURI, Sylva Helena de Carvalho. Roda de Samba “Mandala” que (en)canta o samba: um 
território de anunciação.  In. Sambo logo Penso. Afroperspectivas filosóficas para pensar o samba. 
Hexis Editora. Rio de Janeiro, 2015. 
CAROLINA, Áurea. Relatório da Comissão Especial de Estudo sobre o Homicídio de Jovens 
Negros e Pobres. Câmara Municipal de Belo Horizonte,   2018. 
CANO, I.; RIBEIRO, E. Homicídios no Rio de Janeiro e no Brasil: dados, políticas públicas e 
perspectivas. In: CRUZ, M.V.G.; BATITUCCI, E.C. (Orgs.). Homicídios no Brasil. Rio de Janeiro: 
FGV, 2007, p. 51-78 
CANO, I. ; SANTOS, N. Violência letal, renda e desigualdade social no Brasil. Rio de Janeiro: 7 
Letras, 2001.  
CANO, Inácio; SANTOS, Nilton. Violência letal, renda e desigualdade social no Brasil. Rio de 
Janeiro - RJ: 7letras, 2001. 
CANO, Inácio; SOARES, Gláucio. As teorias sobre as causas da criminalidade. Rio de Janeiro - 

RJ: IPEA, 2002. 

FRANCO. S. O papel do Centro Latino-Americano de Estudos sobre Violência e Saúde Jorge 
Careli (CLAVES) na produção científica e no enfrentamento da violência no Brasil e na 
América Latina.  In: SOUZA, E. R e MINAYO, M. C. R (Orgs.). Novas e Velhas fáceis da Violência no 
século XXI: visão da literatura brasileira no campo da saúde. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 
2017. 
GONÇALVES. Luiz Alberto Oliveira. Juventude, Política e Religião: um pretexto para discutir 
ética, violência e direitos humanos. In: JACÒ-VILELA, A M; SATO, I. (Org.). Diálogos em 
Psicologia Social. 2ed.São Paulo: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2012, v. 1, p. 32-53 
IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Atlas da Violência 2019. 
CERQUEIRA, D.  2019. 
KRUG, Etienne G.; DAHLBERG, Linda L.; MERCY, James A.; ZWI, Anthony B.; LOZANO, Rafael. 
Relatório Mundial sobre Violência e Saúde. Organização Mundial da Saúde, Genebra 2002. 
MATOS, Mayalu. Articulação Nacional Juventude Viva. Termo de cooperação 12/2012. 
Relatório Final. Centro Latino Americano de Estudos de Violência e Saúde Jorge 
Careli/Ensp/FIOCRUZ. Fevereiro 2015. 
PRVL – PROGRAMA DE REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA LETAL CONTRA 
ADOLESCENTES E JOVENS. 2010. Disponível em: <http://prvl.org.br/>. acessado dia 
08/07/2019.  

SHELDON, K. M. & KING, L. (2001). Why positive psychology is necessary. American Psychologist, 56 

(3), 216-217. 
SOUZA, E. R e MINAYO, M, C. S. Análise temporal da mortalidade por causas externas no 
Brasil: décadas de 80 e 90. In: MINAYO, M. C. R (Orgs.). Violência sobre o Olhar da Saúde: a 
infrapolítica da contemporaneidade brasileira. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2003. 
WAISELFISZ, Julio Jacobo. O “Mapa da Violência 2016 – Homicídios por armas de fogo no 
Brasil”. Instituto Sangari. São Paulo. 2016. 
_____________;  O “Mapa da Violência 2015 – Mortes matadas por armas de fogo”. Instituto 
Sangari. São Paulo. 2015 
________________. O “Mapa da Violência 2011 – anatomia dos homicídios no Brasil, no 
período de 2002 a 2010”. Instituto Sangari. São Paulo. 2011. 
________________. Mapa da violência II. Brasília: Unesco, Ministério da Justiça, Instituto Ayrton 
Senna, 2000. 
ZALUAR, Alba. Integração perversa: pobreza e tráfico de drogas. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 2004. 
________________ & LEAL, M.C. Violência Extra e Intramuros, RBCS v 16, n 45, fev 2001, p. 
145-161. 
________________. A globalização do crime e os limites da explicação local. In: VELHO, G., 
ALVITO, M. (orgs.) Cidadania e violência. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, Editora da FGV (1996). 

http://prvl.org.br/


                                                            
Ir para sumário    

 

Anais do 1º Seminário Nacional do fHist 123 

______________. Cem anos de favela (co-org. com Marcos Alvito). Rio de Janeiro, Ed. da FGV, 
1998b.  
__________. (1996), Da revolta ao crime S.A. São Paulo, Moderna. 
__________. (1998a), Desafios para a educação no próximo milênio. Trabalho apresentado 
no seminário Brasil 500 anos — Como se muda um país através da educação, São Paulo. 
 



                                                            
Ir para sumário    

 

Anais do 1º Seminário Nacional do fHist 124 

CAPOEIRAGEM DAS MULHERES 

Thamara Ferreira Fonseca1 
Keila Auxiliadora Carvalho2 

 

Resumo: O presente trabalho busca analisar a presença das mulheres ao longo da história da capoeira, 
embora se trate de uma luta praticada majoritariamente por homens é possível encontrar indícios da 
atuação feminina desde o século XIX, assim como os diversos mecanismos de silenciamento e 
esquecimento dessas mulheres dentro da luta, de modo que ainda hoje a presença das mulheres na 
capoeira é marcada por situações de machismo e violência. 

 

Introdução 

 

A formação do Brasil, através de diferentes sistemas políticos e econômicos desde a 

colonização até o período republicano, promoveu diversas condições e processos sociais complexos 

para os povos negros. A escravização agregou diversas culturas, etnias e epistemologias africanas, de 

maneira que a partir desses elementos desenvolveram-se novas formas de rituais, manifestações 

culturais, crenças e lutas, a capoeira é uma delas (SOUZA, 2010:3). 

A capoeiragem, enquanto forma de resistência à escravização e racismo, foi reprimida 

moralmente e criminalizada pelo Código Penal de 1890 (artg. 402, 403 e 404) até o final da década de 

1930, sendo associada, portanto, à marginalidade, vagabundagem e brutalidade (FONSECA, 2008: 5). 

Em 1937, ao deixar de ser crime, a luta afro-brasileira passa a integrar um projeto de afirmação 

nacionalista e reconhecida como o único esporte brasileiro (FONSECA, 2008: 5). Logo, começa a ser 

atrativa pelo potencial marcial e jovens brancos da elite passam a praticá-la nos ambientes acadêmicos 

e academias esportivas (ARAÚJO, 2015; MACHADO, 2017: 3713). 

Apenas em 2008 a capoeira veio a ser reconhecida como patrimônio da cultura imaterial 

brasileira pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e passou a ser cada 

vez mais um objeto de estudo relevante para diversas pesquisas sobre a formação social do Brasil, 

inclusive as questões de gênero, apontando as construções sócio-culturais que envolvem a prática 

(OLIVEIRA & LEAL, 2009: 60 ; SOUZA, 2010: 5). 

Foi a partir da década de 1970 que se percebe inserção das mulheres na capoeira, mas 

neste tralho buscamos também apresentar precedentes históricos da atuação das mulheres anteriores 

a esse período na luta de origem afro-brasileira. Uma vez que a capoeiragem era usada para enfrentar 

o sistema escravocrata e racista, seu uso não se limitava aos homens, sendo assim as mulheres negras 

também faziam uso dela para se defender e ocupar os espaços sociais. No entanto, havia outro 

obstáculo além da raça e condição social: seu sexo/corpo.  
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(UFVJM) 
2 Professora Adjunta da Faculdade Interdisciplinar em Humanidades - UFVJM 
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Os processos de silenciamento e esquecimento dessas mulheres são diversos, ao longo do 

desenvolvimento deste trabalho foi possível perceber de forma mais recorrente o controle moral do 

corpo, através de leis e difusão de padrões de comportamento e a reprodução do machismo no senso 

comum com incitação de agressão às mulheres e definição de papéis sociais. Tais elementos 

(encontrados em jornais, boletins policiais, cantigas de capoeira e relatos de praticantes) contribuíram 

para o esquecimento da participação das mulheres na capoeiragem, e que ainda hoje sofrem diversos 

preconceitos, agressões físicas e simbólicas por conta de uma história que as rejeitou por muito tempo 

e agora vêm sendo acolhidas. A partir disso, buscamos compreender o imaginário dos praticantes 

atualmente em relação à presença das mulheres na história da capoeira, de que forma elas atuam e são 

referenciadas pela tradição. 

 

Metodologia 

 

Este trabalho tem cunho qualitativo, portanto além do uso da bibliografia sobre questões 

de gênero na capoeira a metodologia da História Oral foi aplicada para buscar compreender o 

imaginário da atual geração de capoeiristas da cidade de Diamantina, no sentido de identificar as 

influências e ações femininas ou verificar seu desconhecimento na formação técnica e teórica dos 

praticantes. A partir da metodologia de história oral é possível valorizar trajetórias e experiências que 

não aparecem nos registros oficiais, ampliando a as perspectivas e sujeitos inseridos nos processos 

sociais.  

Sendo assim, os depoimentos orais reunidos são incorporados como fonte junto às fontes 

tradicionais/escritas e analisados no desenvolvimento da reflexão histórica (ARAUJO & 

FERNANDES, 2006). Foram entrevistados 8 praticantes de capoeira da cidade de Diamantina – MG 

e região que têm entre 2 e 35 anos de prática, entre alunos e professores, homens e mulheres. As 

perguntas realizadas durante a investigação buscam abordar toda a trajetória dos praticantes e analisar 

sua formação e referências, possibilitando assim, múltiplas perspectivas sobre uma mesma questão 

estrutural que se consolida em diversos cenários de forma mais sutil ou evidente. Através das recentes 

pesquisas sobre as relações de gênero na capoeira, foi viabilizado o resgate de histórias de mulheres 

que até pouco tempo não eram reconhecidas, sendo também possível compreender mais da vivência 

dessas mulheres em seus contextos e as situações que permitiram seu esquecimento.  

 

Vanguardistas 

 
Até o belo sexo [...] quando empenham qualquer luta mostram ser 
peritas em capoeiragem” O Jornal do Comércio, RJ, 29 de janeiro de 1878 
(OLIVEIRA & LEAL, 2009) 
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Há pouca referência da capoeiragem das mulheres em períodos anteriores à 1970 em 

relação aos homens, mas num recorte de quase um século (1823 – 1920) é possível selecionar as 

histórias mulheres que fizeram uso da capoeiragem em seus espaços sociais, para este momento apenas 

quatro serão apresentadas e a partir delas podemos apreender a possibilidade da ocorrência de outras 

ainda não conhecidas/lembradas. 

Maria Felipa de Oliveira foi uma mulher negra liberta, descendente de sudaneses que viveu 

na Ilha de Itaparica na Bahia, trabalhava com pesca e venda de mariscos ao longo do rio Paraguaçu. 

Lembrada como uma figura de destaque na comunidade por ter sido uma das lideranças voluntárias 

na Campanha de Independência do Brasil na Bahia, atuando como informante e enfermeira. Porém, 

sua maior façanha foi a execução do Levante Negro de 1823, em que liderou um grupo de mulheres 

para enganar e lutar com soldados portugueses e, por fim, queimar cerca de 40 embarcações atracadas 

na costa baiana (FARIAS, 2010). 

No ano de 1876, em Belém do Pará, o jornal A Constituição noticiou a prisão de Jerônima, 

uma escravizada, que teria infringido a ordem pública ao praticar atos de capoeiragem (OLIVEIRA & 

LEAL, 2009: 122). Pouca informação se tem sobre Jerônima, mas sua menção neste informativo pode 

indicar outras possibilidades do exercício de capoeiragem por mulheres nessa região, num período em 

que a luta ainda não era criminalizada.  

Provavelmente a mulher mais conhecida que habita o imaginário dos capoeiras é Maria 

Doze homens, sua história se mistura com lendas e outras figuras da capoeira que teriam vivido na 

mesma época, porém o que se sabe é que participava de rodas de capoeira em Salvador nas primeiras 

décadas do século XX e ganhou este apelido por ter jogado capoeira e derrubado doze homens em 

uma mesma roda (MENEZES, s.d). 

Por fim, uma aluna de Maria Doze homens, Salomé, chamou a atenção por sua valentia 

nas rodas de capoeira em Salvador durante a década de 1920. Esta mulher aparece em depoimentos 

de mestre Atenilo que, quando muito jovem, foi apaixonado por Salomé e fala da possibilidade de 

uma relação homoafetiva entre Salomé e Maria dos Anjos, que também frequentava as rodas no 

período citado. (ABIB, 2009, p. 139; OLIVEIRA & LEAL, 2009: 118).  

 

Barreiras institucionais 

 

 As relações e papéis sociais definidos com base nas diferenças dos sexos operaram de 

forma severa ao reduzir seres humanos à categorizações binárias de formas de ser e agir socialmente 

(MELLO & MORAES E SILVA, 2014), subordinando as mulheres aos homens ao serem legitimados 

pela religião e outras instituições. No Brasil, o comportamento da mulher era submetido à moral cristã 

patriarcal branca e ao olhar crítico da sociedade fundada sobre esses valores, para os quais as mulheres 

deveriam ser do lar, contidas, puras, frágeis e submissas (FILHO & MURICY, 2016: 43). Logo, de 

acordo com Oliveira e Leal (2009), as ações de resistência, auto-defesa e disputas de espaços de 
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mulheres negras escravizadas ou libertas despossuídas - que precisavam estar as ruas para buscar seu 

sustento - frequentemente eram retratadas de forma pejorativa em tom moralizante pela mídia 

burguesa e pelo próprio grupo social a que pertencia.  

Jornais que noticiavam na época as estórias de prisões de mulheres por uso de 

capoeiragem se referiam à elas com adjetivos pejorativos e expunham seus nomes como forma de 

rechaça social, assim como os homens envolvidos nos conflitos relatados tinham seus nomes em sigilo, 

uma forma de proteger sua honra. Apesar de hoje esses documentos serem utilizados como fontes 

para confirmação da prática de capoeira pelas mulheres, pode parecer contraditório que essa exposição 

tenha contribuído para o silenciamento destas. Porém, é necessário compreender as relações de gênero 

e seus reflexos no contexto em que elas viviam e as formas de controle social exercidas patriarcado e 

reproduzidas pela mídia (OLIVEIRA & LEAL, 2009: 126). 

Almerinda, Menininha e Chica, três mulheres de pá virada, que habitam a Baixa dos 
Sapateiros, bateram, hontem, pela manhã com os costados no xadrez do posto 
policial da Lapinha, a ordem do respectivo subdelegado em virtude de terem passado 
uma tremenda descompostura com um cidadão ali. Este procurou a autoridade 
policial e narrou os abusos das atrevidas raparigas, pelo que foram ellas parar ao 
xilindró. JORNAL DE NOTÍCIAS. Salvador, 24 abr. 1920. p. 2. (OLIVEIRA & 
LEAL, 2009: 126) 

 

Se a mídia atuou de modo a invisibilizar as capoeiras, a legislação contribuiu não só para 

recusar suas práticas, mas também para impedir o acesso e exercício das mulheres em diversas lutas e 

atividades. Segundo Fontoura (2011), os argumentos que sustentavam essa proibição eram baseados 

nas características biológicas da mulher consideradas inadequadas ou insuficientes para a realização de 

um esporte, que seria algo exclusivo do sexo masculino (apud Mello & Moraes e Silva, 2014:17).  

Art. 54. Às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as 
condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de 
Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. 
(BRASIL, 1941) 

Sendo assim, durante a criminalização da capoeira – formação estigmas de marginalidade 

– as mulheres que a praticavam eram depreciadas e mesmo após sua legalização (1937), outros 

empecilhos foram postos entre as mulheres e a ocupação do meio capoeirístico. O artigo acima, parte 

do decreto 3.199/ 1941 esteve em vigor até 1979. 

 

Barreiras culturais 

 

Além dos fatores institucionais, o fator cultural da própria luta afro-descendente também 

deve ser considerado no entendimento do lugar da mulher dentro da capoeira. Assim como as diversas 

culturas africanas são transmitidas através da oralidade, a capoeira também se organizou desta forma 

(SOUZA, 2010, p. 6). Ao longo das gerações, as diversas vertentes, valores e saberes da luta foram 

passados de mestres para discípulos, pode-se compreender que estes indivíduos inseridos numa 
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sociedade ocidental de moldes patriarcais, também passaram a reproduzir o silenciamento da mulher 

na luta, incitando a agressão e o uso pejorativo de sua imagem através das cantigas de roda 

(BARBOSA, 2005a: 83), por exemplo:  

 

Minha mãe tá me chamando 

Ó, que vida de mulher 

Quem toca pandeiro é homem 

Quem bate palma é mulher (Domínio público) 

 

 Xique-Xique, moçambira 

Mandacaru, palmatória 

A mulher quando não presta 

O homem manda embora (Domínio público) 

 

Os elementos apresentados anteriormente se articularam de forma que se perpetua a ideia 

da masculinidade e brutalidade da capoeira por diversos preceitos sexistas internos e externos à luta, 

ocasionando diversos episódios de agressões físicas à mulheres durante rodas de capoeira, uma vez 

que a presença de uma mulher na roda era vista como uma afronta e invasão de um espaço 

tradicionalmente masculino. A década de 1970 é marcada pela articulação de movimentos feministas 

que proporcionaram conquistas de direitos para as mulheres, inclusive sua inserção nos grupos de 

capoeira no mesmo período, se vinculando mais dos treinos e rodas do que nas funções auxiliares, 

porém ainda havia resistência, principalmente com violência, por parte dos homens (BARBOSA, 

2005b:14). 

Portanto, é possível perceber que, as diversas estruturas que subjugaram o silenciamento 

e ao esquecimento a capoeiragem das mulheres ao longo dos séculos que fizeram com que a mulher 

fosse vista como novidade na roda de capoeira e não como um sujeito que já praticava a luta de 

resistência negra. Mesmo após o fim das barreiras institucionais como a descriminalização da capoeira 

e o fim das leis que não permitiam a prática de atividades físicas por mulheres, a cultura sexista ainda 

impede a plena ocupação das mulheres neste espaço. 

Nas entrevistas realizadas ao longo desta pesquisa foi possível notar os fatores citados 

acima, ora pela própria experiência do praticante, ora pelo relato do que observou ao longo da sua 

formação. Os entrevistados, independente do tempo de prática, reconhecem que o meio capoeirístico 

é machista, pois percebem a diferença entre homens e mulheres nas diferentes graduações e títulos da 

capoeira. A maioria conta que sempre treinou com mais homens em suas turmas e apenas dois 

entrevistados tiveram mulheres conduzindo treinos e rodas. 

 Além disso, quando foram perguntados sobre as influências femininas e masculinas ao 

longo de sua trajetória, claramente as influências masculinas são sempre as mais citadas, sejam 
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professores e mestres dos próprios grupos, mestres famosos de grupos maiores ou grandes capoeiras 

antigos. Sobre as influências femininas, são citadas mestras e professoras contemporâneas e percebe-

se uma grande dificuldade por parte dos entrevistados em se recordar de nomes de mulheres que 

praticavam capoeira em épocas anteriores a 1980, diferente de quando se trata dos homens. Os 

entrevistados com mais tempo de capoeira normalmente conhecem mais referências que os 

praticantes mais jovens e atribuem esse conhecimento à uma demanda pessoal de pesquisa e estudos 

sobre capoeira. Ou seja, não houve, na experiência dos entrevistados, espaço ou ações para tratar e 

valorizar as histórias das mulheres capoeiras nos momentos de treino, assim como feito comumente 

com as histórias dos mestres. 

 

 

Algumas discussões sobre as abordagens de gênero para/na capoeira  

 

Na década de 1990, como consequência da difusão da capoeira no Brasil, começaram a 

ser publicadas revistas para capoeiristas de divulgação nacional. Revistas como Praticando capoeira, 

Cordão Branco e Capoeira – Arte e luta Brasileira ao abordarem o tema “mulher na capoeira” acabavam 

por usar da sexualização do corpo de mulheres para manutenção de estigmas sexistas da luta 

(ARAUJO, 2015, p.89). Um exemplo é a edição de nº 5 da revista Capoeira – Arte e luta brasileira que 

traz na capa a assistente de palco de um famoso programa de TV e também capa de uma das revistas 

‘masculinas’ da época Joana Prado, também conhecida como Feiticeira. Esta edição apresenta a 

modelo como uma capoeirista que admira a luta e seus praticantes, conta também com fotos ensaiando 

golpes de capoeira vestindo os trajes usuais da personagem Feiticeira e de calça e topper brancos como 

tradicionalmente alguns grupos de capoeira se uniformizam.  

Porém, ao pesquisar um pouco sobre Joana Prado entende-se que a escolha para esta 

seção da revista não foi feita por se tratar de uma capoeirista, já que esta não praticou capoeira, mas 

sim por sua fama e beleza. A imagem da modelo foi usada como um fetiche para praticantes de 

capoeira que encontravam na revista o símbolo sexual do ano compartilhando dos mesmos gostos 

que eles. Ainda, se analisarmos a chamada da entrevista com a modelo, outra forma de machismo 

pode ser percebida na matéria, que reforça a lógica de que a presença da mulher na roda tem função 

estética, “pra embelezar” e não para protagonizar um bom jogo de capoeira: “No auditório do 

‘Programa H’, ela espalha o sorriso artístico da boa feiticeira, mas na roda de capoeira solta o 

sorriso autêntico da contagiante de Joana Prado.” p. 22. 

Logo, é possível perceber que os interlocutores da revista são homens, a temática “mulher 

na capoeira” utilizada dessa forma não rompe com os estigmas que afastam e silenciam as capoeiristas, 

mas os reproduzem. Além de reproduzir também as normas de comportamento e controle do corpo 

feminino ao definir simbolicamente a função que deve realizar na roda de capoeira e ao exibir um 
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corpo feminino branco, malhado e erotizado como referência de uma capoeirista ou do que se espera 

dela. 

 

Alguns obstáculos atuais 

 

Quando eu tive com mestre João Grande, na fala dele né a gente percebe… que ele 
falava que a mulher, por exemplo, não podia iniciar a roda, não sei se tinha algo a ver 
com a questão religiosa, algo desse tipo… (PH, 5 anos de prática, 2019)3 

 

Hoje com 86 anos, João Grande, mestre de Capoeira Angola tem uma academia na cidade 

de Nova York onde reside e trabalha desde 1990. Sua relação com a religião do Candomblé é muito 

próxima, de acordo com Maurício de Castro (2007), o mestre acredita que “capoeira é irmã do 

candomblé” pois ambas vieram da África. É possível que João Grande tenha incorporado sua crença 

religiosa na prática da capoeira, pois assim como no candomblé as mulheres não podem realizar certas 

atividades no período menstrual, estas também não poderiam iniciar rodas de capoeira. Portanto, 

estariam limitadas de exercer livremente sua capoeiragem e tal discurso continua sendo reproduzido 

entre os alunos, como é relatado no trecho da entrevista acima. 

Discursos e fundamentos como esses moldaram o contexto atual da capoeira, no qual é 

possível perceber diferença quantitativa e qualitativa (títulos e graduações) entre homens e mulheres. 

Nota-se a presença das mulheres em maior quantidade nas graduações iniciais como alunas, porém 

nas graduações de professor, contramestre e mestre a quantidade de mulheres é ínfima. Fatores como 

dupla jornada, maternidade e relacionamentos afetivos aparecem como potencializadores dessa 

diferença, uma vez que os homens conseguem se dedicar mais à capoeira do que as mulheres, pois 

estas veriam a capoeira como uma atividade, enquanto os homens buscam a capoeira como 

profissionalização (SOUZA, 2010: 8; CONRADO, 2006:237). 

Além disso, também percebe-se a falta de incentivo que as alunas têm ao longo dos treinos 

por não haver representatividade feminina em graduações mais altas, logo, elas não se veem numa 

posição que não seja de aluna e não seguem com a formação. Ou a situação contrária também pode 

ser observada, uma mulher com graduação de professora pode ser vista com inferioridade por alunos 

em comparação aos professores homens (MELLO & MORAES E SILVA, 2014; ARAUJO, 2015). 

O processo de formação dentro da capoeira tem duração média de  2 a 5 anos para receber 

o título de professor/treinel, a própria demanda da vivência da capoeira exige a presença de 

capoeiristas em diversos eventos, oficinas, viagens etc. Nesse sentido, as mulheres com filhos e casadas 

têm uma certa desvantagem por não conseguir acompanhar toda agenda de um grupo de capoeira. 

Os próprios treinos e rodas dos grupos sinalizam dificuldades para as mulheres, além de não haver 

 
3Conforme o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) o nome dos entrevistados não será divulgado, 
portanto optamos por utilizar as siglas PH e PM para Praticante Homem e Praticante Mulher, respectivamente. 
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uma figura feminina a frente dos treinos, o contato com os homens pode causar certo 

constrangimento ou insegurança, como foi relatado em algumas das entrevistas: 

 

Sei lá, eles conseguem fazer mais coisas do que as meninas, não que as meninas não 
sejam capazes né, mas parece que é uma coragem que já tá neles né, que a gente não 
tem. (PM, 2 anos de prática, 2019) 

 

[…] eu gostava de pegar instrumento, mas lá eu percebia que os meninos não davam 
muita oportunidade, não sei se por achar que a gente não sabia tocar, eu sentia que, 
tipo assim, era um espaço bem mais dominado pelos meninos do que pelas meninas. 
(PM, 4 anos de prática, 2019) 

 

As questões acima se referem a atribuições gênero, nas quais a mulher está relacionada à 

fragilidade, enquanto os homens à virilidade, este condicionamento social concebe a ideia de que por 

razões biológicas e naturais um homem teria mais aptidão para a prática da capoeira do que as mulheres 

(MELLO & MORAES E SILVA, 2014: 17). Estas ideias, naturalizadas, são reproduzidas tanto por 

homens quanto por mulheres.  

Dois fatores frequentemente são citados quando uma mulher consegue romper essa 

relação de subalternidade na capoeira e se manter na prática por mais tempo e atingir certos títulos da 

hierarquia: a imposição pela força e o envolvimento afetivo com os professores e mestres. 

 

Conquistando espaço à força 

 

Capoeira é uma luta, o desempenho físico e habilidades corporais são inerentes à ela, mas 

não necessariamente devem estar vinculados à violência e força. Tradicionalmente, a roda de capoeira 

era um espaço de treino e mediação entre os jogadores, o objetivo não era nocautear outro capoeirista, 

mas o desenvolvimento de suas habilidades de luta para estarem preparados para o enfrentamento 

contra seus reais inimigos (feitores, capitães-do-mato, policiais etc)4. Com o tempo os processos de 

descriminalização da capoeira levaram a prática para academias e centro universitários, cada vez mais 

assumindo um caráter de esporte, incentivando a competitividade entre os(as) praticantes (ARAÚJO, 

2015). Episódios de agressões são relatados nesse período, disputas entre grupos para se legitimarem 

como os melhores guardiões da tradição da capoeira e conflitos internos aos grupos pra conquista de 

títulos.  

Quando eu sai no aú, ele me deu uma chapa lateral no diafragma que me jogou a 
três metros. Eu caí sem ar, mas depois voltei para a roda. A partir daí, eu pus na 
minha cabeça que devia evitar violência, mas que precisava me treinar como atleta 
para não apanhar.  (Mestra Cigana em entrevista à Maria S. Barbosa, 2003)5 

 
4  Assunto abordado pelo Mestre Beto Onça da Associação Mineira de Estudos da Capoeira (AMEC) durante 
evento realizado na UFVJM em julho de 2018. 
5 BARBOSA, Maria José Somerlate. A mulher na capoeira. Arizona Journal of  Hispanic Cultural Studies, 

Volume 9, 2005, p.18 
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De acordo com o relato de mestra Cigana, até a década de 1980 não se via muitas mulheres 

praticando capoeira, as que praticam, assim como ela, tiveram que se ajustar à essa lógica de disputa e 

competição vigente, muitas vezes fazendo uso de violência para conseguir ser respeitada.  

Quando começou a capoeira lá antigamente, um pouco antes do que eu tava, eu vi 
um movimento muito forte assim, das mulheres terem assim, que se fantasiar, um 
pouco de… se masculinizar, uma espécie de fantasia, se masculinizar pra tá na 
capoeira, pra tá naquele movimento, elas querendo ficar de igual pra igual. (PH, 35 
anos de prática, 2019) 

A capoeira ainda era vista com os estigmas malandragem, “coisa de homem”, logo, as 

mulheres que ousavam estar neste ambiente eram taxadas de “sapatão” ou “maria-macho”. Tal prática 

de nomear pejorativamente mulheres que passam a ocupar um espaço que socialmente não lhe é 

“próprio” já é observada nos documentos que retratam mulheres na capoeira desde o século XIX6. 

Tais preconceitos persistem e fizeram parte da experiência de duas entrevistadas:  

[…] já sofri vários tipos de preconceitos, de ser chamada de sapatão, né? Isso assim, 
a vida inteira né... a vida inteira né, devia ter escutado esse pessoal! Mas é isso, isso é 
o básico de todos. (PM, 16 anos de prática, 2019) 

 

“Pra que cê tá enfiando na capoeira?” “cê vai machucar, não vai conseguir, não vai 
aprender nunca…” e até depois que eu já tava… já tinha anos que eu tava, eles 
falavam assim: “nossa, mas você aprende muito devagar, isso não é coisa pra 
mulher,”. Eu escutava isso na minha família. (PM, 4 anos de prática, 2019) 

 

Por assimilar estereótipos do senso comum de masculinidade da capoeira e buscar 

consolidar sua presença neste meio através da força e da violência, a mulher não atinge apenas os 

homens, mas outras mulheres também são afetadas por sua postura hostil que segue a lógica da disputa 

instigando a rivalidade feminina, o que dificulta o diálogo e a formação de necessários coletivos mais 

conscientes sobre estas relações (ARAUJO, 2015). Nos trechos abaixo, uma entrevistada fala sobre a 

necessidade que algumas mulheres têm em fazer uso da violência pra se legitimarem nos grupos, assim 

como buscar o apoio de seus professores: 

A mulher, pra ela se colocar na capoeira de certa forma ela tem que partir pra uma 
certa violência, isso se vê também nos homens. […] Mas ainda hoje a mulher tem 
que se impor, a capoeira é uma arte que a pessoa acaba tendo que se impor através 
da força. (PM, 18 anos de prática, 2019) 

[…] mulher vai pra cima, mulher vai pra cima mesmo, no Sul da Bahia eu vi muito 
isso, a mulher vai pra cima. A mulher te testa, a mulher […] ela já vai querendo… 
ela te testa e olha pro professor dela… é assim. (PM,18 anos de prática, 2019) 

 

“Marias- Cordel”? 

Outra forma de uma mulher se consolidar e galgar títulos que aparecem nas pesquisas, 

seria partir de um relacionamento com o professor ou o mestre, pois proporcionaria certa segurança 

 
6 Maria 12 homens, Chicão, Adelaide Presepeira e Angélica Endiabrada são exemplos de mulheres ficaram 
conhecidas por nomes masculinizados ou pejorativos por sua atuação em determinados contextos.  



                                                            
Ir para sumário    

 

Anais do 1º Seminário Nacional do fHist 133 

e proteção em relação as outras alunas, no sentido de que não haverá tantos obstáculos para serem 

ultrapassados no dia a dia, e sua ascensão dentro do grupo seria determinada também pela vontade de 

seu companheiro enquanto de outras mulheres seria apenas pelo seu próprio desempenho. Essa ideia 

é explicitada em uma das entrevistas com um praticante que relatou o que observou ao longo de sua 

experiência.  

Porém, observar a situação apenas por esse viés acaba reproduzindo um discurso 

machista, é importante ressaltar que o fato de uma mulher ser protegida pela imagem de seu 

companheiro não significa que ela não se dedique ou não tenha capacidade necessária para possuir 

determinados títulos e funções dentro de um grupo, mas sua relação é uma alternativa que claramente 

minimiza os impactos de sua presença num ambiente tradicionalmente sexista. 

 Por outro lado, também é importante notar que, devido a demanda de treinos, eventos, 

viagens e a maior parte do grupo, normalmente, ser composta por homens, um companheiro que não 

esteja inserido no mundo da capoeira dificilmente será compreensivo com esta rotina de 

compromissos e companhias. Este apontamento é feito por outra entrevistada, que tem 16 anos de 

prática e viveu conflitos por conta de sua atuação na capoeira durante relacionamentos com homens 

não praticantes de capoeira: 

Eu tive problemas, vários problemas também com namorados assim, que brigavam, 
que tinham ciúmes dos meus amigos da capoeira, por eu viajar bastante com 
capoeira, então eu também passei bastante por isso assim, o tempo inteiro. […] 
Depois que a mulher é mãe, que ela se casa né ela tem todos aqueles afazeres 
domésticos e aí a maioria das mulheres não conseguem mais manter a rotina de 
treino, principalmente se o companheiro não for da capoeira, porque ele não vai 
entender. (PM, 16 anos de prática, 2019) 

O problema de relacionar as conquistas de mulheres na capoeira com seus 

relacionamentos afetivos é continuar com a prática de atribuir a presença da mulher na capoeira ao 

aval masculino, como uma permissão dada por um homem para ela ocupar determinado espaço. 

Diversas condições são possíveis quando se trata desse tipo de relacionamento e outros parentescos, 

porém o foco deve ser a capoeiragem exercida pelas mulheres, há espaço para problematizações das 

situações, mas estas não devem ser no sentido de retirar o mérito das praticantes e sim questionar os 

processos que tornaram essa circunstância numa possibilidade segura de estar na capoeira. 

 

Eventos como resgate de memória e resistência 

 

Uma das formas de ocupar esses espaços e desenvolver debates, pesquisas e protagonizar 

a figura feminina na capoeira, têm sido os eventos, cada vez mais frequentes, em que acontecem 

oficinas, pesquisas e comunicações que reúnem mestras e professoras de várias partes do país com o 

intuito de fortalecer um coletivo com ações políticas de liderança e organização, discutindo temáticas 

sobre preconceito e violência de gênero, compartilhando suas experiências, apoiando mulheres a 



                                                            
Ir para sumário    

 

Anais do 1º Seminário Nacional do fHist 134 

superar situações que normalmente impedem sua permanência na capoeira etc (ARAÚJO, 2015; 

FRANÇA 2018).  

Coletivos como “Marias Felipas” e “Mulheres do Mar” realizam esse movimento de 

integração feminina através das redes sociais, promovendo eventos, publicações, divulgação de 

documentários e histórias sobre trajetórias de mulheres na capoeira, buscando aproximar a temática 

de gênero para a comunidade capoeira. 

 

Conclusões 

 

Nas entrevistas realizadas com participantes de Capoeira foi possível notar que os 

entrevistados desconhecem a contribuição de mulheres na capoeira. Além disso, independentemente 

do tempo de prática dos participantes, estes reconhecem o meio capoeirístico sendo machista, de suas 

diversas perspectivas e experiências, poiss percebem a diferença entre homens e mulheres nas 

diferentes graduações, títulos da capoeira e o pouco protagonismo que recebem em treinos e rodas.  

Dito isso, acreditamos que este trabalho possibilita a divulgação das histórias de mulheres 

que por muito tempo foram esquecidas e marginalizadas, (inclusive/sobretudo, pelos próprios 

capoeiras) além de apresentar uma demanda de estudos de gênero, em diversas áreas, acerca da 

formação do Brasil e os reflexos sociais de determinadas construções. Com isso, é possível perceber 

o potencial dessas mulheres em influenciar a geração atual de praticantes da luta a compensar 

desigualdades históricas.  

 

Referências 

 

ARAÚJO, Maria Paula; FERNANDES, Tânia M. O diálogo da História Oral com a 
Historiografia contemporânea. In: VISCARDI, Cláudia M. R; DELGADO, Lucilia de A. Neves. 
História Oral – Teoria, Educação e Sociedade. Juíz de fora: Ed. UFJF, 2006, p. 13-32. 
ARAÚJO, Rosângela C. Elas Gingam! CIAS Discussion Paper N. 64. p.85-93, 2015.Disponível em: 
<https://repository.kulib.kyotou.ac.jp/dspace/bitstream/2433/.../1/ciasdp64_85.pdf> (Acesso em 
02/2018) 
BARBOSA, M. J. S. Capoeira: A gramática do corpo e a dança das palavras. Luso-Brazilian 
Review, p.78-98, 2005a 
BARBOSA, Maria José Somerlate. A mulher na capoeira. Arizona Journal of  Hispanic Cultural Studies, 
Volume 9, 2005b, p. 9-28 
BRASIL, Constituição (1941), Capítulo I – Da Organização dos Desportos, Art. 54. Disponível: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3199-14-abril-1941-413238-
publicacaooriginal-1-pe.html  
CASTRO, Maurício Barros de. Na roda do mundo: Mestre João Grande entre a Bahia e Nova 
York. Tese de doutorado USP. São Paulo, 2007. 
CONRADO, Amélia V. S. Capoeira Angola e dança afro: contribuições para uma política de 
educação multicultural na Bahia. Tese de Doutorado, UFBA, Salvador, 2006.. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3199-14-abril-1941-413238-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3199-14-abril-1941-413238-publicacaooriginal-1-pe.html


                                                            
Ir para sumário    

 

Anais do 1º Seminário Nacional do fHist 135 

FILHO, Vamberto F. M.; MURICY, Jalícia L. S. Mulheres na História da capoeira: contribuição 
ao necessário debate sobre as mulheres nas lutas sociais. UNIVERSIDADE E SOCIEDADE 
N. 58. ANDES-SN junho de 2016. P. 42-47. 
MELLO, K. ; MORAIS E SILVA. M. e. Impressões femininas sobre a presença da mulher na 
capoeira. ALESDE, Curitiba, v.4, n.2, p.16-31, set. 2014 
FRANÇA, Ábia Lima de. O protagonismo da mulher nas produções científicas sobre capoeira 
como temática. REVISTA ÍBAMÒ – Rio de Janeiro, vol. 1, nº 1, p. 90-103, Novembro de 2018 
FONSECA, Vivian L. A Capoeira Contemporânea: antigas questões, novos desafios. Recorde: 
Revista de História do Esporte Artigo v 1, n 1, jun de 2008 
MACHADO, Tatiane Trindade. Da capoeira escrava à regional de mestre Bimba 1808 – 1937: 
uma reflexão histórica. Seminário Gepráxis, Vitória da Conquista – Bahia – Brasil, v. 6, n. 6, p 
3700-3718, 2017. 
MENEZES, L. B. (s.d.). A mulher na Capoeira. Revista Textos do Brasil – Capoeira. Nº 14. 
Ministério das Relações Exteriores – Departamento Cultural. Brasília.  
SOUZA, Eliane G. R. Capoeira: Sua história e relações de gênero. RJ: Anpuh, 2010 
 



                                                            
Ir para sumário    

 

Anais do 1º Seminário Nacional do fHist 136 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar e refletir sobre a categoria Juventude Negra 
Feminina no Brasil, neste século XXI. Questionamos a ausência de ações para este segmento dentro 
das políticas públicas destinadas as juventudes. Partindo de pensamentos desenvolvidos por Mulheres, 
sobretudo de Mulheres Negras, buscaremos refletir sobre a necessidade desta categoria nas discussões 
sobre Juventudes e Juventudes Negras. As Mulheres Negras têm identificado que, juntamente com o 
racismo, outras ideologias incidem sobre suas vidas, prejudicando o exercício de seus direitos de 
cidadania e o alcance de políticas públicas, tais como o sexismo e a lesbofobia, sendo necessário para 
isso compreender a ideia de interseccionalidade, enquanto uma ferramenta importante para analisar 
as experiências, práticas e discursos de gênero, raça e classe de mulheres negras jovens dentro do 
movimento de juventude. Esta abordagem permite aprofundar as reflexões sobre a categoria analítica 
juventudes, gerando outros pontos de vistas que ampliam os olhares sobre as relações étnico-raciais e 
de gênero no Brasil, e ainda problematiza a definição universal do que vem sendo construído como 
Juventude Negra, geralmente classificada, a partir de um modelo biótipo padrão e universalista de 
jovem negro do gênero masculino, modelo no qual as políticas públicas e seus operadores recrutam 
na elaboração das estratégias de ação. Este é o início de uma provocação à necessidade de examinar, 
de se examinar e considerar este segmento juvenil como sujeito político herdeiro de histórias, lutas e 
resistências originadas pelas Mulheres Negras contra as formas de discriminação e desigualdades que 
têm impactado nas suas histórias e experiências. A Juventude Negra Feminina continua sendo 
silenciada no acesso às políticas públicas, mesmo quando se estrutura políticas focadas à Juventude 
Negra, uma realidade que evidencia a importância de se perceber este grupo sob os vários eixos de 
subordinação que a envolve. A política pública é um veículo importante para a garantia de acesso aos 
direitos no Brasil, mas é também uma ferramenta que carrega e reproduz ideologias. Este instrumento 
de garantia de acesso aos direitos ainda requer melhorias, exigindo outras e mais amplas reflexões que 
problematizem a visão universal que esta tem e reproduz dos sujeitos centrais de suas ações. 
 
Palavras-chave:  Juventudes Negras Femininas; Políticas Públicas; Juventudes Negras; Juventudes. 
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Introdução  
 

 É preciso tirar a mulher negra do lugar de vítima e incluí-la como cidadã, pensá-la como parte do processo de 
desenvolvimento, como parte da construção da democracia, da riqueza do mundo.  

(LÚCIA XAVIER – CRIOLA, 2012) 

  

A proposta deste artigo é apresentar os caminhos teóricos e empíricos percorridos para 

compreender o sujeito político Juventude Negra Feminina e o lugar reservado às suas experiências, 

práticas e discursos políticos nas ações e políticas públicas destinadas ao segmento juvenil. 

Perscrutamos seu lugar no interior das agremiações de Juventudes Negras organizadas em torno das 

discussões sobre Juventudes no Brasil. Estudar este sujeito é uma decisão política e um desafio, 

alicerçado no compromisso de desenvolver outras abordagens e estudos que somem às reflexões sobre 

as Juventudes Negras, ressaltando suas pluralidades e diversidades, mesmo dentro da categoria 

feminina. 

 As reflexões que aqui apresentamos são em parte resultados parciais de ações desenvolvidas 

junto o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, especificamente junto ao projeto de extensão “NEABI Travessias: 

o bem viver a vida que se tem”7 desenvolvido no ano de 2019 em parceria com Centro Latino de Artes 

Negras – CLAN8 junto escolas públicas de Diamantina e região e junto cursos de graduação da 

UFVJM.  

 O conceito de interseccionalidade e as contribuições teóricas desenvolvidas por mulheres 

negras, nos auxiliam a identificar a Juventude Negra Feminina como um sujeito político estratégico na 

sociedade brasileira, sobretudo dentro das discussões sobre Juventudes, mas que ainda está  

entrecortadas por muitas formas de discriminação. Desse modo, analisamos os estudos sobre 

Juventudes, a partir da perspectiva da interseccionalidade de raça, classe, gênero e região para ressaltar 

a diversidade de experiências deste sujeito.  

 A escolha metodológica por este tipo de apresentação facilita o entendimento das demandas 

e agendas políticas deste segmento que em parte distingue-se das demandas juvenis, mesmo das 

chanceladas como negras, incorrendo na invisibilidade e estigmatização das necessidades específicas 

destes sujeitos, que denunciam o racismo e sexismo9 estrutural presentes na sociedade brasileira, e em 

suas expressões representativas, a exemplo das políticas públicas e dos movimentos sociais. As 

mulheres negras têm identificado que, juntamente com o racismo, outras ideologias incidem sobre 

 
7 Este projeto é financiado pelo edital Proexc 01/2019 – PIBEX, e seu público beneficiário são jovens de 15 a 29 anos 
matriculados no Ensino Médio de Escolas públicas de Diamantina, seus distritos e municípios vizinhos. 
8 O CLAN é uma instituição ligada ao Movimento Negro, e tem como objetivo desenvolver tecnologias de ação junto a 
temática das relações étnico-raciais.  
9 Neste texto, o sexismo é entendido como um conjunto de estereótipos sobre a avaliação cognitiva, afetiva e atitudinal 
acerca do papel apropriado na sociedade, dirigida aos indivíduos de acordo com o sexo provocando de maneira hostil a 
diferenciação de gênero (EXPÓSITO, 1998).  
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suas vidas, prejudicando o exercício de seus direitos de cidadania e o alcance de políticas públicas, tais 

como o sexismo e a lesbofobia (Jurema WERNECK, 2005). 

 Propomos o olhar a Juventude Negra Feminina com olhos de ver, como ressalta a 

pesquisadora e ativista negra Jurema Werneck, que faz provocações sensatas à necessidade de 

examinar, de se examinar e considerar este segmento juvenil como sujeito político herdeiro de 

histórias, lutas e resistências originadas pelas mulheres negras contra as formas de discriminação e 

desigualdades que têm impactado nas suas condições de vida e status, e deste modo, considerar que 

estas performances são importantes e essenciais para as análises e estudos sobre as Juventudes 

brasileiras, bem como, para as relações étnico-raciais e de gênero.  

 Assim, esta reflexão é elaborada considerando-se a centralidade da interseccionalidade 

enquanto uma ferramenta importante para analisar as experiências, práticas e discursos de gênero, raça 

e classe de mulheres negras jovens dentro do movimento de juventude. Esta ainda nos permite 

aprofundar as reflexões sobre a categoria analítica Juventudes, gerando outros pontos de vistas que 

ampliam os olhares sobre as relações étnico-raciais e de gênero no Brasil. E, por fim, possibilita, ainda, 

a problematização da definição universal do que vem sendo nomeado como Juventudes Negras, 

resumida a partir de um modelo biótipo padrão e universalista de jovem negro do gênero masculino, 

modelo no qual as políticas públicas e seus operadores consideram na elaboração das estratégias de 

ação, e que rapidamente precisa ser corrigido. 

 

 A interseccionalidade e os diferentes eixos de subordinação 

 

 Pensar e trabalhar sob a perspectiva da interseccionalidade é um desafio para a sociedade e o 

Estado contemporâneo. Esse olhar analítico possibilita outros espaços de reflexão e debate que, por 

conseguinte suscitam novas questões, outros cenários para estudos antes não investigados por não 

serem percebidos. Apresentamos a seguir alguns pontos de vistas originados a partir das experiências 

no projeto NEABI Travessias e nos estudos realizados sobre o tema, que foram fundamentais para 

que alcançássemos a proposta analítica apresentada neste artigo. 

 WERNECK  (2005) incitam a uma análise pela qual pensemos conjuntamente que o gênero, 

raça, orientação sexual, idade, condição e local de moradia (rural, urbana, o estado, a região, o país, o 

continente), a situação econômica e muitos outros fatores, influenciam de diferentes formas nas 

vantagens e desvantagens em que vivemos (p. 09). 

 Os produtos do Encontro de Interseccionalidade de raça, gênero e geração nas Políticas e no 

Orçamento Público com foco na Saúde das Mulheres Negras, organizado pela ONG Criola10 em 

 
10 A ONG CRIOLA é uma organização da sociedade civil fundada em 1992 e, desde então, conduzida por mulheres 
negras. CRIOLA define sua atuação com base em sua missão e visão institucionais, a partir da defesa e promoção de 
direitos das mulheres negras em uma perspectiva integrada e transversal. A missão dessa instituição busca instrumentalizar 
mulheres, adolescentes e meninas negras para o enfrentamento do racismo, sexismo e lesbofobia (discriminação contra 
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parceria com o Fundo de Populações das Nações Unidas – UNFPA em março de 2012, em 

Brasília/DF, se constitui documentos de fundamental importância para compreensão da abordagem 

interseccional. Os conceitos formulados pelas mulheres negras, intelectuais e ativistas e suas estratégias 

de ação e formação no intuito de interferir junto às políticas públicas e que foram apresentadas neste 

encontro, visam o  acesso das mulheres negras à saúde. Com base nos documentos deste  encontro, 

os discursos e reflexões apontam para o fato de que as sociedades são marcadas por suas histórias, 

economias, culturas, leis e organização, isto é, pelos modos de produção e reprodução da vida. 

Percebemos que ao longo da história humana grupos e indivíduos criaram formas de se relacionar uns 

com os outros através da construção de identidades, de vínculos de pertencimento, modos de vida e 

culturas que promoveram relações sociais no interior dos próprios grupos. Tais performances e 

relações sociais foram e são marcadas e mediadas por processos de hierarquização, inferiorização e 

segregação.  

 Os modos de produção e reprodução destes processos atravessam o tempo se renovam 

histórica e socialmente de acordo com cada sociedade e cultura, que criam eixos de subordinação, que 

reforçam a condição de cada individuo ou grupo e impedem o acesso e o exercício de direitos, gerando: 

invisibilidade; violência; discriminação; segregação; destruição cultural e histórica, empobrecimento e 

não redistribuição de renda e acesso dificultado aos direitos e as políticas públicas e a não participação 

no poder (Lúcia XAVIER, 2012). 

 É a partir de interpretações singulares destes processos, bem como de insatisfações em relação 

a elas, que surgem articulações e mobilizações de sujeitos constituídos sob legendas específicas como 

é o caso das Juventudes Negras e, dentro desta, a Juventude Negra Feminina. A este sujeito em ação 

na esfera pública, que busca negociar ou avançar suas demandas sociais e políticas, pode-se denominar 

de sujeitos sociais coletivos.  

 Ancoradas em identidades e projetos comuns, esse sujeito Juventude Negra Feminina, tem 

como objetivo não apenas conquistar e galgar espaços para a expressão de suas deliberações singulares, 

mas principalmente interferir e/ou transformar a esfera pública compelindo-a e influenciando-a de 

modo que esta incorpore suas especificidades, reconhecendo assim as jovens negras como sujeitos de 

direito e desta forma advogando pela inclusão de suas demandas sociais, econômicas, políticas, e 

culturais nas agendas das políticas públicas. 

 A interseccionalidade é um conceito gerado a partir das experiências e necessidade das 

mulheres negras (e outras mulheres não brancas) em identificar os elementos e mecanismos que 

incidiam sobre suas condições de vida e status produzindo e perpetuando as situações de exclusão e 

desigualdades que têm vivenciado na sociedade. A partir deste conceito lhes foi possível compreender, 

qualificar e explicar como estes grupos são impactados por múltiplas formas de discriminação que 

 
lésbicas) e para o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria das condições de vida da população negra. Disponível 
em: <http://www.criola.org.br>. 
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ocorre no processo de hierarquização baseada em critérios raciais, de gênero, de classe e geração 

derivado da lógica da sexualidade heteronormativa. 

 Este processo complexo ocorre entre os grupos e indivíduos dominantes e dominados e 

constrói uma matriz das formas de discriminações segundo lógicas hierárquicas. Os estudos no campo 

da Diáspora Africana demonstram que esta reflexão transformada posteriormente em conceito e 

ferramenta analítica sempre esteve presente entre os discursos e demandas das mulheres negras, seja 

na academia ou no movimento social. 

 Um exemplo que podemos citar é a experiência de Benedita da Silva11. Uma mulher negra que 

não passa despercebida na história da política brasileira. Filha de um operário da construção civil e de 

uma lavadeira, ambos analfabetos, e a décima entre treze filhos, trabalhou como empregada doméstica 

e camelô, sua história nos possibilita pensar a questão da interseccionalidade antes mesmo de 

entrarmos na discussão teórica que o conceito evoca. 

 Em sua vida política como vereadora, deputada, senadora e governadora, tinha como 

prioridade em suas pautas políticas a luta pelos direitos dos negros, mulheres e homossexuais. Seu 

slogan de campanha era “Mulher Negra Favelada, três vezes discriminada” que nos remete à ideia da 

interseccionalidade enquanto uma abordagem teórica metodológica para identificar e compreender 

sobreposição de opressões enunciada na reivindicação de Benedita da Silva. 

 A intelectual negra americana Kimberlé Williams CRENSHAW (2002) revela que a 

interseccionalidade nos possibilita compreender o entrecruzamento de múltiplas formas de 

discriminação, processo que tem sido descrito de vários modos na literatura acerca do tema como: 

discriminação composta, cargas múltiplas, ou como duplas ou triplas discriminações (CRENSHAW, 

2002, p. 177). O conceito de interseccionalidade evidencia que um indivíduo ou grupo pode ser 

afetado, simultaneamente, por diferentes situações de vulnerabilidade, de violência e discriminação, 

originados por formas de dominação como a racial/étnica, de gênero, de classe e geração. 

 A interseccionalidade serve como ferramenta de análise dos diferentes fatores que incidem 

sobre cada indivíduo e grupo, de modo a produzir as condições materiais, culturais e simbólicas em 

que vivem. As mulheres negras podem ser pensadas, a partir, desta análise interseccional enquanto 

sujeitos que experimentam os efeitos de subordinação, sendo, no caso específico de nosso estudo, a 

raça, a classe, gênero e a geração.  

 
[...] A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as 
consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da 

 
11 Benedita da Silva em 1982, foi eleita vereadora nas eleições municipais pela legenda do Partido dos Trabalhadores (PT). 
Tornou-se a primeira mulher negra a atingir os mais altos cargos da história do Brasil: vereadora, deputada federal 
constituinte, reeleita para um segundo mandato em 1990, senadora, em 1994, e vice-governadora no pleito de 1998. No 
dia 5 de abril de 2002, Benedita da Silva assumiu o comando do Estado do Rio de Janeiro, com a renúncia do então 
governador. No dia 23 de dezembro de 2002, a primeira mulher a governar o Estado do Rio recebeu do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva a indicação para o Ministério da Assistência e Promoção Social, cargo que ocupou até janeiro de 2004. 
É atualmente Deputada Federal pelo Rio de Janeiro . Disponível em: 
http://www.pgj.ce.gov.br/nespeciais/promulher/biografias/beneditadasilva.pdf20 
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subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o 
patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam 
desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, 
classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como ações e 
políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo 
aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento (CRENSHAW 2002, p. 177).  
 

 Um aspecto que a interseccionalidade permite destacar é a impossibilidade de, na elaboração 

e gestão de políticas públicas para a equidade, se isolar ou privilegiar qualquer um dos eixos de 

subordinação que incidem sobre a vida de indivíduos e grupos, seja raça, gênero, classe social, geração, 

ou qualquer outro sistema discriminatório. Uma análise isolada prejudica a percepção da 

complexidade, das correlações e potenciais efeitos que decorrem da intersecção entre estes sistemas. 

Longe de garantir a simplificação de diagnósticos e ações, acerca das condições sociais de grupos e 

indivíduos, esta abordagem limitada termina não apenas produzindo mais exclusão, como, 

principalmente, favorecendo no interior dos grupos a criação de subgrupos em posição de privilégio 

(Lúcia XAVIER, 2012). 

 Ao isolar os aspectos de gênero, observamos que as demandas dos homens aparecem como 

as mais importantes e emergentes. Quando analisamos isoladamente aspectos intra gênero feminino, 

vemos que mulheres brancas têm suas necessidades atendidas de forma mais efetiva que as mulheres 

negras. De igual modo, quando se isola os aspectos da geração, no que tange a juventude, os grupos 

brancos e masculinos têm sido mais bem contemplado em suas demandas se comparados às das jovens 

negras. A interseccionalidade permite problematizar essa matemática usual no sistema de garantia de 

direitos, quando se elaboram as políticas públicas. 

 A partir da ótica da interseccionalidade compreendemos a importância da formulação de 

políticas públicas que atendam de forma mais efetiva e assertiva as especificidades da Juventude Negra 

Feminina, o que em outras palavras significa repensar, para este segmento, a definição de prioridades 

e metas diferenciadas; a magnitude das ações e os orçamentos específicos voltados para sua inclusão 

e participação na formulação, monitoramento e avaliação de programas e ações voltados para a 

população juvenil. 

 Nesse sentido, quando buscamos destacar ou atender os aspectos raciais sem considerar a 

influência de outros fatores de discriminação, como o gênero, as ações, empreendidas com base 

somente no problema racial, tenderão a resultar no atendimento privilegiado aos pontos de vista e 

necessidades dos homens negros em detrimento dos interesses das mulheres negras, uma vez que o 

sexismo confere aos homens maior mobilidade e visibilidade diante das mulheres. Estes privilégios 

poderão ser potencializados por outros fatores, dando contornos mais complexos às desigualdades  

(XAVIER, 2012). 

 Os prejuízos sociais produzidos pelo racismo e sexismo conferem a determinados grupos na 

sociedade, acessos diferenciados. A análise da situação do movimento de Juventude Negra Feminina 

dentro do movimento de Juventudes Negras e este dentro das discussões sobre Juventudes  é central 
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porque nos permite identificar e compreender a lógica dos sistemas discriminatórios baseada na raça, 

gênero, e geração (e mesmo classe), têm influenciado na formulação, monitoramento e avaliação das 

políticas públicas para a Juventudes na sociedade brasileira. A abordagem interseccional permite 

visualizar, ainda, que esta lógica dos sistemas discriminatórios se dissemina por toda a sociedade, 

moldando suas expressões sociais, discursos, e instituições, a exemplo dos movimentos sociais e das 

políticas públicas, por fim, contribuindo inclusive para a produção de situações de marginalização no 

interior de grupos já excluídos socialmente. 

 Assim, podemos perceber que a partir da análise interseccional sobre a situação da Juventude 

Negra Feminina, as mulheres negras jovens têm vivenciado múltiplas e simultâneas formas de 

discriminação, passando por, pelo menos, quatro eixos centrais de subordinação, a saber – a raça, o 

gênero, a classe, região e geração. É importante ressaltar que, ainda que não seja foco de nossa análise 

a estes quatro sistemas, podem se somar vários outros, a exemplo da sexualidade que regulamenta a 

orientação sexual baseada na lógica do relacionamento heteronormativo; em particular a forma de 

discriminação direta as mulheres negras jovens lésbicas. 

 bell hooks (1989) revela parte deste dilema que a juventude negra feminina se encontra quando 

é diluída na universalidade tradicional sobre a juventude negra. A autora argumenta que “é como  fazer 

parte do todo, porém, fora do corpo principal”. Nos estudos sobre Juventudes e sobre as relações 

étnico-raciais no Brasil, ainda são poucos os que buscam a abordagem interseccional de raça, classe, 

gênero e juventude. Essa discussão ainda apresenta grandes desafios, pois estamos em um momento 

em que a categoria Juventudes Negras ainda se revela diluída na universalidade da categoria Juventudes. 

São poucos os estudos que problematizam a existência de uma Juventude Negra nos debates sobre 

Juventudes, e menos ainda os que pensam as Juventudes Negras Femininas, que tem diversidades no 

interior deste segmento.  

 Tal circunstância exige no desafio da elaboração analítica deste artigo perceber a Juventude 

Negra Feminina como sujeito político estratégico por ser, dentre o segmento juvenil, aquele que mais 

concentra eixos de subordinação; consideramos que esta seja a posição mais estratégica da qual 

podemos partir para se construir uma análise crítica sobre os impactos, avanços, e benefícios das 

políticas públicas voltadas para a juventude. 

 A análise interseccional aplicada às reflexões sobre a Juventude Negra Feminina  descortina 

para nós a questão da promoção de equidade racial no Brasil, que somente poderá ter êxito se 

conjuntamente buscarmos promover a igualdade de gênero, de classe e geração. Por esta razão, 

consideramos a centralidade da Juventude Negra Feminina enquanto sujeito político ativo, estratégico, 

paradigmático e dinâmico que revela a complexidade da produção e reprodução das desigualdades em 

suas distintas dimensões na sociedade brasileira. 

 Sônia Beatriz dos SANTOS (2000) descreve a interseccionalidade e outros conceitos 

produzidos dentro da compreensão das teorias da Diáspora Africana, e o uso desta, como instrumento 
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teórico e político que auxilia pensar a presença de afrodescendentes no mundo, em que pese às 

mulheres negras são fundamentais para entendermos o sujeito político juventude negra feminina.  

 

Juventude Negra Feminina: uma construção histórica 

 

 A busca pela garantia do acesso aos direitos que impulsiona e fortalece as ações desenvolvidas 

pelos movimentos sociais juvenis contemporâneos, em especial o de Juventude Negra Feminina possui 

uma história longa de lutas, que problematiza o Movimento Social Negro12  e as políticas públicas 

específicas no Brasil.  

 A atuação e a visibilidade destacada das Mulheres Negras no Brasil resultam na incorporação 

de suas reivindicações na pauta das agendas de inúmeras políticas públicas, tais como saúde, educação, 

trabalho e renda. O Movimento de Mulheres no Brasil é um dos mais respeitados do mundo e tem 

conseguido avançar e garantir temas importantes de interesse para as mulheres, tanto no plano 

nacional, quanto internacionalmente. É também um dos movimentos com melhor desempenho dentre 

os movimentos sociais do país. Dentre os atos que ilustram o potencial deste movimento estão os 

encaminhamentos da Constituição de 1988, que contemplou cerca de 80% das suas propostas, o que 

mudou radicalmente o status jurídico das mulheres no Brasil (Suely CARNEIRO, 2010).  

 A intelectual negra Suely CARNEIRO (2010) descreve que:  

 
[...] Esse movimento destaca-se, ainda, pelas decisivas contribuições no processo de 
democratização do Estado produzindo, inclusive, inovações importantes no campo 
das políticas públicas. Destaca-se, nesse cenário, a criação dos Conselhos da 
Condição Feminina – órgãos voltados para o desenho de políticas públicas de 
promoção da igualdade de gênero e combate à discriminação contra as mulheres. A 
luta contra a violência doméstica e sexual estabeleceu uma mudança de paradigma 
em relação às questões de público e privado. A violência doméstica tida como algo 
da dimensão do privado alcança a esfera pública e torna-se objeto de políticas 
específicas (CARNEIRO, 2010, p.2) 

 
 Um exemplo do que descreve a autora pode ser observado no campo da saúde dos direitos 

sexuais e reprodutivos. A luta das mulheres para terem autonomia sobre os seus próprios corpos, pelo 

exercício prazeroso da sexualidade, para decidirem sobre quando ter ou não filhos, resultou na 

conquista de novos direitos para toda a humanidade13. Esses e demais direitos específicos abrem 

espaços para a discussão de temas importantes para as mulheres como a legalização e 

descriminalização do aborto, assunto que ocupa lugar central no projeto político da juventude negra 

feminina. 

 
12Ver RIOS, Flávia Mateus. Institucionalização do Movimento Negro no Brasil Contemporâneo. Dissertação de Mestrado. 
USP 2008. 
13Ver: Plataforma Política Feminista, parágrafo 8 – Aprovada na Conferência Nacional de Mulheres Brasileiras em 6-7 de 
junho de 2002. Distribuição CFEMEA – Centro Feminista de Estudos e Assessoria. Brasília, 2002. 
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 As necessidades específicas dentro das especificidades, que ainda hoje deixam de fora das 

prioridades de movimento de mulheres e do movimento negro, justificam a importância da atitude da 

organização de mulheres negras, uma vez que suas demandas em algum momento eram esquecidas 

em torno das demandas universais. CARNEIRO (2010) aponta que: 

 
[...] em conformidade com outros movimentos sociais progressistas da sociedade 
brasileira, o feminismo esteve, também, por longo tempo, prisioneiro da visão 
eurocêntrica e universalizante das mulheres. A consequência disso foi a incapacidade 
de reconhecer as diferenças e desigualdades presentes no universo feminino, a 
despeito da identidade biológica. Dessa forma, as vozes silenciadas e os corpos 
estigmatizados de mulheres vítimas de outras formas de opressão além do sexismo, 
continuaram no silêncio e na invisibilidade (CARNEIRO, 2010, p. 2).  
 

 As relações sociais que recaem sobre a Juventude Negra Feminina estão marcadas pela 

desigualdade da interface gênero/raça e juventude, o que determina a exclusão ou inclusão desse 

segmento ao acesso aos direitos. É preciso concordar com a socióloga Luíza Bairros (1995), quando, 

ao analisar as mulheres negras, considera esta categoria como uma construção, a partir da experiência 

universal de ser negro, que é hierarquizada pelo gênero e, quando analisada na categoria mulher, é 

hierarquizada pela raça. 

 A emergência em ter suas demandas específicas atendidas pela sociedade e no interior dos 

movimentos dos quais participavam – seja o Movimento de Mulheres, o Movimento Negro, ou outro 

movimento social como o de juventude – fizeram com que mulheres negras feministas e/ou ativistas 

se organizassem e criassem uma agenda específica que as contemplasse e desse voz aos seus projetos 

sociais e políticos, uma vez que perceberam que estavam sendo esquecidas ou subsumidas devido às 

demandas universais de tais movimentos. 

 A necessidade de quebrar com o silêncio sobre outras formas de opressão, que somadas ao 

racismo e sexismo desconsideram os projetos políticos da juventude negra feminina, exige a 

(re)elaboração do discurso e práticas políticas do feminismo negro. E o elemento determinante nessa 

alteração de perspectiva é o direito pelo acesso aos direitos, que tem no movimento de mulheres negras 

um exemplo importante. Uma das respostas encontradas pelas Mulheres Negras tem sido a 

experiência do enegrecer o feminismo14, e pautar o gênero no movimento negro. 

 Corroborando com CARNEIRO (2010), a partir destas iniciativas, pôde-se criar uma agenda 

específica que confrontou, simultaneamente, as desigualdades de gênero e intra gênero. Além disso, 

nesta agenda, as mulheres negras afirmam e tornam visível uma perspectiva feminista negra que 

emerge da condição específica do ser mulher, negra e, em geral, pobre, e delineiam, por fim, o papel 

que essa perspectiva tem na luta antirracista no Brasil. 

 A luta pela igualdade de gênero é um fenômeno importante na politização do país. 

CARNEIRO (2010) escreve que ao politizar as desigualdades de gênero, o feminismo transforma as 

 
14 Enegrecendo o feminismo é a expressão que as mulheres negras têm utilizado para designar a trajetória das 
mulheres negras no interior do movimento feminista brasileiro (CARNEIRO, 2010). 
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mulheres em novos sujeitos políticos. Essa condição faz com esses sujeitos assumam, a partir do lugar 

em que estão inseridos, diversos olhares que desencadeiam processos particulares subjacentes na luta 

de cada grupo particular.  

 Concordando ainda com CARNEIRO (2010) 

 
[...] em conformidade com outros movimentos sociais progressistas da sociedade 
brasileira, o feminismo esteve, também, por longo tempo, prisioneiro da visão 
eurocêntrica e universalizante das mulheres. A consequência disso foi a incapacidade 
de reconhecer as diferenças e desigualdades presentes no universo feminino, a 
despeito da identidade biológica. Dessa forma, as vozes silenciadas e os corpos 
estigmatizados de mulheres vítimas de outras formas de opressão além do sexismo, 
continuaram no silêncio e na invisibilidade. (CARNEIRO, 2010, p. 2). 
 

 As relações sociais que recaem sobre a Juventude Negra Feminina estão marcadas pela 

desigualdade da interface gênero/raça e juventude, o que determina a exclusão ou inclusão desse 

segmento ao acesso aos direitos. Mais uma vez, é preciso concordar com a socióloga Luíza BAIRROS 

(1995), quando, ao analisar as mulheres negras, considera esta categoria como uma construção, a partir 

da experiência universal de ser negro, que é hierarquizada pelo gênero e, quando analisada na categoria 

mulher, é hierarquizada pela raça.  

 No momento em que este olhar – sobre a raça e o gênero – se soma à dimensão de geração, 

em particular a de juventude, exercício proposto nesse capítulo, a dificuldade de acesso aos direitos 

aumenta significativamente. De modo que podemos verificar que as jovens negras (e os jovens negros) 

vivenciam um processo de inclusão social baseado tanto em seu pertencimento racial, quanto na sua 

identidade de gênero. 

 Judith BUTLER (2012) propõe uma análise importante sobre a problemática de gênero e suas 

interseções. Se alguém “é” uma mulher, isto certamente não é tudo o que esse alguém é; o termo não 

logra ser exaustivo, não porque os traços predefinidos de gênero da “pessoa” transcendam a 

parafernália específica de seu gênero, mas porque o gênero nem sempre se  constituiu de maneira 

coerente ou consistente nos diferentes contextos históricos, e porque o gênero estabelece intersecções 

com modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades discursivamente 

construídas. 

 Resulta que se tornou impossível separar a noção de “gênero” das interseções políticas e 

culturais em que invariavelmente ela é produzida e mantida (BUTLER, 2012, p. 20). A dimensão de 

Juventude também é outra que soma às modalidades acima apresentadas. 

 Em ambas as colocações, uma lógica racial e sexista determina o status atribuído a estas 

mulheres na sociedade e somam-se a estas percepções a condição juvenil que reforça e dificulta a 

garantia do acesso aos direitos para este segmento.  

 BUTLER (2012) reforça que: 

[...] Seria errado supor de antemão a existência de uma categoria de “mulheres” que 
apenas necessitasse ser preenchida com os vários componentes de raça, classe, idade, 
etnia e sexualidade para tornar-se completa. A hipótese de sua incompletude 
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essencial permite à categoria servir permanentemente como espaço disponível para 
os significados contestados (BUTLER, 2012, p. 36).  

 

 Pensando a juventude negra feminina sob a ótica da análise de Butler (2012), chama-nos à 

atenção para lugar subalterno conferido pelos múltiplos eixos de subordinação que recai sobre este 

sujeito político, os quais nos possibilitam insights para pensar na superação dos desafios apresentados 

ao Estado e no caminho a ser tomado e construído pelas ações das políticas públicas. 

 Embora haja tensões e negociações nas diversas frentes pela busca por acesso e garantia aos 

direitos, tais como igualdade jurídica, direitos políticos, direito de ser jovem, entre outros, para a 

juventude negra feminina o acesso aos direitos parece mais tardia. 

 Contrariamente, o que percebemos é que ainda não houve mudanças estruturais na forma 

como a política prioriza o foco de suas atenções, no que tange as relações de gênero, persistindo no 

privilégio dos papéis historicamente desempenhados pelos indivíduos do sexo masculino e suas 

demandas fazendo com que as propostas das mulheres mantenham-se secundarizadas. É importante 

ressaltar que uma lógica similar de favorecimento ocorre no terreno das relações raciais, em que tanto 

os papéis políticos quanto as demandas dos brancos são privilegiados em relação a dos negros. 

 Ao indagar “que possibilidades políticas são consequência de uma crítica às categorias de 

identidade”, BUTLER (2012, p.9) chama à reflexão para a importância de tencionar os conceitos 

conhecidos que inscrevem e fragilizam o corpo feminino, e, consequentemente, retardam o acesso aos 

direitos. A autora abre precedente para refletirmos que a condição racial e juvenil são agravantes 

significativos e precisam ser superados na dimensão cultural, social e política, de modo especial, nas 

respostas do Estado por meio das políticas públicas.  

 Quando analisamos as políticas endossadas à juventude negra, como veremos no próximo 

capítulo, as ações desenvolvidas pelo Estado por meio das políticas públicas privilegiam os homens 

jovens, e essa situação restringe o acesso aos diretos das mulheres negras jovens. 

 Ao refletir sobre a formação de sua trajetória como intelectual15 negra americana, bell hoocks 

(1991) considera a difícil realidade das mulheres negras jovens, que precisam se esquivar das 

determinações que a sociedade lhes reserva. Considerando sua própria experiência enquanto jovem 

negra, a autora revela que o trabalho intelectual exigia tamanho esforço que se apresentava para muitas 

jovens como ela, enquanto uma orientação vocacional, ou ainda como uma busca desesperada de uma 

posição oposicional que a ajudasse a sobreviver a uma infância dolorosa (hoocks, 1991, p. 465). 

 A trajetória apresentada pela autora aproxima-se de uma fuga, ou distanciamento das 

condições impostas para as mulheres negras jovens, que ainda encontram dificuldades no processo de 

estabilização, enquanto intelectuais. Nesse sentido, o fato de ser mulher e negra inviabiliza a opção de 

 
15  Neste texto, o termo intelectual será compreendido como uma parte necessária da luta pela libertação, 
fundamental para os esforços de todas as pessoas oprimidas e/ou exploradas (hoocks, 1991, p. 466). 
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ser intelectual e de acessar os direitos para muitas mulheres negras, e isso pode ser agravado 

significativamente quando somam a condição juvenil. 

 A busca pela superação desta realidade, que reduz, categoriza e situa as mulheres negras jovens, 

encontra nos estudos da ativista negra WERNECK (2010) instrumentos importantes a serem 

considerados. 

 
[...] As mulheres negras não existem. Ou, falando de outra forma: as mulheres negras, 
como sujeitos identitários e políticos, são resultado de uma articulação de 
heterogeneidades, resultante de demandas históricas, políticas, culturais, de 
enfrentamento das condições adversas estabelecidas pela dominação ocidental 
eurocêntrica ao longo dos séculos de escravidão, expropriação colonial e da 
modernidade racializada e racista em que vivemos (WERNECK, 2010, p. 10).  
 

 Corroborando com o argumento da autora, é a partir do processo de subalternização que se 

dá o processo de construção e de “resistência” do sujeito político “mulheres negras”. O ativismo 

político das mulheres negras jovens neste século XXI continua reproduzindo lutas e resistências contra 

a visão reducionista acerca da condição de mulher, negra e jovem. Tais posturas combativas são 

singulares, para afirmar a cidadania deste segmento, bem como para fortalecê-lo enquanto sujeito 

social e político, através dos movimentos de que participam como o de Juventudes Negras, criando 

outros quando necessário em torno da orientação focal de suas pautas políticas. 

 Ao trazer esta reflexão, acerca da Juventude Negra Feminina, para o contexto do movimento 

de Juventude Negra contemporânea é possível identificar que o sentimento de injustiça associado a 

privações das mais diversas formas, em especial de relações de afetividade, de direitos e de autoestima, 

criam na sociedade contemporânea circunstâncias injustas para com estas mulheres. 

 O alto índice de homicídios no Brasil confere à Juventude Negra masculina um lugar singular 

nas atenções das medidas emergenciais para contenção da violência e garantia do direito a vida. Essa 

mesma circunstância esvazia ações que localizam os direitos da Juventude Negra Feminina frente a 

própria violência letal, pois as suas demandas políticas nesta área tem ficado em segundo plano. 

 Os estudos de Helena ABRAMO (1997) chamam atenção ao identificar as prioridades 

estabelecidas no Brasil para a juventude e seus possíveis interlocutores junto ao Estado, uma vez que: 

 
[...] os grupos juvenis que atuam na esfera do comportamento e da cultura não têm 
sido considerados como possíveis interlocutores pelos atores políticos, salvo raras 
exceções (entre elas assume destaque o movimento negro), seja por se apresentarem 
como muito difusos e com baixo grau de formalização, seja por levantarem questões 
não consideradas pertinentes para as agendas políticas em pauta. Os partidos, 
principalmente os de esquerda, colam-se então, exclusivamente e de um modo 
sufocante, às entidades estudantis, mas sem conseguir apostar, ao mesmo tempo, em 
sua capacidade de representação e mobilização (ABRAMO, 1997, p. 27-28). 

 

 As ações desenvolvidas pelo Movimento Negro, segundo ABRAMO (1997), são exceções na 

interlocução com o Estado. A partir desse referencial, é possível identificar as ações praticadas pela 

Juventude Negra Feminina neste século XXI que, sobremaneira, têm contribuído para avanços no que 

diz respeito à ampliação e garantia dos direitos no Brasil. 
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 A hierarquização das proposições e demandadas nas prioridades da Juventude Negra é um 

desses exemplos de injustiça. A questão das relações de gênero no movimento de Juventude Negra 

ainda necessita de maiores atenções, e reflexões que extrapolem a maneira como vem sendo abordada. 

As mulheres negras jovens militantes vêm-se organizando, a fim de problematizar as práticas 

excludentes baseadas na discriminação de gênero (Lélia GONZALEZ, 1984). 

 Para CARNEIRO (2003), as mulheres negras tiveram em um primeiro momento de 

 

“enegrecer” a agenda do movimento feminista e ―sexualizar‖ a do movimento 
negro, promovendo uma diversificação das concepções e práticas políticas em uma 
dupla perspectiva, tanto afirmando novos sujeitos políticos quanto exigindo 
reconhecimento das diferenças e desigualdades entre esses novos sujeitos 
(CARNEIRO, 2003). 
 

 Em sua compreensão: 

 
[...] Enegrecer o movimento feminista brasileiro tem significado, concretamente, 
demarcar e instituir na agenda do movimento de mulheres o peso que a questão 
racial tem na configuração, por exemplo, das políticas demográficas, na 
caracterização da questão da violência contra a mulher pela 
introdução do conceito de violência racial como aspecto determinante das formas 
de violência sofridas por metade da população feminina do país que não é branca; 
introduzir a discussão sobre as doenças étnicas/raciais ou as doenças com maior 
incidência sobre a população negra como questões 
fundamentais na formulação de políticas públicas na área de saúde; instituir a crítica 
aos mecanismos de seleção no mercado de trabalho como a “boa aparência”, que 
mantém as desigualdades e os privilégios entre as mulheres brancas e negras 
(CARNEIRO, 2003, p. 133). 
 

 Tais evidências possibilitam entender que o reconhecimento das diferenças não implica 

fragmentação das lutas, nem dentro do movimento feminista, nem dentro do movimento negro. Ao 

contrário, aumenta o grau de participação dos diferentes – neste caso, as mulheres negras jovens – da 

identificação dessas no universo político, desenvolvendo em algumas delas o sentimento de dignidade, 

bem como a garantia de acesso aos direitos. 

 Importa considerar que as correntes desenvolvidas pelo feminismo, assim como, no caso do 

movimento negro, não correspondem integralmente às necessidades da mulher negra. O Feminismo 

Negro16 e juvenil é uma proposta que está presente nas lutas por direitos, confrontando as tradições 

que desconsideram as demandas das mulheres no Movimento de Juventudes Negras. 

 Neste sentido, percebemos que nos últimos anos deste século XXI, a necessidade de 

mobilização e articulação de mulheres negras jovens, organizadas em torno de lutas para dentro e para 

fora dos movimentos de que participam, é crescente e se apresenta como uma necessidade significativa 

para o alcance de direitos no Brasil. 

 
16 Por feminismo negro no Brasil, considerei o movimento político, intelectual e de construção teórica de mulheres negras, 
comprometido com a mudança social e atuante num campo ideológico no qual estão inseridas. O feminismo negro é um 
conceito que vem sendo forjado na luta do movimento de mulheres negras pelo reconhecimento das especificidades do 
grupo no contexto da luta feminista e do combate ao racismo (Ana Angélica SEBASTIÃO, 2010). 
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 É igualmente notável, ao longo desse processo, o esforço dessas mulheres em inserir novas 

marcas e projetos políticos que simplesmente são ignorados no imaginário coletivo dos movimentos 

sociais do qual fazem parte. Persiste a imagem cristalizada e superficial da mulher negra e jovem no 

Brasil que faz com que as demandas apresentadas não apareçam nas políticas púbicas. 

 Ainda são necessários esforços que enfatizem e sensibilizem a sociedade da importância de 

articulação política da Juventude Negra Feminina pelos seus direitos. Importa que essas – ainda vistas 

quase que exclusivamente pela condição de vítimas – possam ser entendidas de fato como cidadãs, 

como sujeitos sociais que contribuem para o processo de desenvolvimento do país, como partícipe da 

construção da democracia. 

 Essas óticas particulares vêm exigindo, paulatinamente, práticas igualmente diversas que 

ampliem a concepção e o protagonismo do feminino na sociedade brasileira. Isso é o que determina 

o fato de o enfrentamento do racismo ser uma prioridade política para as mulheres negras jovens que 

se expressam em ações coletivas.  

 

O sujeito político Juventude Negra Feminina 

 

 A compreensão da Juventude Negra Feminina como sujeito político é ainda um desafio que 

se materializa na superação das críticas por parte de grupos que tentam imprimir a esse segmento um 

caráter essencialista e reducionista, como bem descreve Edna ROLAND (2000) sobre o movimento 

de mulheres negras. Para esta autora a visão que considera ser a mulher negra uma questão específica 

acaba por se constituir num obstáculo para o progresso da organização das mulheres negras, pois tal 

visão parte da premissa de que existe uma questão geral, seja ela aos negros ou às mulheres - e 

acrescentaríamos juventude, da qual as mulheres negras jovens são parte (ROLAND, 2000). 

 A Juventude Negra Feminina vista como sujeito político ativo, que constrói conjuntamente os 

referenciais que se transformam em políticas públicas de promoção da igualdade racial no Brasil, ajuda 

a dirimir os processos de produção e reprodução de situações de exclusão dentro de grupos já 

excluídos. O olhar equitativo no desenvolvimento das políticas públicas possibilita pensar estratégias 

para garantir o acesso desse segmento aos direitos sociais. 

 A inserção das demandas da Juventude Negra Feminina na agenda governamental vem sendo 

conquistada com muita dificuldade. Essa invisibilidade pode ser percebida ainda hoje, devido a 

insipiente adoção da perspectiva étnico-racial, de gênero e geração nas pesquisas, que fundamentaria 

a justificativa para a criação de políticas públicas focais de reparação em benefício deste grupo (Jamile 

CARVALHO & Raquel QUINTILIANO, 2009). 

 Compreender a juventude nega feminina no século XXI, no âmbito da política pública, é um 

desafio para a própria Juventude Negra, e para a Juventude, e de modo especial, para a academia e o 

Estado brasileiro. Esse último, responsável pela promoção e desenvolvimento das políticas públicas, 
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necessita de ferramentas analíticas que possibilitem reflexões como esta que identifiquem e 

problematizem o conceito de Juventude Negra Feminina, a fim de perceber e garantir acesso as suas 

demandas específicas. 

 As políticas públicas de juventude no Brasil, embora desafiem ir além, ainda circunscrevem 

esforços para incidir na criação de legislações que garantam os direitos a este público, justificando-o 

como segmento social. 

 A compreensão de Juventude, enquanto categoria sociológica, é fragmentada e diversa, e 

obedecem a protocolos próprios de cada país. Um exemplo desta situação de fragmentação está no 

enquadramento da categoria juventude pela faixa etária. Por causa das diversas percepções e 

entendimento sobre juventude a partir do recorte etário, a Assembleia Geral da ONU, definiu jovens 

como pessoas entre os 15 e os 24 anos, sem prejuízo de outras definições dos Estados Membros desta 

organização. 

 A mesma Assembleia aprovou o Programa Mundial de Ação para a Juventude para além do 

ano 2000 e reiterou Juventude como sendo de faixa etária entre 15 a 24 anos. No Brasil, no entanto, o 

Conselho Nacional de Juventude – CONJUVE define esta categoria como pessoas entre 15 aos 29 

anos, apresentando como justificativas, as experiências comuns a este grupo e a falta de políticas 

públicas específicas direcionadas para este segmento. Quando se refere a juventude no Brasil, falta a 

compreensão de que esta categoria é diversa, e que a percepção universal que recai é analisada 

naturaliza os eixos de subordinação que preterem as jovens mulheres e negras o acesso aos direitos. 

 A compreensão sobre juventude é, portanto, variável e apresenta incontáveis sentidos, tempos 

de duração, conteúdos e significados múltiplos que se modificam no interior dos grupos sociais de 

uma mesma sociedade, bem como em relação às demais sociedades. Regina NOVAES (1998) ressalta 

que essa perspectiva da agregação arbitrária por idade não resume as identificações possíveis num 

conjunto determinado de homens e mulheres que se reúnem num universo de pesquisa, mas permite 

perceber experiências geracionais que atinge um segmento, apesar da diferença de gênero. 

 Nesse sentido, a compreensão sobre esta etapa da vida tangencia seu aspecto universal, do 

ponto de vista dos aspectos físicos e psicológicos, e também, seu aspecto particular na diversidade. 

Esta condição é definida pela experiência social, sexual, de gênero, de cor/raça, de valores, de 

localização geográfica, de classe social, de grupo étnico de local de moradia, de cotidianos e de projetos 

futuros (Mônica SACRAMENTO, 2011). Referindo-se às mulheres negras e jovens, todos esses e 

muitos outros fatores influenciam de diferentes formas as vantagens e desvantagens em que vivemos 

nesta sociedade. (WERNECK; 2005, p. 09) 

 Considerando estas ideias, pensar a Juventude Negra Feminina como sujeito político, ajuda a 

compreender as ações deste segmento junto ao Estado, em busca de inclusão social e garantia do 

acesso aos direitos Constitucionais. Em consonância com essas ideias, ao refletir sobre políticas 

públicas e juventude no Brasil, Helena ABRAMO (1997) ressalta que,  
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[...] é necessário notar que, no Brasil, diferentemente de outros países, nunca existiu 
uma tradição de políticas especificamente destinadas aos jovens, como alvo 
diferenciado do das crianças, para além da educação formal. Na Europa e Estados 
Unidos a formulação de políticas para jovens e a designação de instituições 
governamentais responsáveis por sua implementação têm se desenvolvido ao longo 
do século; nos países de língua espanhola da América Latina, esse fenômeno, de 
modo geral, ganha significação a partir dos anos de 1980, principalmente estimulado 
por organismos como a CEPAL, ONU e o governo da Espanha, gerando algumas 
iniciativas de cooperação regional e Ibero-americana, com intercâmbio de 
informações e experiências, promoção de capacitação técnica, de encontros para 
realização de diagnósticos e discussão de políticas (ABRAMO, 1997, p. 25-26). 

  
 Ainda segundo essa autora, ao relatar sobre como a temática juventude é abordada  

 
[...] na academia, depois de anos de quase total ausência, os jovens voltam a ser tema 
de investigação e reflexão, principalmente através de dissertações de mestrado e teses 
de doutorado — no entanto, a maior parte da reflexão é ainda destinada a discutir 
os sistemas e instituições presentes nas vidas dos jovens (notadamente as instituições 
escolares, ou a família, ou ainda os sistemas jurídicos e penais, no caso de 
adolescentes em situação ―anormal ou de risco), ou mesmo as estruturas sociais que 
conformam situações ―problemáticas para os jovens, poucas delas enfocando o 
modo como os próprios jovens vivem e elaboram essas situações. Só recentemente 
tem ganhado certo volume o número de estudos voltados para a consideração dos 
próprios jovens e suas experiências, suas percepções, formas de sociabilidade e 
atuação (ABRAMO, 1997, p. 25).  
 

 Considerando Juventudes no plural, alertamos para a necessidade de pensar jovens em suas 

inúmeras diversidades, como grupos heterogêneos, dotados de interesses múltiplos, ressaltando a  

existência de múltiplas Juventudes. Ao transferir a ideias de Juventude para Juventudes é possível dirigir 

um olhar às Juventudes Negras e por sua vez dentro desta enfocar especificamente na investigação 

sobre a Juventude Negra Feminina, que também é diversa pois possui inúmeras experiências sociais, 

não podendo ser resumida em uma só.  

 Este texto se propõe como catalisador de questionamentos do modelo universal de Juventude 

no Brasil até que se encontre seus tantos outros sujeitos políticos como as Juventudes Negras e dentro 

desta as que são Femininas. 

 Ao considerar Juventudes Negras, percebemos que esta categoria também abriga múltiplas 

identidades de juventudes, e é precisamente uma delas que estamos definindo como Juventude Negra 

Feminina, cuja existência enquanto sujeito político e suas demandas e especificidades se constituem 

no ponto focal das reflexões aqui apresentadas. 

 Ao refletirmos sobre os direitos das Juventudes Negras, em especial das Juventudes Negras 

Femininas, seu lugar na sociedade, é necessário estar diante desses sujeitos que, em alguma medida, 

vivenciam espaços, tempos e características comuns, exigindo por parte das políticas públicas ações 

específicas, pois sobre elas recaem eixos de subordinação do racismo e sexismo juntos. Assim é 

possível identificar suas experiências, seus saberes, memórias, histórias e culturas, de modo a extrair 

um retrato de suas necessidades e de suas proposições, para melhoria da realidade na qual estão 

inseridas. 



                                                            
Ir para sumário    

 

Anais do 1º Seminário Nacional do fHist 152 

 Os muitos desafios que ainda existem sobre as formas mais adequadas para analisarmos a 

Juventude Negra Feminina possibilitam pensarmos o limite deste artigo e desta categorização, 

levando-nos a refletir sobre outras possibilidades analíticas de problematizar a atenção das políticas 

públicas quando suas ações são voltadas para a Juventude Negra no Brasil. 
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REVOLUÇÃO CUBANA : UMA BREVE ANÁLISE DA SUA 
REPRESENTAÇÃO NO FILME CHE, O ARGENTINO 

 
Andreza Conceição Souza1 

Vitória Azevedo da Fonseca2 
 

Resumo:O presente aritgo, utilizando como objeto de pesquisa história o filme Che, o argentino, 
buscou apresentar o processo da revolução cubana a partir da análise da sua  narrativa. Através 
da descrição de cenas foi possível analisar como a narrativa trouxe elementos que possibilitou 
uma análise acerca do personagem histórico Ernesto Che Guevara, além de corroborar com o 
que entendeu-se como sendo os princípios que levaram Cuba ao processo de revolução. 

 Palavras-chave: Análise fílmica, Che, Revolução Cubana. 

Abstract: The present analysis, using as object of historical research the film Che, o argentino, 
bring to present the process of the Cuba’s Revolution from the analysis  narrative. Through the 
description of scenes it was possible to analyze how the movie brought elements that made 
possible an analysis about the historical figure Ernesto Che Guevara, besides corroborating with 
what was understood as being the principles that led Cuba to the process of revolution. 

Keywords: Film analysis, Che, Cuban Revolution 

 

O alargamento expressivo das fontes históricas permitiu construir análises 

historiográficas a partir de elementos que faziam parte da manifestação cultural da humanidade, 

como a música, o teatro, a literatura, o cinema, a fotografia, entre outros.  Compreendidos agora 

como fontes importantes e passíveis de investigação, contrariando o caráter suspeito que as 

mesmas possuíam antes da revisão historiográfica empreendida pelo movimento da Escola dos 

Annales, (BURKE, 1997) estes documentos passaram a ser objetos de investigação dos 

historiadores afim de compreender mecanismos e momentos da história de uma sociedade em 

diferentes períodos históricos. Os filmes compõem assim um roll ampliado de fontes históricas 

cujas análises passaram a ter formas próprias a partir das discussões interdisciplinares 

desenvolvidas por pesquisadores que buscaram agregar conceitos das áreas de comunicação e 

história. Assim, são variadas as possibilidades de análise de filmes no âmbito historiográfico. 

Neste trabalho, o filme Che (Steve Sodenberg, 2008) é considerado como fonte 

histórica, no entanto, como um filme com temática histórica, o foco de análise recai sobre a 

construção narrativa sobre o processo histórico que aborda, no caso, a Revolução Cubana. 

Assim, considerando as especificidades de um filme com temática histórica, esta análise requer 

elementos diferenciados em relação às análises de filmes a partir das quais se busca aquilo que 

Marc Ferro descreveu como os “lapsos” que levam a compreender a própria época no qual o 

filme foi produzido. Um filme com temática histórica, neste caso, é um filme que propõe uma 

 
1 Mestranda no Programa de Mestrado Profissional Interdisciplinar em Ciências Humanas/ UFVJM 
2 Professora Adjunta no curso de Licenciatura em História da UFVJM. 
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leitura pública sobre o passado, e, neste sentido, será analisado. 

Conforme Fonseca (2016),  

os historiadores, ao analisarem filmes históricos, precisam considerar 
suas especificidades e suas características. Nesse sentido, em vez de 
analisar o que o filme não apresenta, torna-se necessário compreender a 
dinâmica do próprio filme para melhor aproveitar suas potencialidades. 
Ao analisá-lo [...] é importante ter em mente que os cineastas se referem 
ao passado de forma livre, sem o compromisso da história acadêmica. 
Assim, a história filmada sempre será uma reflexão mais pessoal do que 
um trabalho escrito. Mas é necessário que o historiador aprenda a lidar 
com essa linguagem do filme.  (FONSECA, 2016, p.432) 

 
Através da análise da construção narrativa do filme, da organização e encadeamento das 

cenas, bem como a escolha das situações a serem dramatizadas nesta ficção, buscou-se trazer para 

este artigo uma releitura da revolução cubana a partir da perspectiva filmográfica do filme de 

Steven Soderbergh, buscando compreender as interpretações construídas no filme.  

A análise, assim, está composta pela análise da estrutura narrativa e o encadeamento de 

cenas que compõem as interpretações presentes no filme. Optou-se por aliar descrição e análise, 

considerando que a descrição das cenas é um preâmbulo para a análise em si.  

 

A Revolução Cubana no filme Che 

 

Em meio ao cenário da guerra fria, no qual o mundo estava dividido economicamente 

entre as duas maiores potências, assumindo os ideias socialistas da URSS e os ideias capitalistas 

dos EUA, os norte americanos procurava manter a o capitalismo nos países que este exercia 

algum tipo de influência. A fim de cessar o crescimento de uma ideologia socialista na América 

latina, os EUA apoiava golpes de estado em países que mostravam-se sucetíveis a apoiar o 

socialismo. Através de um golpe de estado em 1952, sob influência norte americana, Batista 

tomou o poder e assumiu um governo violento e autoritário, o que causa revolta nas camadas 

mais baixas da população que viviam em condições miseráveis. (REMOND ,1983) O 

movimento revolucionário cubano iniciou em 1953, sendo consolidado em Janeiro de 1959 com 

a derrubada do general Fulgêncio Batista, que mantinha Cuba sob um regime ditatorial.  

O triunfo da revolução cubana não ganhou apoio dos EUA, o que já era esperado. Além 

da insatisfação da população cubana com o governo norte americano, os termos referentes as 

reformas agrárias nãos mostrava interessante economicamente para os EUA. As ideologias 

revolucionarias populistas faziam com que Cuba aproximasse cada vez mais dos ideias socialistas 

da URSS, e devido a conjuntura política e econômica de Cuba, Fidel negocia com a URSS que 

torna um grande aliado nas trocas econômicas, pois a URSS comprava o açúcar do país,  e 

militares, pois estes ofereciam proteção em caso de um ataque dos EUA, sendo o apoio 
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internacional mais viável naquele momento. (REMOND, 1983) 

O filme Che foi lançado em 2008, mas teve sua preparação prolongada por vários anos. 

Dentre os problemas encontrados em sua produção foi a quantidade enorme de material 

encontrado sobre o personagem principal, Che Guevara, e a intenção de construir uma narrativa 

aprofundada, com um grande número de detalhes sobre a trajetória do personagem. Assim, após 

diversas tentativas de construção de um roteiro viável, o filme acabou sendo lançado em Cannes 

com duração de mais de quatro horas. Considerando a inviabilidade de um filme com esta 

duração, para o lançamento comercial, o mesmo foi dividido em duas partes, sendo a primeira, 

intitulada Che, o argentino e a segunda Guerrilha. Este trabalho está focado na primeira parte, o 

filme Che, o argentino, cuja narrativa está focada no período posterior ao movimento de 26 de 

Julho de 19533. 

O filme foi construído com mesclas de temporalidades. Pautado pela visita de Che 

Guevara, em 1964, aos Estados Unidos, onde fez um discurso no Conselho de Segurança da 

ONU, o filme traz momentos dessa visita, na qual o personagem responde a perguntas, de várias 

pessoas, sobre como foi a revolução, entrecortado com cenas dramatizadas do próprio processo 

revolucionário. Assim, existe, basicamente, dois eixos narrativos pautados pelas imagens da visita 

de Che a Nova York, em preto e branco e, imagens coloridas do processo revolucionário, desde 

a chegada do pequeno grupo à ilha, até a tomada da cidade de Santa Clara, uma antes de chegar 

a Havana e a revolução triunfar.  

O filme tem uma narrativa não-linear, com idas e vindas na temporalidade. Podemos 

observar também que em alguns momentos a narrativa antecipa situações que serão mostradas 

depois, podendo levar o espectador a associar as informações e compreender as cenas. 

Nesta análise, tomaremos por base o papel assumido pelas imagens da visita de Che ao 

EUA para a construção da narrativa da revolução. Ou seja, o tempo presente pautando a 

narrativa do passado, permeado pela subjetividade do entrevistado. Neste processo, não é 

percebido desautorizações das falas da personagem principal, mas, a quase justificativa de pontos 

polêmicos apresentados nas perguntas dos norte-americanos, em um contexto de Guerra Fria, 

pós crise dos mísseis.  

 

A mensagem da revolução perde sua força? 

 

O filme começa com uma imagem em preto. Ouvimos alguém falando em inglês. Aparecem 

legendas. A voz testa o som. Com a câmera focando na bota, no charuto e em seguida no rosto de 

Che a voz feminina da repórter levanta a seguinte hipótese, em forma de pergunta: Se os EUA 

 
3 Quando ocorreu uma tentativa frustrada de derrubada do governo Batista. Fidel atacou o quartel general de Moncada, 
que resultou em diversas mortes e à prisão de Fidel. 
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ajudassem a população com reformas agrárias e fiscais a fim de melhorar a vida das pessoas, isto não 

faria com que a mensagem da revolução cubana perdesse força? Com a câmera ainda focada em Che, 

aparece uma imagem de jornal com a manchete de que Batista havia se apoderado de Cuba. Imagens 

de soldados e marinheiros chegando em Cuba e frequentando lugares como as boates. Em seguida é 

mostrado Fulgêncio Batista e a sua esposa, e a população brigando com os soldados do governo. Essa 

primeira questão, logo na apresentação do filme, é uma espécie de norteador para o espectador. Será 

que a resposta à pergunta é positiva? Onde está a força e a importância da revolução cubana? As 

imagens documentais de Cuba, antes da revolução, podem ser um primeiro indício da resposta.  

O filme mostra, em seguida, o espaço de uma casa, uma reunião de pessoas que jantam e 

conversam. A cena se passa no México, cidade onde Fidel havia estado após ser exilado de Cuba por 

ser preso durante o mal sucedido movimento de vinte e seis de Julho. Este momento inicia com uma 

reunião acalorada entre Che, Raul e outras pessoas que aguardam a chegada de Fidel para o jantar no 

qual Ernesto Guevara seria apresentado para Fidel. Depois de apresentados, Raul, Che e Fidel travam 

uma discussão acerca das condições sociais e econômicas de Cuba, considerando que Cuba sofre na 

miséria enquanto sustenta economicamente uma das maiores potências econômicas: o EUA. Na 

varanda da casa Che e Fidel conversam sobre a ideia de estabelecer um processo revolucionário em 

Cuba, e o quanto parece loucura. Nesta cena, são apresentadas as “origens” e o que leva à necessidade 

de uma revolução. A miséria de Cuba e o imperialismo norte americano. 

Corta para cena do mar. Voz over que conta o que estava acontecendo. Tradução em inglês do 

que Che fala na entrevista. Sobre as imagens do barco, a voz informa que Che, Fidel e mais 82 homens 

partem para Cuba em prol de estabelecer a luta armada e derrubar Batista do poder. Neste momento 

o narrador fala sobre a fé inabalável que Fidel tinha de que ganhariam a batalha, e também dos poucos 

homens que viram essa vitória acontecer. 

Este movimento composto pelo proletariado juntamente com o movimento estudantil 

liderado por Fidel Castro tinha como objetivo derrubar o governo e combater as influências que os 

Estados Unidos exerciam sobre Cuba, tendo em vista que a ditadura de Batista era um governo que 

fomentava os interesses norte americanos, permitindo que os mesmos interferissem diretamente na 

política e na economia cubana. 

 A primeira tentativa de derrubada do poder ditatorial de Fulgêncio Batista ocorreu em 26 de 

julho de 1953 em uma tentativa de atacar o quartel general de Moncada, mas sem sucesso, o que 

resultou na morte de diversos estudantes e a prisão de Fidel Castro, que após elaborar sua própria 

defesa que ficou famosa pela frase “ a história me absolverá”, foi exilado na cidade do México. 

Mesmo diante do fracasso, Fidel Castro não desistiu e ao sair do exilo no México, juntamente com 

Ernesto Che Guevara e Raul Castro, conseguiu o apoio da população que já estava insatisfeita com 

as péssimas condições sociais que o governo impopular de Batista oferecia principalmente a 

população camponesa. 
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Quem é o Che do filme? 

 

Volta para NY, vemos Che saindo do carro, com forte esquema de segurança, sendo 

recepcionado por pessoas que o agridem verbalmente. Enquanto na TV a repórter descreve Che, ele 

engraxa seus sapatos. A repórter anuncia Ernesto Guevara para ser entrevistado, apresentando-o 

como o médico, soldado e marxista que escreveu o manual sobre as guerrilhas, que dirige a economia 

cubana. Este homem, descrito com tantas qualidades, aparece engraxando os próprios sapatos. O 

choque maior, entre como é descrito e a imagem mostrada ocorre em seguida, quando vemos imagens 

de Che tendo uma crise asmática no meio da floresta. Aparece a legenda “Março de 1957”. Aquele 

homem odiado e descrito como muito poderoso é mostrado em sua fragilidade: sua saúde precária. A 

cena inicia com Che na serra, caminhando com dificuldades devido a problemas respiratórios. Com 

apenas um guerrilheiro, Che se esconde na mata para que os soldados do exército não os descobrissem. 

Com dificuldades respiratórias Che segue com este soldado para a casa de Epifânio, um camponês 

que o ajuda com a crise asmática.  

O filme passa a mostrar o processo de preparação da guerrilha. Na mata, Che encontra com 

Jorge Sotús e os outros guerrilheiros, e aguardam a chegada de Fidel. Fidel chega e os guerrilheiros 

cumprimentam-se. Nesta cena, Che chama cada um por seu nome, mostrando que conhece a todos. 

Após uma cena de desentendimento sobre a liderança de um grupo, Che é chamado por Fidel que lhe 

faz um longo discurso sobre a não necessidade de seu sentimento de não pertencimento, por não ser 

cubano. Em seguida, Fidel divide o grupo em três, dando as lideranças para Almeida, Sotús e Che. 

Nesta cena, condensa algumas questões relacionadas às disputas existentes e a liderança de Fidel 

Castro, que aparece sempre dando as ordens e organizando as ações. 

Em seguida são mostradas cenas de situações que indicam a entrada de novos participantes ao 

movimento. Por exemplo, um jovem camponês que fala de suas qualidades, mas não possui nem 

sapatos. Sem grandes explicações, são mostradas cenas dessa organização inicial, de recrutamento e 

orientação.  Novos armamentos chegam e Fidel organiza o ataque a Uvero, que teria uma visibilidade 

maior, segundo a fala de Fidel Castro. A cena do ataque é mostrada, com a legenda “28 de maio de 

1957”. Os guerrilheiros atacam o quartel, muitos armados com artefatos simples como coquetel 

molotov. Enquanto os guerrilheiros atacam, o narrador fala em tom dramático sobre a força de um 

exército ser mensurada pela quantidade de seus homens, no entanto, ele ressalva que o desejo de lutar 

por um objetivo concreto também são características que levam um exército a ter vantagem. O 

narrador ainda salienta que após o ataque Batista começou a fechar os quarteis de Sierra Maestra, 

dando razão ao que Fidel havia dito sobre atacar os quarteis, e salientando que Jose Martí já havia dito 

que quem se apodera de Sierra Maestra, se apodera de Cuba. Nesta parte inicial, assim, o filme mostra 

rapidamente a organização da guerrilha, e sua primeira vitória, após o ataque ao quartel de Uvero.  

Após a fala do narrador sobre apoderar-se de Sierra Maestra, corta para o acampamento, com 

uma série de feridos. Em uma cena, Fidel conversa com Che sobre as próximas ações e Che sugere 
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que ele próprio acompanhe os feridos. Fidel fica relutante e fala da importância de Che. Fidel diz que 

“vai pensar” e Che sai. Fidel diz a Raul que, em todo caso, que Che leve as melhores armas, 

demonstrando assim, a preocupação com o argentino.  

 

Cuidar de feridos? 

 

É interessante que, passando da representação da guerrilha para a entrevista, na pergunta da 

jornalista há uma contraposição entre a pergunta e o que foi mostrado pois a mesma questiona se não 

tinha sido frustrante ter sido designado para levar os feridos. Curiosamente, na cena anterior, essa 

ideia parte do próprio Che. No entanto, ao responder à jornalista, Che informa que não, e que um 

guerrilheiro deve ir onde for necessário e sobre as outras tarefas de um guerrilheiro, que não é apenas 

pegar em armas.  

As imagens mostram Che e o grupo de feridos na mata. E a voz da jornalista questiona se foi 

nessa época que Che descobriu o motivo de sua luta. Che responde que sempre soube porque lutava, 

mas que, foi na caminhada com os feridos que ele se tornou o combatente que é agora. Ao mesmo 

tempo que a narrativa apresenta as etapas da guerrilha, ressalta a personalidade de Che Guevara como 

uma pessoa extremamente compassiva e, ao mesmo tempo, rígida, se necessário.  

O filme deixa claro que Guevara demostrava preocupação com os seus guerrilheiros, 

mostrando ser um comandante competente, organizado com as funções do grupo, generoso e 

também justo. Nas cenas que sucedem ao ataque podemos ver que o grupo de guerrilha 

empenhou-se em armar a população, uma vez que estas pessoas, sendo eles camponeses e 

estudantes, mostravam – se  insatisfeitas com o governo de Batista e com suas precárias 

condições de vida. Isto é esclarecido em um diálogo entre um dos camponeses e Guevara. Sobre 

essa participação popular Florestan aponta que :  

Em suma, no processo da conquista do poder a própria revolução social foi antecipada. 
A atividade legislativa e executiva que o exército rebelde forjou construía o espírito 
revolucionário do guerrilheiro dentro da ação. E, o que é mais importante, como parte 
de uma realidade vivida e compartilhada com os humildes, envolvendo aquele espírito 
revolucionário, assim, pela participação, pelo compromisso moral e pela solidariedade 
política com a situação de interesses e de valores das classes trabalhadoras e da 
população pobre. (FERNANDES, 2007, p.129).    

 

Florestan evidencia o caráter popular que esta  revolução tomou, tendo grande 

participação das massas nas guerrilhas que levaram a revolução a triunfar. As cenas de 

atendimento médico realizado por Guevara aos camponeses demostra uma realidade social na 

qual às pessoas por vezes nunca haviam conhecido um médico, representando o descaso com a 

saúde da sociedade. Além disso, é representado todo o tempo o quanto este estava preocupado 

com a educação das pessoas que faziam parte do grupo, assim como a todo momento, ao 

perguntar a escolaridade das pessoas que agregam ao grupo fica claro que a existência de poucas 

pessoas alfabetizadas é bastante enfatizado. 
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Nas cenas seguintes, o filme mostra cenas de cuidado com os feridos. Em uma cena, Che 

pergunta se um dos guerrilheiros poderia ser levado ao hospital ao que o camponês responde sobre o 

medo da população com os guerrilheiros. O que indica a discrepância entre o que seria a realidade, o 

que o filme mostra, e o preconceito inicial da população. Em outra cena, Che, e outros guerrilheiros, 

ouvem sobre a situação de um camponês cujo pai fora expulso da terra, sem direitos.  

 Dessa sequência que mostra a situação de injustiça social vivida pela população, corta para Che 

na ONU, onde fala sobre as condições sociais que levam à revolução.  

 

Imagem pública: as revoluções são geradas pela opressão 

 

Che é mostrado em um estúdio, preparando para uma entrevista. Alguém pergunta se ele 

gostaria de maquiagem, e em tom de deboche ele responde que não. Ao ver um outro participante 

maquiando-se, Che diz ao seu intérprete que aceita um pouco de pó. Esta passagem, levemente 

engraçada, se interpretada de forma metafórica, podemos pensar sobre a construção da imagem do 

personagem e o uso de maquiagens. Apesar de inicialmente Che ser contundente de que não usaria 

maquiagem, em seguida, muda de ideia e pede algo que suaviza levemente sua aparência.  

Em seguida, ele é mostrado falando, e sendo traduzido. Em sua fala, aborda a pobreza em Cuba, 

que se mantém assim enquanto auxilia o crescimento econômico dos EUA, afirmando que as 

revoluções são criadas pelas condições de opressão. Após concluir sua fala o diretor corta a entrevista. 

Dois homens que estão assistindo, no estúdio, discutem e um deles diz que se não trabalhar, não come 

e que o outro tem assistência social, e ele responde para ele ir trabalhar em Cuba. Em uma conversa, 

Che aparece “educando” os ouvintes, explica sobre a necessidade da luta pela liberdade, etc. 

Em um ambiente que parece uma cozinha, enquanto os outros homens que o acompanham 

comem, Che descasca uma laranja e conversa com eles sobre a OEA (Organização dos Estados 

Americanos). Nesta cena, é reitada a imagem de um homem simples, que conversa com as pessoas de 

igual para igual. 

Em seguida, no entanto, há uma passagem que, à primeira vista, pode parecer controversa. Um 

funcionário aproxima e pergunta a Che se ele vai precisar dele naquela noite, e Che reponde a ele que 

ninguém é tão necessário e nem tão imprescindível nessa vida, dizendo a ele para que não acreditasse 

que fosse imprescindível, o libera para sair. A resposta dada a seu assistente de que ninguém é 

imprescindível é marcante em função da maneira dura como responde. Por outro lado, nas cenas 

seguintes, Che Guevara é mostrado cuidando de diversas pessoas, como médico, mostrando também 

sua importância, que vai além da atuação na guerrilha. A frase pode remeter também ao poema de 

Bertold Brecht, no qual diz que aqueles que lutam toda a vida são imprescindíveis, contrariando a 

própria frase de Che. Ele diz não haver pessoas imprescindíveis, mas, ele próprio pode ser visto como 

tal. 
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Na cena que se segue, em cores, e ainda na fazenda com os jovens Guile e Israel, Che é mostrado 

atendendo os camponeses, como médico. Alguns deles nunca haviam visto um na vida, informam.  

Nessa parte, Che também recruta novos camponeses, que possuem armas. Nessa mesma parte, os 

guerrilheiros Esteban e Cuervo discutem sobre as estratégias de guerrilha de Che e reclamam por não 

estarem lutando e sim subindo montanhas. Estes demonstram divergências em relação ao método 

utilizado e a narrativa antecipa conflitos posteriores.  

Ao mesmo tempo em que a narrativa apresenta as características do personagem, uma pessoa 

debilitada fisicamente em função de uma doença, mas também bastante compassiva e atenciosa com 

os camponeses, preocupada com a saúde e educação dos mesmos. Por outro lado, nas cenas seguintes, 

as cenas mostrarão um guerrilheiro rígido em relação às regras. Enquanto Che estuda com dois 

guerrilheiros, dois camponeses aproximam e reportam a Che que as regras de guarda não estavam 

sendo cumprida, este discute com Joel, um de seus guerrilheiros, sobre a guarda do acampamento, 

questionando sobre as responsabilidades que estavam destinadas a ele e o puni, dando a ele mais 

quatro horas de guarda. 

Logo em seguida, em outra cena, uma situação importante que pode ser usada para justificar os 

fuzilamentos, é mostrada uma situação na qual os dois guerrilheiros insatisfeitos fogem. Esteban e 

Cuervo fogem e chegam a casa dos camponeses onde se intitulam membros do grupo de Fidel. Eles 

roubam e estupram a família de camponeses. 

É interessante que, em seguida a esta cena que mostra o caráter de pessoas que faziam parte da 

guerrilha, pessoas que se aproveitam da confiança e fragilidade de camponeses para benefício próprio, 

e, além disso, que se mostram como bandidos que estupram e matam, na cena em NY, Che fala sobre 

a influencia americana sobre os cubanos.  

 

A intervenção estrangeira fortalece o movimento 

 

A cena que se segue em preto e branco mostra Che fumando dentro do carro. Uma voz  diz 

que é impossível vencer o imperialismo sem reconhecer que a sua fonte são os EUA ( a cena mostra 

Che observando uma estátua ao chegar a Nova York), e que no sistema capitalista vivemos em uma 

jaula invisível que é o mito de que o homem vence por si mesmo, quando na verdade o destino da 

maioria já é determinado por forças invisíveis. 

Novamente a narrativa volta para a guerrilha, e é mostrada a casa dos camponeses queimando 

à noite. Na cena seguinte, o grupo de Che encontra a casa em cinzas e corpos de camponeses 

estendidos no chão. Na cena seguinte, Che é informado do avanço do exército e da necessidade de 

seguir por outro caminho. Após o anúncio de um confronto com tropas, corta para uma conversa em 

NY quando Che é recebido por norte americanos e apresentado para Eugene MacCarthy a quem 

agradece, ironicamente, pela invasão à Praia de Girón, informando que isso ajuda a convencer o povo 
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a se solidarizar com a revolução. A fala termina com a ideia de que nem tudo é culpa dos EUA e que 

alguns problemas são criados internamente.   

 

As formas da revolução 

 

Nas cenas seguintes, após caminhar pelas matas, há um encontro com as tropas de Fidel e a 

assinatura de acordos entre os grupos rivais existentes em Cuba. Nesta cena são condensadas disputas 

entre grupos rivais, e a antecipação da eleição de Fidel como único líder. Chibas e Passos, líderes de 

outros movimentos contra Batista assinam uma aliança política com Fidel. Che pergunta a Raul quem 

são eles e o que estavam assinando. Há a apresentação de uma discordância de Che e Fidel sobre este 

acordo. Como contraponto, a jornalista, em NY, pergunta se não havia um conflito entre Fidel e 

outros movimentos cubanos, e ele responde que o único conflito existente era com Batista e seus 

aliados. Ou seja, há um contraste entre o que ele assume publicamente e o conflito mostrado entre ele 

e Fidel, indicando, talvez, a submissão dele em relação à liderança de Fidel Castro. 

As cenas seguem mostrando reportagens de jornais ressaltando o crescimento das forças 

rebeldes em Cuba. A repórter insiste na pergunta, questionando se Che está dizendo que não houve 

conflito entre o movimento cubano, e ele diz que as táticas eram diferentes pois o movimento cubano 

queria derrubar Batista com uma greve geral, enquanto os guerrilheiros queriam derrubar com uma 

luta armada, a qual ele destaca como sendo a tática mais efetiva em relação às outras.  

Embora o movimento de guerrilheiro de Fidel fosse o único que apresentava uma 

possibilidade maior de consolidar o processo de derrubada do governo, outros movimentos já 

estavam mobilizados contra o governo. Outras organizações contrárias ao governo estavam 

consolidados como o Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), a Organización Auténtica (OA) 

e o Directorio Revolucionario Estudiantil (DRE) que também tinha apoio da população cubana.4 

Instalados em Sierra Maestra, os guerrilheiros arquitetaram o primeiro ataque ao quartel, espalhando 

as ondas de ataques por todo o território cubano. Com o apoio de populares armados, em Janeiro de 

1959 com os movimentos revolucionários já consolidados, Castro e os revolucionários derrubaram 

Batista e tomaram Cuba. Dentre os objetivos da revolução, a inauguração de um novo regime era 

um dos principais ideais proposto por Castro e Guevara, além de melhorias para a população, dando 

ênfase para a educação, a cultura e a reforma agrária.  

No filme, com imagens do acampamento, aparece uma das guerrilheiras, juntamente com Fidel, 

que discutem os termos da aliança, salientando que o governo provisório libertaria todos os 

prisioneiros políticos civis e militares, garantiria liberdade de imprensa e os direitos individuais da 

constituição de 1940, e reforma agrária. Enquanto Che discorda de Fidel, este mostra que suas ações 

 
4 GOTT, Richard. “A Revolução de Castro toma forma, 1953-1961” in: Cuba: uma nova história. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2006. pp. 171-217. 
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são majoritárias e as justifica. A discussão termina com o encaminhamento de novas ações para a 

guerrilha. Che fará o treinamento de novos guerrilheiros. Na próxima cena, imagens desse 

treinamento: rigor, compaixão e alfabetização. 

 

O que é um guerrilheiro? 

 

Sob cenas de combate uma voz over pergunta o que seria a qualidade mais importante de um 

revolucionário, e Che responde que é o amor, pois um revolucionário é guiado pelo amor pela 

humanidade, pela justiça e pela igualdade. A cena de combate pontua o andamento da guerrilha, 

identificando momentos chaves do processo revolucionário. 

 

Relações EUA e Cuba: preparando o discurso na ONU 

 

Voltando para Nova York a repórter pergunta se Che é otimista a respeito da normalização das 

relações entre Cuba e EUA, e ele diz que isto seria muito difícil e levaria tempo, esclarecendo que 

falava sobre o governo e não sobre o povo. Enquanto isso mostra uma cena de dois homens armando 

um morteiro. Ainda em Nova York, a secretária e Che procuram uma página faltando do seu discurso, 

e ele a encontra rasgada, em seguida o delegado informa ter recebido uma ligação avisando sobre a 

ameaça de bomba na ONU, onde Che fará seu discurso.  

 

Fuzilamos e continuaremos fuzilando 

 

Corta para a cena da guerrilha na qual os guerrilheiros fugitivos são encontrados. Esteban e 

Cuervo, que anteriormente haviam estuprado, matado e queimado a casa de camponeses, são levados 

amarrados ao som da população de camponeses enfurecidos. Che os julga por traição e os condena à 

morte, lembrando que eles haviam usado o nome do exército rebelde para roubar os camponeses, 

além de ter estuprado a filha de um dos camponeses fingindo se passar por um comandante da 

guerrilha. A execução é preparada, com direito a “ultimo pedido”. Quando o primeiro tiro é disparado, 

corta para sons de aplausos na ONU e Che subindo para fazer seu discurso. A execução remete à fala 

dos fuzilamentos que Che afirmou que ocorrem e que continuarão acontecendo. De certa forma, a 

inserção destes personagens bandidos na narrativa justificaria para o expectador os fuzilamentos, 

criando motivos supostamente convincentes.  

Em sua fala na ONU, Che fala sobre o imperialismo norte americano, criticando-o e 

esclarecendo que Cuba é um território livre sem investimentos estrangeiros e alianças 

comprometedoras. Denuncia as tentativas de intervenção norte americanas e afirma a existência dos 

fuzilamentos durante o período de revolução, e diz que isto continuaria se fosse necessário, pois a sua 

luta é até a morte, e essas condições foram impostas pelo próprio imperialismo norte americano.  
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Novas etapas da guerrilha 

 

Nas cenas em Sierra Maestra, outros camponeses são recrutados. Há uma cena de dois irmãos 

jovens (14 e 16 anos) que insistem em participar. Nas cenas seguintes, o cotidiano do acampamento: 

aulas de alfabetização, resolução de pequenos conflitos entre os guerrilheiros. Em uma cena, Che 

informa que iniciará uma etapa difícil e dá a eles a oportunidade de deixar a tropa, no entanto, quando 

alguns guerrilheiros saem do grupo Che fica irritado, evitando ouvir suas explicações e os chamam de 

covardes e medrosos. Fidel aparece orientando sobre as novas ações e redistribuindo as lideranças. 

Novas cenas da rotina do acampamento: lavando, limpando e aprendendo a atirar.  

Sob cenas de um combate, a voz over do tradutor de Che, em inglês, traduz a sua fala que o 

individualismo deve desaparecer em Cuba. A repórter questiona se não é essa a natureza humana, e 

Che responde que o capitalismo não permite que o indivíduo expresse sua natureza humana, dando 

como exemplo o fato de uma criança estar sempre querendo mais brinquedos, no entanto, quando a 

sociedade age de forma a coagir os menos fortunados e isto é considerado da natureza humana, algo 

precisa ser feito. A repórter pergunta se então Che não está agindo como um indivíduo e que Fidel 

também é um indivíduo. Ele responde que sim, somos indivíduos que precisam aceitar o desafio e a 

responsabilidade de lutar em nome da sociedade em sua totalidade. Enquanto ouvimos esta fala, 

outros camponeses armados se juntam ao grupo. O momento de uma foto emblemática é reproduzida 

no filme, conforme podemos observar nas Figuras 1 e 2. Os guerrilheiros se preparam para a fotografia 

que é realizada ao som de um grito de “Cuba Libre”. 

 

 

1Foto em comemoração do Ano Novo de 1958 em Sierra Maestra. Disponível em: 
http://zibaldone.contrabanda.org/files/2017/04/Fidel_sierra_2.jpg 
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2 Frame do filme Che, o argentino. (2008) representando uma referência a foto acima 

Na comparação das duas imagens, podemos perceber que a segunda funciona como uma espécie 

de dispositivo de validação do discurso construído na medida em que referencia uma fonte histórica 

visual e reafirma essa fonte a partir da presença do fotógrafo em cena. Assim, a câmera do filme 

enquadra a outra câmera numa posição de olhar “de Deus” na qual é historicizada a fonte documental 

mas não a imagem fílmica. 

 

O ataque de El Hombrito: rebaixamento ou acirramento? 

 

De volta a Nova York, Che aparece pedindo orientações sobre sua participação na ONU, entre 

réplicas e tréplicas. Em seguida, um representante fala na assembleia que o seu governo não tem 

responsabilidades que ilusões de guerrilhas são fomentadas, levando pessoas com armas de baixo 

calibre a querer lutar contra o exército de um país que diz ter boas tecnologias armamentistas. Outro 

participante da assembleia diz que a limitação ao comércio com Cuba é uma medida defensiva 

decorrente de sua subversão a violência, dizendo não tolerar e nem apoiar os ataques aos navios 

cubanos, assim como outros ataques a Cuba. O representante da Venezuela nega as acusações de 

genocídio, alegando que o representante cubano (Che) julgava a soberania venezuelana, uma vez que 

esta possuía um governo democrático e legalmente reconhecido. Outro representante diz que a 

revolução cubana errou em não institucionalizar o movimento dentro dos preceitos dos direitos legais 

das américas, dizendo que os seus dirigentes erraram em ser tão vaidosos a ponto de não seguir os 

preceitos do regime venezuelano, e finaliza dizendo: “Não me defenda compadre”. Em seguida, corta 

para a imagem de um porco morto no meio da mata. A sequência mostra o ataque aéreo sofrido. 

Esta cena começa com os guerrilheiros encontrando um porco morto e dependurado, em 

seguida vários ataques são dirigidos a base em el Hombrito. Che pede que os doentes sejam levados 

para o abrigo, onde eles escondem juntamente com outros camponeses e crianças. Che ordena que 

Polo leve os prisioneiros para a sua casa e ordena que em momento algum eles sejam maltratados, 

nem verbais e nem fisicamente. Camilo chega correndo e entregando a arma de Ciro a Che, avisa que 

ele foi morto e que não haviam conseguido recuperar o seu corpo. O acampamento é invadido e os 
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invasores se surpreendem com tamanha organização. Enquanto tudo é queimado, na próxima cena, 

Fidel indica que Che faça novos recrutamentos. Che, contrariado, aceita. 

Novamente em NY, a repórter pergunta sobre a reação de Che em relação à nova função de 

recrutamento, questionando se ele havia sido rebaixado de função após o ataque a el Hombrito. Che 

responde que não, no entanto ela insiste e pergunta se foi isso o que ele pensou naquele momento. 

Che responde que mesmo que ele achasse que estava sendo rebaixado, ele sabia que Fidel teria seus 

motivos. Aqui, novamente, mostrando a características de Che Guevara e sua relação submissa a Fidel 

Castro.  

A cena que mostra o diálogo entre os personagens de  Castro e Guevara mostra a 

preocupação de Castro em juntar-se a outros movimentos contrários ao governo de Batista. 

Nesta cena fica evidenciado que o intuito das lutas armadas não eram negociar com o governo. 

 

Formas da revolução: guerrilha se mostra mais eficiente 

 

Enquanto vemos imagens de Che treinando novos recrutas, a voz over da jornalista pergunta se 

houve movimentos pacíficos, ao que Che responde que sim, com, inclusive, apoio de Fidel Castro, a 

exemplo da greve geral. Nesta parte do filme, a greve geral é problematizada como incapaz de 

efetivamente derrubar o ditador.   

 A repórter diz que muitos grupos não compartilhavam das crenças de Fidel, por exemplo, a 

reforma agrária como base da revolução, e pergunta como Fidel conseguiu convence-los. Che 

responde que com o fracasso da greve de 9 de abril ficou claro que o movimento de 26 de julho seria 

o mais eficaz na derrubada de Batista, exaltando que um líder deve levar o povo a compartilhar de 

suas crenças. Vemos imagens de balas, sangue e soldados armados. 

Na próxima cena, Fidel conversa com líderes de outros movimentos e a partir de articulações 

entre os guerrilheiros e as outras lideranças sobre a popularidade de Fidel, é proposto que a queda de 

Batista não significaria o fim da ditadura, era necessário derrotar o exército. As ideias sobre os rumos 

da revolução e os projetos que permeiam o processo são apresentadas em falas de personagens como 

Raul, Che e Fidel. O diálogo entre Guevara e Raul deixa claro que, embora o movimento aproximasse 

dos movimentos comunistas, não era esse o intuito do grupo, e sim derrubar o governo e promover 

uma revolução, começando por reestabelecer leis que fomentassem às reformas agrárias, dando as 

terras a quem produz. Fidel é anunciado o líder do movimento. No acampamento, uma conversa entre 

Fidel e Che sobre a nova etapa e a expansão do movimento para sua última etapa, avançando para a 

planície, em direção a Havana. 

Corta para a fala de Che no Conselho de Segurança da ONU, onde acusa a Venezuela e Panamá 

de conivência com as ações norte americanas. Enquanto Che fala da situação política da América 

Latina, cenas da guerrilha avançando são mostradas. Che continua lendo o seu discurso de resposta 
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aos representantes, mostrando o desejo de Cuba por assumir sua independência, e ressalta que Cuba 

tem grande apoio dos campos socialistas como a URSS. Finaliza dizendo: “pátria ou morte” e é 

aplaudido pela plateia.  

 

Momentos finais da guerrilha: rumo a Havana 

 

Nas cenas seguintes apresentam as organizações dos guerrilheiros para elaborar seus ataques 

aos quarteis. Ao chegar nos povoados as cenas mostram a existência  do apoio da população aos 

guerrilheiros, contribuindo para que esses ocupassem o poder local. Os grupos divididos continuam 

fazendo seus ataques e conquistando cada vez mais os pequenos povoados até chegar em Santa Clara, 

indo em direção a Havana.  

O filme mostra a chegada a La Villa, em meio a um temporal. Após embates e discussões com 

outros grupos, Che avisa aos guerrilheiros que será o único comandante na região de Las Villas e 

anuncia Bordon e Valdez, e diz que vai exigir maior disciplina, além de dar aos que não querem 

sacrificar pela pátria a possibilidade de sair do grupo. 

Nesta parte final, a personagem de Aleida, futura esposa de Che Guevara, aparece. Inicialmente 

como mensageira e depois como guia de Che.  Os guerrilheiros de Che chegam aos vilarejos em 

caminhões e juntamente com os outros grupos e o apoio da população tomam os vilarejos rendendo 

os soldados. De volta a entrevita, Che diz que finalmente estavam trabalhando com outros grupos e 

o movimento crescia como uma onda, tendo ajuda da população. A repórter pergunta se a tomada de 

tantas cidades em uma semana não seria uma campanha relâmpago, e Che responde que a batalha já 

estava sendo planejada a quase 100 anos, e o fato da insatisfação popular com o governo havia 

facilitado. 

Após cenas sobre a convivência de Che,  Aleida e os obstáculos enfrentados nesta última fase 

da guerrilha, eles se preparam para entrar em Santa Clara. E isso significaria a vitória da revolução 

pois, como foi dito no filme, aquele que tomasse Santa Clara, conquistaria Havana. Enquanto são 

mostradas as cenas dos preparativos para atacar o quartel em Santa Clara, os guerrilheiros são bem 

recebidos por estudantes. Em over, a repórter pergunta a Che os motivos de não ter esperado Camilo 

para atacar Santa Clara juntos. Che fala que Santa Clara era a ligação com Havana e o resto do país, e 

esperar por Camilo poderia ser muito perigoso.  

A batalha em Santa Clara é longa e cheia de desafios. Após várias ações, finalmente os últimos 

resistentes são rendidos. Em uma das cenas, o coronel e o general saem do quartel com roupas de 

civis e pede que os soldados continuem resistindo e que se tentar fugir, que sejam fuzilados. Che 

anuncia que Camilo está vindo e um guerrilheiro diz que Batista havia deixado o poder. Em meio às 

comemorações da população, os guerrilheiros pegam o general e o prende como prisioneiro de guerra. 

 

Balanço do processo: um pouco de loucura 
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Em Nova York Che diz que a revolução teve momentos de loucura o ataque ao quartel 

Moncada, e a resistência dos últimos ataques da ditadura em Sierra Maestra, a invasão de Las Villas, a 

tomada das principais cidades. Se analisar esses acontecimentos, segundo Che, é possível notar que há 

um pouco de loucura no meio. O filme volta a mostrar imagens de Fidel e Che naquela conversa no 

início do filme, no México. Na sacada Fidel convida Che a ir a Cuba, ele aceita na condição de que se 

a revolução triunfasse, ele a levaria para toda a América. Essa fala cria uma ligação para o próximo 

filme que aborda as ações de Che na Bolívia. 

Em Nova York Che conversa com a cozinheira na cozinha quando um dos seus funcionários 

pergunta se ele vai precisar dele aquela noite. Che diz que eles já tiveram essa conversa. Che diz que 

não pensa em nada, que só tem olhos pra Cuba e o funcionário agradece e se despede. A repórter 

pergunta se Che se considera um símbolo da revolução, e ele responde que pode dizer que eles 

representaram um grande movimento no mundo e que os olhos dos opressores e dos oprimidos 

estavam voltados para eles. A repórter pergunta quantos anos ele tinha em janeiro de 1959 e ele 

responde 30 anos. 

Corta para a cena final. Os guerrilheiros e Che estão em um jipe, a caminho de Havana. São 

ultrapassados por um carro conversível vermelho, com guerrilheiros dentro. Che pede para seguir o 

carro e fazê-lo parar. Ao descer e caminhar em direção ao carro, Che ordena que devolvam o carro, 

que, segundo o motorista, era de um franco atirador. Che ordena que o carro seja devolvido e que os 

mesmos sigam para Havana de ônibus, de jipe ou a pé, mas nunca com um carro roubado. Ao voltar 

para o carro, Che fala “inacreditável”. 

Essa fala final aponta para os desafios que enfrentarão no processo de implementação da 

revolução, remetendo a uma outra fala de Che que, quando alguém disse que era a vitória da revolução 

e ele responde que a revolução estava apenas começando.  

O processo revolucionário cubano não tinha como objetivo inicial a construção do socialismo. 

As ideologias desta revolução eram influenciadas por José Martí, com o interesse de combater o 

imperialismo e estabelecer uma identidade nacionalista para esta população, através de guerrilhas 

Castro julgava estar concluindo o que Martí havia iniciado. Inicialmente a revolução tinha como 

proposta projetar um novo futuro para a América latina, cordenada por um viés totalmente patriota. 

Após a revolução o governo atentou-se em efetuar uma política voltada para a população, 

garantindo saúde e educação, além de estabelecer a reforma agrária que desagradou muitos 

proprietários de terra. Sobre o comando da economia do país Che preocupou-se em construir 

indústrias para fomentar o consumo de produtos produzidos dentro do país. No entanto, houve uma 

grande estagnação econômica derivada da diminuição da produção de cana de açúcar, o que gerou 

um período crítico de pobreza.  

A Revolução Cuba tornou-se o referencial na luta armada contra governos ditatoriais em toda 

a América latina, principalmente por ser um governo dirigido por guerrilheiros e que buscava 
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estabelecer políticas públicas por toda a ilha e lutar contra potências econômicas.  

 

Considerações finais 

 

O filme Che, o argentino, constrói, através de sua narrativa, explicações e interpretações para o 

processo revolucionário cubano. O diálogo com a historiografia, ou interpretações sobre a Revolução 

Cubana, apesar de não analisada neste trabalho, está presente nas questões que aparecem no filme, 

seja em fala de personagens ou representações em cenas. Por exemplo, questões como as execuções 

realizadas no processo; ou, o envolvimento de diversos movimentos sociais; as disputas dos 

movimentos e controvérsias sobre as melhores formas de luta revolucionária, etc. Além disso, traz 

pontos de vista sobre a figura de Che Guevara e as causas da revolução, ligadas à situação precária de 

miséria do povo e a intervenção norte americana no país. 
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JOGOS POÉTICOS: POESIA E CRÍTICA SOCIAL 

Lucia Helena Ramos de Souza1 
Maria Mello de Malta2 

Bruno Nogueira Ferreira Borja3 

 

Outras epistemologias: o jogo e a poesia 

 

Homo sapiens. Homo faber. Homo ludens. “É no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se 

desenvolve”, afirma Johan Huizinga, em seu livro Homo Ludens – o jogo como elemento de cultura, 

publicado em 1938. E conclui: “O jogo é função da vida”.    

Mas, afinal, o que é o jogo? 

O jogo é livre, é atividade voluntária, traz satisfação, exige participação, é social, é tenso, e lúdico. 

O jogo é constituído de jogadores, lugar ou circulo mágico, regras, tempo, ordenamento e peças. O 

jogo tem ritmo e harmonia. 

“A poiesis é uma função lúdica”, diz Huizinga (1938, pág.131). Já Décio Pignatari (1987, pág 8)  

informa que vinda do grego poietes, ou “aquele que faz”, a palavra poeta faz linguagem. E funda culturas 

inteiras.  

Tudo que sinto escrevo, 
Cumpro a sina, 
Crio reinos, 
Inauguro linhagens. 
(Adélia Prado, Poética) 

 

A poesia é arte, é contaminação, é urgência, é linguagem (em tensão), é ritmo, é comunicação, 

é desassossego, é consciência rara, artística, critica, é outridade, é experimentação, é risco. Octavio Paz 

dirá também que “toda criação poética é histórica. [...] Poesia, momentânea reconciliação: ontem hoje, 

amanhã; aqui e ali; tu, eu, ele, nós. Tudo está presente: será presença.” (1976, pág.120-123).  

O jogo e a poesia são epistemes. Conhecimento, conhecimento da realidade, auto-conhecimento, 

conhecimento coletivo. A poesia é criação e experiência individual e/ou coletiva. O jogo é experiência 

coletiva. Lúdica, poética.  A poesia é arte. Transmite emoções e sentimentos. Comunica. Expressa. É 

linguagem. Consciência. Manifestação individual e social, a arte será, portanto, necessariamente crítica.  

A questão real é que arte é forma de conhecimento e todo conhecimento é função 
vital, todo conhecimento garante vida e complexidade. Desvalorizar o artístico é 
matar, em altos níveis e complexidade, nossa Humanidade. [...] A história da 
evolução humana é uma historia da evolução da arte. (VIEIRA 2006, pág. 83, 99). 
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Epistemologia – HCTE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (orientadora) 
mariammalta@yahoo.com.br 
3 Prof. Dr. do Instituto de Economia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ (co-orientador) 
borja.bruno@gmail.com  
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Os jogos poéticos 

 

Os jogos poéticos é um método desenvolvido para oficinas de poesia, que inclui dinâmicas de 

leitura, de jogo, e de criação.  

As oficinas são organizadas por módulos. Cada módulo apresenta um conjunto de poetas a 

serem pesquisados. Os “mestres” dos jogos são chamados de provocadores – porque devem provocar 

a memória do poeta que habita cada um dos participantes, ou jogadores.  

A tentativa é por uma “pedagogia amorosa”, embebida num “amor criativo” – com disse em 

uma de suas palestras a escritora e semioticista Lucia Santaella  –, ou mesmo uma “abordagem 

amorosa”, como defende o professor e filósofo Lauro Frederico da Silveira. Mas o que seria isso? Será 

a percepção que não existem detentores do saber e da “mágica” ou da “máquina” de fazer poema. E, 

portanto, a experimentação é de todos participantes,  incluindo os “mestres” ou “provocadores” – 

que “guardam” as regras do jogo. Por isso, a necessária percepção e olhar para cada um dos 

participantes, e do improviso e da criatividade, sempre acreditando na capacidade de cada um em ler 

o mundo, jogar com os signos e fazer poesia.   

Imaginemos uma tapeçaria contemporânea. Ela comporta fios de linho, seda, 
algodão, lã, de cores variadas. Para conhece-la, seria interessante conhecer as leis e 
princípios relativos a cada uma dessas espécies de fio. Contudo, a soma dos 
conhecimentos sobre cada tipo de fio que compõe a tapeçaria é insuficiente para 
conhecer essa nova realidade que é o tecido, isto é, as qualidades e propriedades 
próprias desta textura, como, alem disso, é incapaz de nos ajudar a conhecer sua 
forma e sua configuração.” (MORIN, 2010).  
 

Portanto, o método, por mais que possa ser descrito, não importa o quanto se detalhe, será um 

fenômeno complexo, ou seja, “aquilo que é tecido em conjunto”, onde a multiplicidade e a diversidade 

são constantes. E o erro, possibilidade. E seu suposto oposto, o acerto. E o pensamento crítico sobre 

si e o mundo.  E, sobretudo, a urgente solidariedade. E tudo transdisciplina, sem fragmentação: a 

poesia, a linguagem, a brincadeira, a economia, a política, a história, a geografia, a arte, a filosofia, 

enfim, o conhecimento, os saberes.  

Por isso, a difícil ou desnecessária explicação ou detalhamento do que se poderia chamar de 

técnica de abordagem e comunicação nas oficinas de Jogos Poéticos. O que existe é um roteiro inicial 

que pode ser mudado conforme condições apresentadas. E uma regra, como num jogo que é. E ela 

será querer brincar. Estar no jogo. Querer estar nele. Aceitar o desafio. Jogadores, mestre do jogo e 

as regras, o espaço do jogo, as peças para jogar, as tarefas propostas, o objetivo. Poetas, o circulo 

mágico, palavras, brinquedo, pessoas, ritmo, poemas, performances. E o tempo.  

A encargo do “mestre” do jogo fica uma estrutura triuna: ler, brincar e criar. Com a qual ele ou 

ela controla o tempo para guiar a todos ao objetivo desejado: vivenciar, experimentar, criar. Exercitar 

a outridade, ou ir a procura do outro, dar presença ao outro. Ler e fazer poesia. No sentido pleno que 

a palavra poesia possui, de emancipação, liberdade, crítica, autonomia, maioridade – como em Kant 

sobre a capacidade de escolher. 
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No mais, será a sensibilidade, a observação cuidadosa, a generosidade quase distraída, a 

flexibilidade firme, enfim, poderia ser usado aqui a palavra sagrado. E seria dito que deve ser observado 

o sagrado, o sutil, o que não se determina, para saber o que fazer, o que propor, o que mudar no 

momento que se sente que tem que mudar ou continuar e até onde. Mas será também usada, para os 

que se assustam ou se incomodam com a palavra sagrado ou mistério, a palavra que é usada por Morin, 

a complexidade. Os jogos poéticos são, portanto, antes, um fenômeno complexo.  

 

O projeto: história da oficina  

 

O primeiro elefante criei, porque ganhei e não lhe vi melhor destino.  
O segundo comprei, porque já não sabia viver sem amor tão grande. 
(Marina COLASANTI, 1985) 

 

A primeira oficina de jogos poéticos foi num jardim, com a poesia de Oswald de Andrade. 

Porque era preciso ter um início e o modernismo foi o ponto de partida escolhido. Depois viriam 

outros modernos como Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond, e muitos outros 

poetas, mais de 60 autores. E como o elefante de Marina, dali em diante seria impossível viver sem 

esse amor tão grande.  

Do início, em 2012, no Sesc Tijuca e Sesc Rio, passando pelo Fórum de Ciência e Cultura da 

UFRJ, em 2015, ou no Ponto de Leitura Conto a Conto em 2016, e nas atividades do programa de 

pós-graduação HCTE e da Extensão UFRJ, 2017 a 2019, já são mais de sete anos de muita 

experimentação poética. Desde Oswald e sua antropofagia, Mário, Bopp, Murilo, Jorge de Lima, Gilka, 

passando por Drummond, Bandeira, Vinicius, Cecília, Cora, Adélia, as três gerações do período 

chamado Modernista, a geração de 45, João Cabral, Ferreira Gullar, o Tropicalismo, a Tropicália, a 

Marginália, Torquato, Cacaso, a poesia Marginal, Wally, Ana C., Chacal e CEP20mil, os 26 poetas de 

Heloisa Buarque, Francisco Alvin, Nicolas Berh, os malditos, Hilda Hilst, Glauco Mattoso, os poetas 

dos anos 90, Cícero, Aleixo, Carlito, Eucanaã, Zarvos, e ainda Arnaldo Antunes, Maiakovski, Brecht, 

Pagu e Solano Trindade e a poesia periférica em Sergio Vaz, entre outros tantos. E o caminho continua 

em Sereias – poetas brasileiras, e em breve Veias Abertas, a poesia da América Latina. 

Em 2010, na oficina de poesia falada do poeta Chacal, é montado um coletivo de poesia e 

performance, o Farani53. O coletivo fará apresentações periódicas no CEP20mil ao longo daquele 

ano, sempre com a coordenação do poeta Chacal. No coletivo participam Alice Souto, Bruno Borja, 

Lucia Helena Ramos, entre outros. Farão apresentações como A Palavra no Centro, no Teatro Carlos 

Gomes, em parceria com a Universidade das Quebradas, UFRJ.  

Em 2011, um convite é feito para o poeta Bruno Borja pelo coletivo Norte Comum, da Tijuca, 

do qual ele já participava, para dar oficina de poesia no evento Mostra Grátis. Bruno Borja convida 

Lucia Helena, a autora, para compor o projeto, que é enviado. O projeto não é aceito para a mostra 

nos moldes que se apresentou mas seria mais tarde aproveitado pelo Sesc com o intuito de estimular 
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a visitação à biblioteca da unidade Tijuca. Para apresentar um projeto mais elaborado conforme 

solicitado pela entidade, foi convidado o poeta Lucas Argel, também participante do coletivo Norte 

Comum.  

Assim, o projeto criado pelos três poetas foi o Fora de Área (nome proposto por Luca Argel), 

com o objetivo de atrair leitores, e presenças na biblioteca do Sesc Tijuca. O projeto propôs uma 

oficina de poesia brasileira. E o período escolhido foi a partir do Modernismo. E além dos 8 encontros 

de 2 horas cada para leitura e escrita de poesia, haveria um evento ao fim de cada módulo, para 

apresentação de resultados. O evento foi chamado de Interferências do Fora de Área. O grupo criou 

uma identidade visual e itens de divulgação para o projeto, além do material didático – fanzines com 

poemas selecionados de poeta a ser lido nos encontros. 

O primeiro módulo foi com a leitura de poemas de Manuel Bandeira, Carlos Drummond de 

Andrade, Oswald de Andrade, Vinicius de Moraes. Com um encontro para apresentação do módulo, 

um encontro para cada poeta, outro encontro para reler todos os poetas do módulo e fazer um diálogo 

entre eles, e dois encontros para propor intervenções poéticas e ensaiar para o evento de apresentação 

de resultados.   

 O primeiro encontro havia a tensão da primeira vez, e por conta do tema modernista, foi feito 

no jardim interno da biblioteca do Sesc, um tímido piquenique. Já no segundo encontro, foram 

filmadas algumas performances. O público era de cinco pessoas, contando com os três poetas. Nos 

encontros que se sucederam, e foi decidido que aconteceria dentro de uma das salas da biblioteca e 

não mais no jardim, pelo barulho. E os jogos foram sendo propostos com na oficina de Vinicius de 

Moraes onde foi desenvolvido um tarô poético, na de Drummond foram feitas chaves poéticas de 

papel, na de Oswald a proposta era falar poesia de boca cheia (comendo bananas), na de Bandeira 

foram feitas grandes bandeiras de São João com poemas e colocadas em fios para enfeitar a biblioteca.  

No módulo seguinte: João Cabral de Melo Neto, Ferreira Gullar, Augusto de Campos, Paulo 

Leminski, Arnaldo Antunes – já existia um divertimento, uma leveza, uma alegria, a tensão ainda estava 

lá, mas apenas o suficiente para provocar a seriedade necessária ao jogo. Nesse módulo, experiências 

como a oficina de Paulo Leminski com seu imenso bigode recortado em papel sendo colado em todos 

os participantes, e a experiência de encontrar o local da infância na oficina de Arnaldo Antunes e 

descrever o cenário a partir desse olhar, foi um brinquedo que resultou em poemas potentes e muita 

alegria. A cada encontro e módulo, o processo foi se aperfeiçoando, e o jogo foi propriamente 

acontecendo. O improviso, a brincadeira, o prazer, o espanto. 

Foram dois anos de projeto Fora de Área com oficinas de Jogos Poéticos, no Sesc Tijuca, 2012 

e 2013. Ao todo, oito módulos. E oito eventos de apresentação de resultados, Interferência Poética. 

Após este período, em 2014, a oficina de Jogos Poéticos continuou no Ponto de Leitura Conto a 

Conto, pela Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, onde foram realizados dois módulos. 

Ainda em 2014, aconteceu o convite para participação no Festival de Inverno do Sesc Rio na 

região serrana: Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. A experiência foi bastante interessante para 
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testar um contexto absolutamente diferente: aberto em praça pública, com populares e passantes, e 

com público de todas as idades e até infantil e em evento cultural diversificado. Um desafio e tanto. 

Criatividade, improvisação, invenção, completamente diferente de tudo que já havia sido realizado 

mas utilizando a mesma estética e base poética. A experiência foi bem proveitosa e alimentou a espiral 

positiva do processo.  

Em 2015, os Jogos Poéticos foram convidados para o Fórum de Ciência e Cultura, e é sobre 

esse período, que se refere mais especificamente essa dissertação. Na UFRJ, através do convite da 

prof. Maria Malta, a oficina fez seu módulo poesia e critica social, que se transformou em projeto de 

extensão universitária, até hoje atuante. A idéia era relacionar mais aprofundadamente a poesia, do 

contexto histórico social dos poetas, e que isso resultasse em uma performance final no FIC Festival 

Interuniversitário de Cultural.  

Nesse módulo Jogos Poéticos – poesia e crítica social, foi marcante na definição do método que 

estava sendo testado e construído em processo espiral, de erros, acertos, revisões, que sempre eram 

abordados e discutidos durante as reuniões semanais da equipe de produção para avaliação do projeto. 

Primeiro foi a escolha dos poetas para o módulo: eram interpretes do Brasil. Mário de Andrade, Carlos 

Drummond de Andrade, Ferreira Gullar, Paulo Leminski e Sérgio Vaz. Cada um apresentava uma 

face do país. Além disso, também representavam uma fase da História recente do Brasil. Logo, 

estaríamos construindo um linha do tempo poética e histórica. Cada um também apresentava uma 

característica diferenciada: razão, emoção, urgência, síntese e o real. Para cada um foi desenvolvida 

uma proposta de jogo, naturalmente: a geografia, a crônica diária, a manchete de jornal, o haicai, o 

cartaz. E nessa experiência a compreensão mais clara das três fases do jogo: leitura, brinquedo e ação. 

E a percepção que essa forma era bastante poderosa no acesso à participação, debate e aquisição e 

troca de conhecimento. O espaço lúdico era acessado rapidamente, e com ele a criação, as idéias, a 

crítica, a consciência, a emancipação. Experimentava-se juntos uma alegre sensação de liberdade de 

fala e de escuta. De absorção porosa da poesia com sua beleza ou feiúra, com seu canto ou sua queixa, 

com seu sussurro ou seu grito, para experimentar o outro e a si mesmo. Uma experiência plena, de 

ocupação de espaço, de consciência do corpo, da fala, da escrita, da memória, da geografia e da historia.  

Em 2016, os Jogos Poéticos foi à Escola de Primavera Interpretes do Brasil, na Universidade 

Federal do ABC, em São Bernardo. O poeta intérprete do Brasil debatido foi Ferreira Gullar. Além 

da oficina, uma interferência poética em jogo com giz fechou a atividade. 

Em 2018, os Jogos Poéticos voltaram para o Ponto de Leitura Conto a Conto, com o módulo 

Poesia e Critica Social – os revolucionários. Nesse módulo, os poetas Brecht, Maiakovski, Pagu e 

Solano Trindade. Foram seis encontros, com resultados surpreendentes. O grupo formado de muitos 

poetas gerou encontros animados e performances urbanas.  

Em 2017, os Jogos Poéticos foram apresentados a convite em atividade de EAD em curso de 

formação continuada de professores do ensino médio das redes municipais, pela pro-reitoria da UFRJ, 

dentro do projeto em linha de pesquisa em Educação Popular.  Com a coordenação da prof. Maria 
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Malta. Foram realizadas apresentação dos Jogos Poéticos para professores em escolas em Nova 

Friburgo, Maré, Macaé, Nova Iguaçu e deveria ter sido em Duque de Caxias, mas foi cancelada devido 

a greve de professores por falta de pagamento pela prefeitura. A temática dos encontros era a violência 

em sala de aula – o bullying, o preconceito de gênero e racismo. Essas novas experiências adicionaram 

novas perspectivas ao processo dos Jogos Poéticos. 

 

O método: ler, jogar, criar  

 

O formato apresentado, é o que, ao longo dos anos de experiências, parece aos criadores e 

provocadores dos Jogos Poéticos: Lux e Bruno Borja, o mais aperfeiçoado para obter uma experiência 

“proveitosa”, “divertida “e “fazedora”. Ver Ilustração 1. 

   O tempo: médio por encontro para oficina é de 2 horas, dividido em três tempos: um para 

leitura e debate, outro para jogo e brincadeira – sendo dois tempos de 10 minutos para produção com 

extensão de 10 minutos para sínteses e desacertos –, e mais um para apresentação da produção ao 

grupo. Esse tempo pode ser aumentado para 3 horas. Não devendo se estender mais que isso porque 

causará cansaço e exaustão. Melhor que o jogador tenha o tempo como regra do jogo. E saia do jogo 

com vontade de voltar a jogar.  

O tempo programado (de 2 a 3 horas) produz um adensamento e síntese que serão importantes 

para a construção do poema, da performance, da arte poética. Poderia se dizer que é uma “pressão”, 

e é, já que essa é parte importante de todo jogo. E por isso, é necessário que permaneça como regra. 

Para que o objetivo de experimentar o fazer poético aconteça ao final da oficina. E até, como em 

certas edições, se observe uma certa euforia dos participantes por ter superado o desafio ou se 

superado. Muitas vezes, participantes que nunca haviam escrito um poema, sendo aquela a experiência 

primeira. A surpresa então é partilhada por todos.  

O material: lápis, borrachas, canetas coloridas, folhas de papel, cola, tesouras, marcadores 

permanentes. E também objetos tradicionais de uso em jogos como dados e baralho. Instrumentos 

musicais como apitos, latinhas, chocalhos, tambores, pandeiros, etc.  

Material para leitura: seleção de poemas, organizado e editado um livreto para cada oficina. Esse 

livreto é chamado de “zine” – nos moldes dos “fanzines” dos poetas marginais dos anos 70, da 

“geração mimeógrafo”, Os “zines" são distribuídos para todos os participantes, e eles são, junto com 

os livros dispostos do poeta pesquisado, o material básico didático e gratuito da oficina. Os fanzines 

são importantes no papel de difusão literária que a oficina de jogos poéticos faz, divulgando a obra de 

poetas nem sempre acessíveis ou de fácil acesso. Somado a esse material podem ser dispostos cartazes, 

matérias de jornais, vídeos curtos e gravações da voz do poeta, entre outros.  

O espaço: o “tabuleiro”ou “circulo mágico” do jogo deve ser delimitado claramente e isso é 

conseguido por um quase círculo de cadeiras ou  bancos ou almofadas e no centro o tecido colorido 

onde são dispostos os “zines”, os livros, a cesta de material básico para uso coletivo, os instrumentos, 
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e demais itens que farão parte da atividade. Esse espaço pode não ser possível em algumas ocasiões e 

isso não impede que a oficina de jogos poéticos aconteça.  O círculo mágico, mesmo que pequeno, é 

importante porque ajudará os provocadores ou mestres do jogo a trazer mais facilmente os 

participantes ou jogadores para o cenário e ambiente lúdico necessário, abreviando o tempo e esforço 

para isso. Porém, o espaço geral deve ser suficiente para o grupo movimentar-se e cada um 

movimentar o corpo, para construir grupos de criação que mantenham alguma distância entre eles, 

algum silêncio. 

No início da oficina: é oportuno um exercício de relaxamento. Uma experiência sensorial: uma 

música, um contato com um instrumento musical, um exercício de respiração e meditação. Se preciso, 

para reunir, repetir antes de cada tempo. 

 

Ler  

O poeta, o mundo do poeta e seus poemas.  

O objetivo da leitura é, além do conhecimento sobre a obra do poeta, o debate sobre o contexto 

histórico político e social – onde esse poeta criou sua obra, quem eram seus contemporâneos, o que 

veio e aconteceu antes e depois do período em que o poeta viveu ou vive, a presença desse poeta no 

conjunto de poetas pesquisados no módulo – como dialogam? –, o debate sobre o que estimula ou 

estimulava a escrita do poeta, como é ou era o seu olhar sobre o mundo que o cerca ou cercava, qual 

é ou foi sua contribuição critica para a construção poética desse mundo.  

Ler para ler o mundo, muito mais que apenas ler palavras, ler para saber, para compartilhar 

angústias, dizia o escritor e poeta Bartolomeu Campos Queiroz. Ler para pensar o mundo. Ler para 

ser poema vivo.  

Na leitura, é importante deixar que os participantes escolham os textos que irão ler. Todos na 

oficina devem ler algum verso ou poema. Se houver alguma timidez ou silêncio, o provocador lê algum 

texto para iniciar. Também é bastante proveitoso quebrar a rotina com uma leitura performática, uma 

brincadeira, uma música, um atravessamento na leitura. Mas que não seja demasiado para não tirar a 

atenção para do texto que esta sendo lido. Propor alguma forma de leitura coletiva ou outras leituras 

do mesmo texto também é importante principalmente quando a poesia precisar de mais de uma leitura 

para ser degustada.  

Para isso, são disponibilizados os livretos impressos com a seleção de poemas além de livros do 

poeta (indicado). Fazer rodadas de leitura e avisar sobre a última para aquele que deixam sua 

participação para o final.  

 

Jogar  

O objetivo do jogo é o exercício do lúdico, o estimulo da sensibilidade, da afecção, a abertura 

dos “poros” para que algo novo seja absorvido, seja degustado, uma nova experimentação, um novo 

estado de ser, de estar. As dinâmicas são propostas para experiências individuais e coletivas, em grupos 
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pequenos e grandes. Nelas o que se busca é o espírito infantil, aquele da invenção, da descoberta do 

mundo, poderia ser dito também o estado selvagem, do primeiro homem quando descobriu o fogo, 

quando olhou o mar, recebeu o primeiro beijo, deu o primeiro abraço. A busca, enfim, pelo espanto.  

O brinquedo do fazer. Nesse estado de espanto tudo é possível, inclusive fazer poemas, dizer 

poesia. Porque sendo outro, toda possibilidade existe. Ser poeta, ser artista, ser personagem, ser 

guerreiro, ser. E sendo, dizer, falar, ouvir. A possibilidade quase irreal no mundo: a comunicação.  

Faz parte do jogo: o tabuleiro ou circulo mágico, os instrumentos de jogo com dados, cartas de 

baralho, pedaços de papel, e demais materiais, e os jogadores. Além do mestre que propõe os desafios 

e mantém as regras acordadas.  

Os jogos são propostos em 3 passos de tarefas ou desafios, e cada passo deve ser solicitado um 

após outro. O objetivo final não deve ser dito antes da conclusão. Reservando-se a surpresa.  

Os jogos poéticos não são competitivos. Não há vantagem em saber quem faz o melhor poeta, 

quem é mais rápido ou quem é liderança. Não é disso que se trata na poesia. O mais importante é que 

seja divertido, que proponha um desafio, que tenha um tanto de inusitado, que não permita que o 

participante use seus poemas já pré-escritos (o que seria uma transgressão à regra), que dialogue com 

pelo menos parte do grupo de alguma forma, que provoque um outro olhar, um cenário novo, uma 

forma ainda não experimentada, e que possibilite a fala, mas também a escuta.  

 

Criar  

O objetivo da criação é a construção prática, da materialização da experiência vivida. Mas, e, 

principalmente, o desafio de construir algo individual que é coletivo, e de algo coletivo que é também 

individualmente. O exercício do eu você nós.  E essa obra construída será em palavra, silêncio, poema, 

gesto, cena, arte-visual, não importa o suporte, a linguagem, seja monólogo ou diálogo, será 

comunicação. O desafio é produzir poesia – poemas individuais ou coletivos, ou em diálogos com o 

poeta; artes visuais – a imagem como poema; cenas, danças e performances – o corpo como poema; 

em apresentações individuais ou coletivas.  

Esse também é o momento de apresentar, individual ou coletivamente, o que foi criado e 

produzido. A elaboração da apresentação, da performance, do poema, ou seja que forma tenha sido 

criada. Se interativa ou não. É o momento dessa troca. Por isso, esse deve ser necessariamente o 

momento da movimentação, porque é o corpo em cena, individual e coletivo. Na criação, como 

informa a própria palavra, a ação e movimento são fundamentais, mesmo que seja apenas uma leitura 

e/ou performance sutil e delicada. Ainda será o corpo que estará todo linguagem. Este corpoético, 

agora somado o corpo do jogador e dos jogadores, todo presença e presente. Poesia.  
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Ilustração 1: o método Jogos Poéticos 

 

O corpoético 

 

Um corpo caminha no espaço da cidade, das ruas, com a palavra na boca,  braço dado com a 

poesia. A poesia tem corpo: cabeça, coração, estômago, umbigo e sexo. Poderia ter ainda coroa e 

garganta. Os sete chacras. O corpo poesia que anda, caminha, voa, portanto, também é um corpo 

histórico. Linha do tempo, de um tempo sem linha, ou em desalinho, que tece, destece, trama, traça, 

destina, tecido, texto, contexto. E porque é poético e histórico também é estético, porque ético. E por 

ser palavra é dialogo, mas também sinal, signo, imagem, forma, ritmo, respiração, comunicação, e para 

tanto, performático. Por isso ler os poetas, conhecer seu tempo, seu contexto, “penetra surdamente 

no reino das palavras” (Drummond). Ver Ilustração 2. 

O corpoético dos poetas será também como uma linha do tempo, de história, de poesia. No 

módulo Poesia e Critica para o Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ foram escolhidos os cinco poetas: 

Mário de Andrade (a cabeça), Carlos Drummond (o coração), Ferreira Gullar (o estomago), Paulo 

Leminski (o umbigo) e Sérgio Vaz (o sexo). Do Modernismo da 1a. República até a Redemocratização. 

Um passeio poético e crítico pela História.  
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Ilustração 2: O Corpoético para a oficina no Fórum de Ciencia e Cultura 
 

Esse que passou a chamar corpoético foi percebido na edição dos Jogos Poéticos – poesia e 

critica social, do Fórum de Ciência e Cultura, da UFRJ. E, nessa edição, além dos encontros de leitura, 

brinquedo e criação, sobre a obra da seleção de poetas, orientadas por Bruno Borja e Lucia Helena 

Ramos, foram feitas também experimentações com a dança e com a performance. A dança com a 

professora Martha Peres, da UFRJ. A performance com diretor teatral Ticiano Diógenes 

(ECO/UFRJ).  

O corpoético também será um corpo estético e performático. Há o poema e o corpo que lê o 

poema, que diz o poema, que escreve o poema, que sente o poema. O corpo do poeta, de poetas. E 

o corpo do leitor. Diz o poeta Leminski que poeta não é só quem faz poemas, mas quem tem a 

sensibilidade de perceber o poema. Pode-se até discordar do poeta, mas a verdade é que há um corpo. 

Ou corpos.  

Nas experimentações de dança e performance o que se buscou foi a percepção do corpo como 

objeto, movimento, poema, com limites e deslimites, o corpo do outro, afecção da presença do outro, 

eu sendo o outro e o outro sendo eu, o nós, o corpo como vários, eu sendo todos, a coreografia do 

movimento de um corpo que não ensaiou mas se movimenta com outros corpos, ou se contrapõe a 

eles, que sente o outro e se movimenta sensivelmente, que responde e reage, que não reage, o corpo 

que preenche os espaços, que ocupa, que acha seu lugar, que escolhe o lugar que quer ocupar, o vazio 

propositado, o vazio que é objeto e palavra, o silêncio que fala, que grita, que é presença, o olhar, que 

passa por mim, que esta me olhando, o que diz esse olhar que me olha, o que respondo, estar e ser 
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como escolha, tempo, ritmo, espaço, volume, um corpo que se dobra, desdobra, duplica, incomoda, 

é invisível e visível, atravessa outros corpos, se mistura e é um.  

Nos Jogos Poéticos, a poesia conduz o fio da História, chama para o diálogo, para o debate, 

para a crítica. O jogo, faz da experiência um brinquedo. O conhecimento, um desafio divertido, 

amoroso, coletivo. O corpoético, linha do tempo, fio esticado da história, que complexo, se dobra, 

embola às vezes, mas há sempre a poesia, que como um sopro ajuda a desatar os nós. Há sempre um 

verso, um poema para lembrar. Memória. Afeto. Emoção. História.  

De acordo com Karl Marx, “os homens fazem sua própria história, mas não a fazem segundo 

sua livre vontade; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se 

defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado.”  E é isso que pode ser observado na 

ilustração 3, os poetas e suas circunstâncias, seus contextos históricos.  

 

 

Ilustração 3: Poesia e Crítica Social ou o fio da História 
 

O fio da história lido a partir da arte, da poesia. Pelo olhar poético de um ser humano que 

“dança na corda bamba de sombrinha” (Aldir Blanc) e mira as “possibilidades do real” muito além 

das “representações de uma certa realidade”. (VIEIRA, 2006, pág.10).  E que sendo e estando no 

mundo de forma poética será, enfim, seu criador.  

Esclarecendo que não está sendo aqui defendido o uso utilitário da poesia para o aprendizado 

de conteúdos. A arte é inútil, como bem disse o poeta Ferreira Gullar, no sentido de utilidade prática. 

Não é nesse campo que reside a poesia. E nem será. Que se deixe a poesia em paz se for para torná-

la utilitária ao sistema de uma pedagogia burocrática, como diz Paulo Freire (1997).  
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O que é afirmado é que mais que uma técnica de aprendizado, ou de apreensão de conteúdo, 

ou de ensino de ciências, ou qualquer intenção similar, o olhar poético sobre o mundo é a possibilidade 

real de transformar o homem e o mundo. Para que? Para torná-lo mais humano. Para torná-lo mais 

possível. Para torná-lo mais poético.  

 

Conclusão 

 

É necessário dizer que a tentativa que se faz nesse artigo é o de rever o caminho trilhado e 

compreendê-lo pelo olhar também crítico e interdisciplinar, da história, e das ciências e das técnicas e 

da epistemologia, sobram mais perguntas e dúvidas do que certezas. De tudo, apenas que houve (e 

há) um caminho. Se o melhor ou pior, não pode ser sabido, por hora. Mas um caminho, e poético, o 

que já pode ser considerado bastante bom, senão quase perfeito.  

Na trilha, algumas considerações e ressonâncias, fios pendurados esperando ser tecido, 

continuamente como Penélope a espera de Ulisses. E feito vestido de noiva na porta da igreja, sempre 

haverá fios a serem puxados, corrigidos defeitos. Esse é o casamento diário. E só o começo.  

Assim, pode-se considerar que os Jogos Poéticos é um método construído de forma pragmática 

ao longo de um tempo e que ainda se constrói. A aplicação do método Jogos Poéticos em grupos e 

coletivos é, portanto, possibilidade e ferramenta para que esses mesmos grupos e coletivos construam 

juntos o conhecimento, como jogo e poesia. Porém, tendo sido construído ao longo da 

experimentação e da prática, o aprendizado que se obteve durante esse período, assim como a 

transmissão desse aprendizado para aplicação de outros em grupos e coletivos é de matéria complexa. 

Dado que envolve um “conhecimento discursivo, intuitivo e tácito”. O primeiro envolve o discurso 

ou a construção do  processo e a sua comunicação; o segundo como o próprio nome diz tem com a 

intuição, ou o que só se conhece “vendo”, ou insight, e sua característica mais forte será o inusitado; o 

terceiro é que não pode ser reduzido a um discurso. (VIEIRA, 2009, pág. 51 a 53).   

Ou seja, a aplicação dos Jogos Poéticos, além de importar que o provocador tenha algum 

conhecimento sobre a obra dos poetas, e sobre os períodos de recorte histórico político social e 

cultural do período em que viveram os poetas, será preciso ter o que Vieira (2009, pág. 55) chamará 

de “mundividência”, que traduz como “visão de mundo”. E nela, mesclados no devir humano, a razão 

para buscar conhecer o mundo, o sentimento para lidar com os valores desse mundo, e o desejo e a 

vontade para ver o mundo como cenário de ação. É a tríade que constitui a mundividência do criador 

e o contexto onde o trabalho é feito, e que governa os aspectos mais tácitos do conhecimento. 

(VIEIRA, 2009, pág. 56). Ou a complexidade humana.  

Portanto, não há fórmula ou receita. Só ingredientes, incluídos: a razão, a emoção e a vontade. 

E visão de mundo. O que é proposto é uma experimentação poética e humana, por isso, complexa. 

Onde o humor é fundamental. O “amor/Humor”, como propõe o poeta de Oswald de Andrade. 

Onde, para não esquecer a lição: “a alegria é a prova dos nove”. 
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E sendo a poesia o exercício da outridade, de estar no lugar do outro, de tentar ser outro, como 

diz Barthes. Esse compartilhar da poesia ou a experiência do poeta de ser o “outro”, que ao fim das 

contas “sou eu”, é, conforme Morin, sabedoria e amor. Então, essa busca pelo outro que também 

“sou eu” e “não sou eu”, que se pode também chamar de Poesia, é uma compaixão ou com-paixão, 

que segundo o filósofo André Comte-Sponville (1995), é a forma mais transcendente de amor. A 

poesia é o próprio amor. E, ao fim das contas, é disso que se trata. 

Das ressonâncias do projeto até este momento, pode-se dizer que a intenção do projeto Jogos 

Poéticos é descobrir e/ou acordar o poeta dentro de cada um – no sentido dado a poeta que é o que 

faz, fala e/ou lê sensivelmente um poema –, e aperfeiçoa-lo com as experimentações pessoais e 

coletivas, aprofundar suas leituras do mundo, trocar leituras como outras leituras para ampliar esse 

olhar, para ver além dos horizontes possíveis, cartografar os espaços ocupados pela poesia, inventar 

novos espaços, e ocupá-los também poeticamente, ampliando essa geografia a partir do fazer poético, 

e de tanto fazer criar o hábito, uma forma de estar no mundo, diferente da crença doutrinante do 

consumo-mercado-lucro, para ser e estar no mundo, de forma poética. Esse eu que sou você, que 

somos nós. E por isso, tão revolucionário. 

Então, Poetas! Alguns de primeiros versos e poemas, zines, livros, performances, produções de 

saraus, eventos, iniciativas, ações, etc. Os Jogos Poéticos foi início ou reinício de poesia para alguns 

muitos. Algumas ressonâncias diretas serão citadas aqui.   

O Sarará o sarau foi realizado pelo coletivo Balalaica, que aconteceu durante os períodos em 

que as oficinas de Jogos Poéticos foram realizadas no Ponto de Leitura Conto a Conto, no Catete, Rio 

de Janeiro. Apresentava os poetas das oficinas e seus poemas e performances, além de fazer a 

necessária articulação com os saraus de rua, coletivos, poetas e artistas, como: Saci Chorão, Sarau do 

Escritório,  entre outros. Num formato de sarau de sala e quintal, aconteceu periodicamente nesse 

período. Na programação, alem de poesia, cinema, teatro, bazar, gastronomia, performances, contação 

de histórias, lançamento de livros, dança, artes visuais, fotografia. Após, foi substituído pelo Sarau da 

Casinha, ainda em curso, que mantém a mesma dinâmica, porém contando com a parceria na 

produção de saraus e coletivos convidados como o Sarau do Calango, o Haicai Combat, Bazarau, etc. 

A oficina de poesia Silaba Poética é um projeto de leitura e criação poética que observa as noções 

de métrica e rima, como trovas, sextas, oitavas, sonetos, cordel etc. Os encontros abertos aconteceram 

no Ponto de Leitura Conto a Conto, e eram mediados por Lucas Castro e Lucia Helena Ramos. O 

método aplicado foi o mesmo utilizado nos Jogos Poéticos, o que mudou foi o mote dos encontros – 

que eram feitos por forma poética e não por autores. A cada encontro, uma forma era lida, debatida, 

e a partir do jogo, a criação. As oficinas aconteceram durante o ano de 2015, dentro de um projeto de 

extensão da UFRJ. E na conclusão do curso de extensão foi realizada, nos jardins da Decania do 

CCMN/UFRJ, uma apresentação dos Jogos Poéticos. Para finalizar o curso Sílaba Poética foram 

publicados cordéis com poemas criados na própria oficina.  
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O coletivo Balalaica foi criado a partir dos encontros realizados nas oficinas de Jogos Poéticos. 

Antes de chamar Balalaica, o grupo se apresentava como Fora de Área, e por um curto período como 

Videverso, e dele fazia parte ainda os poetas Lucas Castro (Sílaba Poética) e Bela Farias, além de outros 

poetas como Yassu Nogushi (Haicai Combat) e Iuri Romão (Saci Chorão). Nas apresentações outros 

poetas das oficinas somavam a exemplo do que acontecia no evento Interferências do Fora de Área.  

Na formação como coletivo Balalaica, as poetas: Alice Souto e Lux; e os poetas: Bruno Borja e 

Paulo Sérgio Kajal, e Ticiano Diógenes, como diretor teatral. Sendo Alice, Bruno e Lucia já reunidos 

desde o Farani53 (CEP20mil), Sérgio chegou pelo Fora de Área do Sesc, e Ticiano pelo Ponto de 

Leitura Conto a Conto.  

O coletivo Balalaica participou de várias apresentações e saraus pela cidade do Rio de Janeiro, 

sendo presença constante no movimento de saraus de rua durante os anos de 2014-2018, como 

Circuito Carioca de Saraus RJ, Bailes de Gala do Sarau do Escritório, R.U.A., Ocupa Cinelândia, 

Ocupa MinC, Sarauoca, Bienal das Letras da UNE, Agencia Nacional de Favelas, Sarau da Justiça, 

Arquivo Nacional, Poesia Simplesmente, Boca no Trombone, Radio Estrada 55 Cine Jóia, Leão 

Etíope do Méier, PRAÇA no Circo Voador, Ocupa Amaro, Cep20mil na Oca-Parque Lage, Floresta 

Nossa, Ocupa Marina, Picareta Cultural, O Passeio é Público, entre outros.  E produziu o Sarará o 

sarau e intervenções e ações artísticas como o Piquenique Antropofágico. Mas o que é o Balalaica? 

O Balalaica é um coletivo que joga. Leva os Jogos Poéticos para suas performances. Se reúne, 

cria, inventa, improvisa, dialoga entre si e com quem estiver em volta. O jogo é ao vivo. E é isso que 

propõe, por hora. Canta, bate lata, come banana, pula amarelinha e corda, se risca na pele, escreve no 

chão a giz, arrisca a palavra, gosta dela e não tem medo, mas respeita, fica em silêncio, faz xamanismo, 

antropofagiza tudo, mas escolhe, faz poema coletivo da hora,  joga búzios, cartas de tarô, faz ativismo 

no ato, dança, canta, chama para a roda, poema de parede, se fantasia, cria nova realidade, chama os 

grandes poetas, e os pequenos também, faz a homenagem, e sai de férias. O Balalaica acredita em 

utopias.  

A rua é ruga. A rua é rego. A rua é sulco. A rua é correnteza. A rua é rio.          O 
Rio é rua. Mata substantivos, transforma a significação dos termos, impõe aos 
dicionários as palavras que inventa, cria o calão que é patrimônio dos léxicos futuros. 
A rua nasce como o homem, do soluço, do espasmo. Há suor humano na argamassa 
do seu calçamento. A rua sente nos nervos essa miséria da criação, e por isso é a 
mais igualitária, a mais socialista, a mais niveladora das obras humanas. A rua é a 
eterna imagem da ingenuidade.  [bricolagem da autora sobre texto de João do Rio]  
  

Foram 133 saraus mapeados na cidade do Rio de Janeiro, no levantamento sobre o movimento 

de saraus e eventos poéticos feito pela Mufa Produções por intermédio do Sarau do Escritório – 

evento que acontece mensalmente na “esquina do pecado”: Rua Mém de Sá com Rua Gomes Freire, 

na Praça João Pessoa, rebatizada pelo mesmo sarau de Praça Luana Muniz [liderança transexual 

também chamada de Rainha da Lapa]. Mapeou de Seropédica a São Gonçalo. Verificando que 41 

desses saraus acontecem em espaços públicos. 100 deles surgiram após as jornadas de junho de 2013. 
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Nos dados não estão incluídos os blocos, as interferências artísticas, os coletivos teatrais e de arte 

urbana, as feiras, as festas, os maracatus, os batuques, e tantas outras formas de ocupação artística e 

poética que tomou conta da cidade. E independente da analise que se faça sobre os motivos das 

jornadas de junho 2013, quem participou delas e em que culminou aqueles eventos, a rua virou lugar 

de dizer. E definitivamente é impossível não se concluir que ir para a rua virou urgência.  

Um homem bateu em minha porta. E eu abri.   
Senhoras e senhores, põe a mão no chão,  
Senhoras e senhores, dê uma rodadinha,  
Senhoras e senhores, pule de um pé só,  
Ou vá para o olho da RUA! 
(parlenda popular) 

  

“O erro está na rua!” Urgência para dizer Não. Não para as remoções do Porto, Não para as 

obras do Maracanã nas formas que foram feitas, Não para a venda da Marina da Glória, Não para a 

comercialização do Aterro do Flamengo, Não para a remoção da Aldeia Maracanã, Não para o 

transporte público que não atende a maioria da população, Não à violência policial, Não ao fim do 

Ministério de Cultura, Não para a discriminação de toda espécie, enfim... A rua foi dizer o que a mídia 

não diz – não por ser surda, mas porque não quer dizer!  

 E logo, os movimentos de Ocupa. Ocupa Cinelândia, Ocupa Carnaval, Ocupa Minc, Ocupas 

escolas, Ocupa Ocupa Ocupa. As ocupações reinventando os espaços públicos, territórios não 

produtivos agora cheios de arte e poesia. Resignificando o conceito de público!  

E para uma cidade chamada de “maravilhosa e cheio de encantos mil” que virou cidade-negócio, 

cidade-iceberg, cidade-empresa, cidade jogo imobiliário, que passa literalmente por cima de seus 

cidadãos, não há melhor resposta que se afirmar como cidade dos territórios públicos, onde a poética 

ocupa e humaniza os espaços – na busca de uma cidade delicada, amável, mais possível.  

Diz Cecília Meireles em seu poema Reinvenção (1942) que: “A vida só é possível reinventada”. 

Visto os cenários, não será difícil concordar com a poeta. Mas como reinventar a vida? Paz (1976) nos 

propõe um caminho: “a poesia, sendo o poema sua construção. O poema como o fazer do eu e do tu, 

do nós”. Na cidade, espaço de tensão do encontro e do desencontro. Na sociedade, a quase 

impossibilidade de diálogo visível. O impossível exercício humano da fala e da escuta. Mas existe ainda 

a poesia. E o poema esse fazer tão humano, que sendo de eu para eu, de eu para tu, de eus, nós, é 

coletivo em essência. E a cidade, representação física e orgânica da sociedade, um poema coletivo. Por 

que não? Pergunta o poeta  [e poetas perguntam].  O fazer poético como forma de estar no mundo, e 

de viver, inclusive a cidade. Não um fazer lírico, mas, necessariamente, crítico. A utopia da construção 

generosa, em comum, do poema escrito a tantas mãos, e falado, dito, compartilhado. Que seja nas 

praças, nas salas, nos quartos, nas esquinas, nos lugares públicos, no muro, no poste, nas creches e 

universidades, nas fabricas, nas oficinas, nas comunidades, nas periferias, nas intervenções poéticas 

urbanas. A prática poética como exercício de comunhão, de fazer junto, de diálogo, de troca, de 
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democracia, de liberdade e de respeito. É utopia? Sim, talvez, mas como cita Eduardo Galeano (1994), 

só para isso existe.  

Exercício utópico urgente, o poema que nasce feito flor na rua – entre o asfalto, pedras, 

sujeiras... “é feia, mas é um flor”, dirá Drummond (2002).  

Ecologia do ser, humano. Absolutamente insistente, como a Verdade num conto de Malba 

Tahan (1937), e por isso mesmo será sempre revolucionária.  

E será nesse cenário que os Jogos Poéticos, em 2012, inicia seu caminho. Lendo e fazendo 

poesia, experimentando e intervindo poética, crítica e artisticamente em todos os espaços da cidade, 

disponíveis – e alguns nem tão disponíveis. O projeto Jogos Poéticos participa e forma essa rede de 

arte poética da cidade do Rio de Janeiro, e se expande. Vai ao subúrbio e a periferia. Propõe eventos, 

intervenções, interferências, ações poéticas, fortalece outros, se articula.  

E pelas oficinas dos Jogos Poéticos muitos poetas artistas e alguns que experimentaram a prática 

poética pela primeira vez, outros reencontraram, alguns continuaram o caminho que ainda trilham e 

reinventaram suas formas de atuação. Todos fazem parte dessa idéia e ação chamada Jogos Poéticos.  

O coletivo Balalaica, o Sarará e Sarau da Casinha, o Ponto de Leitura Conto a Conto, o Sílaba 

Poética, são ressonâncias diretas desse início. Mas é no Piquenique Antropofágico que todas “se 

encontram”, em torno da toalha arlequinal proposta por Mário de Andrade e Oswald de Andrade. É 

onde os Jogos Poéticos também acontecem em pequeno formato, ou em síntese, e onde toda a ação 

se faz em jogo. A experimentação veio dos ensaios do coletivo Balalaica, como forma de dialogar 

poeticamente, em jogo de palavra, gesto e corpo. A palavra e o corpo no jogo. O improviso, a tensão, 

a percepção do outro. O diálogo, encontro, desencontro, construção coletiva. E nunca se sabe o que 

vai acontecer. Só uma certeza: “estamos fazendo poesia, estamos em construção real, é incômodo”.  
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JOGOS EDUCATIVOS: ADAPTAÇÃO EDUCACIONAL PARA UMA NOVA GERAÇÃO 
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Resumo: Este trabalho tem o objetivo de discutir, analisar e pensar a relação entre as novas 

tecnológicas disponíveis no mercado e suas aplicações no ensino de História, tendo como foco 

principal os games digitais. Também será discutida as possibilidades dos jogos para o desenvolvimento 

cognitivo dos alunos, junto às suas contribuições em diversos aspectos dentro e fora do ambiente 

escolar. Além disso, games com temáticas históricas serão apresentados como possibilidades na sua 

utilização no Ensino de História. 

 

Palavras-Chave: Ensino, Games, História, Tecnologia. 

 

Abstract: This paper has the objective to discuss, analyze and think about the relationship between 

the new technologies available in the market and their applications within History Teaching, focusing 

on digital games. It will also be discussed the importance of games for the cognitive development of 

students, along with their contributions in various aspects inside and outside the school environment. 

In addition, games with historical themes will be presented and reinterpreted for use in History 

Teaching. 

 

Keywords: Teaching, Games, History, Technology 

 

A ascensão da indústria digital. 

 

 É inegável que a indústria digital vem crescendo de forma exorbitante a cada ano que passa. 

Smartphones, televisões, relógios inteligentes, computadores e videogames vêm tomando um grande 

espaço dentro do cotidiano das pessoas e são utilizados de diversas formas, tanto no trabalho quanto 

para o lazer.  Por conta deste crescente aumento de tecnologias e produtos disponíveis no mercado, 

uma grande indústria vem tomando grandes proporções não só no em âmbito internacional, mas 

também nacional: a indústria de games.  

  Em 2018, a empresa do ramo de tecnologias e de desenvolvimento de jogos Ubisoft divulgou 

números que mostram que naquele ano, os jogos eletrônicos atingiram a sua maior arrecadação na 

história, chegando a cifras que giram em torno de 134 bilhões de dólares ao redor do mundo, ficando 

na frente de grandes indústrias, como a de livros (sendo estes digitais ou físicos), cinema e música 

(junto com a participação dos streamings musicais). Além disso, os estudos mostram que o crescimento 

dos lucros da indústria de games foi de 17% em relação ao ano de 2017, o que se torna o maior 

crescimento dos últimos anos.  Além disso, é possível destacar também as grandes competições de 

jogos digitais, as quais vêm tomando grandes proporções, tanto financeiras, quanto de audiência. Um 

dos exemplos são competições de League of Legends e Counter-Strike, que não tão raramente são 
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transmitidas ao vivo em grandes canais de televisão. Os premiações exorbitantes também são 

características notáveis destes jogos – o The International, campeonato mundial de Dota2, teve como 

premiação total 34 milhões de dólares (a maior premiação da história dos eSports – os esportes 

eletrônicos), enquanto o campeonato mundial de Fortnite levantou uma verba de 30 milhões de dólares, 

fora a audiência que chegou a bater marcas de quase um milhão de pessoas assistindo simultaneamente 

ao vivo o torneio. 

 No Brasil, o mercado também está em crescente evolução: a estimativa é que a indústria de 

produção de jogos no país de acordo com o Ministério da Cultura (BRASIL,2018) vem crescendo 

30% ao ano. Esse número é recorrente devido ao aumento do número de empresas desenvolvedoras 

de jogos (de 142 para 375 no período situado entre 2014 e 2018), o que tem como consequência a 

elevação do número de jogos produzidos no país (de 2016 para 2017, o número subiu de 754 para 

956). Alguns destes jogos já são títulos premiados internacionalmente, como Horizon Chase, Dandara 

e Sonho de Jequi. 

Dessa forma, é notável que a grande participação das indústrias eletrônicas e principalmente 

de games no cotidiano dos brasileiros. Sendo assim, é possível pensar em outras formas de utilização 

destas novas tecnologias dentro de um sistema socioeconômico e socioeducativo, uma vez que os 

jogos estão presentes na vida dos seres humanos há bastante tempo. De acordo com Huizinga (2000, 

p.5), “o jogo é mais do que um fenômeno fisiológico ou reflexo psicológico. Ultrapassa os limites da 

atividade puramente física ou biológica.” 

Por conta disso, trazer os novos conceitos tecnológicos (games, podcasts, smartphones) para dentro 

da sala de aula é importante, já que as gerações mudam e nós, professores, também temos que nos 

adequar à estas mudanças. Nesse caso, a discussão não é entre “deve se ensinar com tecnologia?”, mas 

sim em torno do “como utilizar certas tecnologias dentro da sala de aula para despertar e inspirar a 

aprendizagem nos alunos?” 

 

Os jogos na aprendizagem 

 

 A escola é uma tecnologia de uma época, de acordo com Paula Síbila (COSTA apud SÍBILA, 

2013, p. 2) – ou seja, é mutável com o tempo. Dessa forma, as mudanças de gerações afetam 

diretamente na construção do ambiente escolar e de como este ambiente é gerido. Os alunos que 

encontramos hoje não são os mesmos que encontramos ontem e possivelmente serão diferentes dos 

de amanhã, uma vez que as gerações são mutáveis, assim como a escola, que vai se adequando às 

mudanças. Sendo assim, é totalmente necessária a transformação das formas de gerir a escola e das 

formas de atuação dos professores no processo de ensino e aprendizagem. Trazer as novas tecnologias 

para a sala de aula pode ser uma possibilidade e uma das alternativas para que os docentes saiam do 

“ensino padronizado”, ou seja, do foco no livro didático e nas aulas expositivas com auxílio da lousa 

e consigam ter mais atenção dos alunos em processo de aprendizagem mais significativo. 
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Os jogos têm diversas características que atuam diretamente na formação do aluno, 

desenvolvendo, de forma lúdica, o sistema cognitivo e as funções executivas do discente, como afirma 

Ramos: 

o trabalho pedagógico a partir dos jogos contribui para que o exercício e o 

desenvolvimento dos aspectos cognitivos se tornem mais lúdicos e prazerosos, ao 

mesmo tempo em que usufrui das reconhecidas contribuições que o jogo oferece ao 

desenvolvimento infantil. (RAMOS, 2012, p. 20) 

  

Dessa forma, é possível atribuir o desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento de diversas partes 

do sistema cognitivo de alunos através dos games. Em um primeiro momento, o sistema cognitivo é 

dividido em seis partes, sendo elas: memória, atenção, atenção dividida, percepção, linguagem e 

funções executivas. Esta última está diretamente ligada ao funcionamento da função da aprendizagem 

escolar. 

 As funções executivas são as responsáveis pela execução e planejamento de tarefas, além de 

atuarem diretamente nas tomadas de decisão do ser humano, do desenvolvimento de atividades ligadas 

à lógica (como resolução de puzzles ou quebra-cabeças, por exemplo), raciocínio, estratégias e soluções 

de problemas. Sendo assim, as funções executivas têm uma relação direta com a aprendizagem escolar, 

uma vez que na escola, estas competências também são desenvolvidas de diferentes formas. 

 Os estudos relacionados à videogames e funções cognitivas não são recentes. Em 1987, Jane 

E. Clark, Ann Keyes Lanphear e Carol C. Riddick já desenvolviam pesquisas sobre o desenvolvimento 

do sistema cognitivo entre pessoas que jogaram Pac Man e Donkey Kong e as que não jogaram. O 

primeiro grupo obteve respostas e uma capacidade de atenção e reflexos maiores que o segundo grupo.

 Dessa forma, é possível adaptar as condições dos jogos digitais para situações que se criam 

dentro da sala de aula, uma vez que além dos aspectos cognitivos, “o jogo traz benefícios sociais, 

afetivos e cognitivos para a criança e permite trabalhar aspectos como a imaginação, imitação e a 

regra”. (RAMOS, 2012, p.20) 

 Marcello Giacomini e Nilton Mullet (2013) citam os mecanismos cognitivos mobilizados pelo 

estudante em seu processo de aprendizagem descritos por Lino de Macedo em Ensaios Construtivistas 

(1994) para contextualizar e adaptar os jogos dentro destes processos. São colocados em cena o 

processo de observação, onde o aluno deve observar as regras e a dinâmica do jogo, além de pensar 

em estratégias e as possibilidades que ele possa ter dentro do possível; a reconstituição, a qual o aluno 

precisa reconstituir conceitos e fatos já trabalhados ou que estão fazendo parte da organização do 

jogo; a comparação, onde o aluno deve associar as informações durante as jogadas e articulá-las 

juntamente aos saberes prévios ou já construídos; antecipação, que depende da socialização, o 

respeito às regras e a interação entre os alunos participantes e trata-las junto ao jogo, fazendo com que 

o discente pense e faça tomadas de decisões que sejam boas para o mesmo posteriormente; e por 

último, a justificativa, onde o aluno tem de justificar seu ponto de vista e, com isso, trabalha 

diretamente com a articulação de ideias e saberes construídos previamente. 
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 Estes mecanismos construídos por jogos vão contra a ideia culturalmente construída de que a 

escola no Brasil está ligada à obrigação, tornando-se algo “chato” e maçante para os alunos, pois os 

jogos são associados à diversão da criança.  

No entanto, é possível destacar que os jogos, mesmo que sejam atividades que fazem parte de 

um mundo de “faz de contas”, também abarca uma seriedade, como Johen Huizinga afirma: 

Todavia, conforme já salientamos, esta consciência do fato de “só fazer de conta” 

no jogo não impede de modo algum que ele se processe com a maior seriedade, com 

um enlevo e um entusiasmo que chegam ao arrebatamento e, pelo menos 

temporariamente, tiram todo o significado da palavra “só” acima. Todo jogo é capaz, 

a qualquer momento, de absorver inteiramente o jogador. (HUIZINGA, 2000, p.10) 

 

 Para este autor, o jogo tem a capacidade de absorver totalmente para dentro de si o jogador, 

que envolto em emoções, participa diretamente das funções objetivadas pelo jogo desde o 

desenvolvimento, construção e resolução de desafio, até as interações sociais provenientes da atividade 

em questão. 

  

Jogos digitais entram em cena 

 

Levar o jogo, e seus conceitos, para o ensino de História não é uma tarefa fácil, já que não se 

trata “apenas” de criar ou adaptar algum game existente na sala de aula. Muitas das vezes, as próprias 

instituições de ensino não são favoráveis à aprendizagem lúdica com os jogos, ficando de certa forma, 

ultrapassadas na era da tecnologia. 

 Além disso, é necessário pensar na situação socioeconômica de cada escola. É quase inviável 

a adaptação de jogos digitais dentro de um cenário em que a escola não oferece estruturas para que 

isto aconteça, com exceção se o professor disponibilizar os utensílios necessários (como computador, 

videogame, televisão) e também contar com a ajuda dos alunos, quando, por exemplo, o game seja 

jogado a partir de um celular. 

 Entretanto, antes de se levar, na prática, os games para a sala de aula, é preciso refletir sobre o 

conceito de “aprender” e “conhecer” que, de certa forma, justificam a sua defesa. De acordo com 

Marcelo P. Giacomini e Nilton Mullet Pereira, 

Aprender e conhecer são elementos distintos. Quando falamos em conhecer, no 

campo do ensino de História, estamos tratando de reconhecimentos, ou seja, da 

apreensão de elementos formais, como as causas da revolução, as relações entre o 

Tratado de Versalhes e a Segunda Guerra, a definição de um conceito ou mesmo a 

mera identificação de líderes de uma batalha. Este reconhecimento é uma etapa 

importante da aula de História, necessário para o acúmulo de informações e de 

saberes para a compreensão da realidade Histórica. Aprender [...] entre aquele que 

fala e o que escuta, depreende-se e consiste em entrar em encontros, no ponto onde 

as coisas ainda não aparecem como individualidades, senão como um não-estado de 

puro movimento, de puro impulso de vida. A aprendizagem se dá nessa pré-

condição do que existe, nessa pré-fixação, no movimento que gera os pontos fixos, 

uma vez que aí é possível encontrar o espírito em seu absoluto movimento”. 

(GIACOMINI & PEREIRA, 2013, p. 13) 
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Neste sentido, o aprender requer uma atitude deliberada do sujeito, ele precisa querer e ter 

condições para se abrir para a experiência do aprendizado. O professor atua na mobilização e 

preparação da atmosfera do aprender para que o aluno se insira. Esse “encontro” entre o aluno e a 

aprendizagem pode ser feito de diversas formas, dentre elas, a utilização de um game. Mas trazer o jogo 

digital para dentro da sala de aula não se trata apenas de divertir as crianças com uma adaptação sem 

nexo – é necessário que haja um planejamento para que o jogo seja utilizado em determinado contexto.  

Para melhor avaliar e analisar o processo de aprendizagem ligado ao uso de jogos é 

fundamental compreender o conceito de gamificação. 

 A gamificação, apesar de surgir junto à área de ensino, não é um termo exclusivo da mesma – é 

utilizado em grandes empresas (principalmente da área de marketing) para inspirar a melhoria nos 

índices de produção dos trabalhadores. A gamificação é a utilização de elementos geralmente 

encontrados em games, como narrativa, recompensas, conflitos, cooperação e competição e 

interatividade entre as pessoas. Se trata de uma forma de motivar o ser humano dentro de uma certa 

atividade, como acontece com os jogos. Compreendendo o funcionamento cognitivo e as estratégias 

utilizadas em jogos é possível defender e compreender as possibilidades dessa “tecnologia” nas aulas. 

 Carla Alexandre e Marcelo Sabbatini definem a gamificação como 

uma forte aliada às práticas didáticas (vida real), pois torna o aprender mais 

significativo pelas conquistas vivenciadas nos jogos e, com isso consegue-se engajar, 

motivar e incentivar os estudantes em seus processos de construção de 

conhecimento, além de várias outras possibilidades: colaboração, interação, etc. 

(ALEXANRE & SABBATINI, 2013, p.14). 

 Dessa forma, os games são considerados grandes aliados à práticas educacionais, mas estas não 

podem se limitar estritamente aos jogos – são auxílios que o professor pode usar dentro da sala de 

aula, uma vez que dentre as diversas situações possíveis dentro de um ambiente escolar, a gamificação 

pode ajudar diretamente um aluno a desenvolver suas competências cognitivas e objetivas para escola 

de uma maneira que o ensino padronizado não o contemplava. 

 Prensky (2012) e Alexandre & Sabbatini (2013) são citados por Costa, Santos e Xavier (2015) 

em relação à construção de três tipos de aprendizagens que surgem a partir da implementação de jogos 

digitais no ensino de História. A primeira é a aprendizagem periférica, onde o aprendiz (aluno) tem 

contato com as disciplinas e conteúdos da escola de maneira periférica através dos jogos. Em segundo 

lugar, vem a aprendizagem tangencial, que traz a possibilidade de melhor assimilação das 

informações e o despertar de maior interesse por certos conteúdos. Os autores destacam, no entanto, 

que pode não haver aprendizagem durante o jogo, mas o mesmo pode criar um cenário propício para 

o surgimento de um interesse voluntário voltado para pesquisas relacionadas ao tema do jogo. 

 Por último, a aprendizagem disfarçada é aquela na qual os desafios e a diversão impostas 

pelos games se tornam o ponto principal da atividade, e não os objetivos da aprendizagem. Esses são 

três fatores que, de certa forma, problematizam a adaptação de jogos para o ensino de História.

 Por conta disso, é possível entender que o ensino através de games não é linear. Cada aula tem 
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um objetivo específico, e cada jogo utilizado tem um foco principal (mesmo que não deixe de lado 

outras especificidades). Diversos tipos de games podem ser utilizados na sala de aula se houver um 

planejamento específico para cada aula e se contemplar o desenvolvimento cognitivo dos alunos. É 

importante que o jogo seja divertido e absorva o jogador. Por conta disso, é possível adaptar desde 

grandes jogos da indústria de games até jogos que são produzidos especificamente para o ensino de 

História. 

 

Alguns games e suas possibilidades no ensino 

 

 A seguir, alguns exemplos de games serão citados, assim como algumas de suas possibilidades 

dentro de uma classe escolar. 

 

 

 A série de games denominada de Assassin’s Creed é produzida pela empresa Ubisoft sempre traz 

consigo temáticas históricas, desde mitologia até monumentos marcantes do mundo antigo e 

contemporâneo. Na imagem, por exemplo, vemos a representação da Catedral de Notre-Dame, que 

há pouco tempo foi parcialmente destruída por incêndios. A empresa disponibilizou o título Assassin’s 

Creed: Unity de graça em seu website oficial como uma forma de homenagem à Catedral destruída. 

 Pensando em um jogo de tamanha visibilidade e claro, de desenvolvimentos e características 

complexas, fica difícil a utilização de um game deste estilo dentro de uma sala de aula, uma vez que 

voltamos à questão socioeconômica das escolas que em sua maioria das vezes, não consegue 

disponibilizar uma sala de informática que consiga reproduzir jogos de tamanha escala. Entretanto, 

como o “mundo” de Assassin’s Creed é grande, o professor pode, por exemplo, definir uma pesquisa 

Figura 1: Assasin’s Creed Unity. Disponível em <https://assassinscreed.ubisoft.com/> 

https://assassinscreed.ubisoft.com/
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para os alunos sobre os monumentos existentes no jogo, como o Coliseu, a Basília de São Pedro, as 

Pirâmides de Gizé, entre outras e fazer com que os alunos relacionem os monumentos com suas 

importâncias em seus marcos históricos.  

 A pesquisa direcionada aos alunos pode aguçar a curiosidade dos mesmos, fazendo com que 

de forma voluntária, essa busca pelos monumentos se expanda, saindo exclusivamente do ambiente 

do game para outras áreas históricas. Apesar das grandes reproduções históricas, é importante 

relembrar que assim como os filmes, a historicidade dos games também deve ser problematizada e isso 

tem que ficar bem claro para os alunos, mesmo que haja historiadores por trás das produções dos 

jogos. 

 Assim como Assassin’s Creed, outros títulos famosos remetem à produção histórica, como Age 

of Empires, Civilization e Tomb Raider – entretanto, o objetivo deste trabalho é destacar a produção de 

jogos brasileiros que sejam direcionados ao ensino de História, além de valorizar a indústria nacional 

e as universidades que buscam desenvolver games com esse intuito. 

 

 “O Último Banquete em Herculano” é um destes games produzidos por universidades 

brasileiras. Desenvolvido em primeira mão pelo Laboratório de Arqueologia Romana Provincial 

(LARP-USP) da Universidade de São Paulo, o jogo trás o último banquete na cidade de Herculano, 

vizinha de Pompéia e que posteriormente seria devastada pela erupção do vulcão Vesúvio, na Itália.  

 O jogador controla um servo em Herculano, e seu objetivo é fazer diversas missões dentro 

daquela sociedade para que o último banquete seja servido. A modelagem do jogo é em 3D e traz 

 
Figura 2: O Último Banquete em Herculano. Disponível em 

<http://www.larp.mae.usp.br/o-ultimo-banquete-em-herculano/apresentacao-do-projeto> 
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consigo elementos lúdicos e de raciocínios, como mini-puzzles e tomadas de decisões que o próprio 

jogador deve fazer.  

 Além disso, o LARP ainda desenvolveu um guia didático sobre o jogo, onde qualquer pessoa 

tem acesso. O conteúdo deste guia é didático, passando pela explicação sobre a classe social e a função 

de cada personagem, até exemplos de atividades didáticas que exploram desde o cenário, até as missões 

e os personagens envolvidos durante a narrativa do game.  

 Qualquer pessoa pode acompanhar desde as pesquisas e a produção de modelagens até a 

finalização do jogo pelo website oficial do LARP, além de ter acesso de forma gratuita ao guia didático 

e o próprio jogo. É importante entender que mesmo sendo um game com específicos cunhos históricos 

(ao contrário de Assassin’s Creed, por exemplo, que o foco não é a narrativa histórica), “O Último 

Banquete em Herculano” traz consigo elementos lúdicos e que transformam a jogatina em algo 

divertido, mesmo que ela não seja tão longa. É importante destacar que a produção do jogo foi feita 

100% dentro da própria universidade, contando com a ajuda de diversos profissionais de diferentes 

áreas envolvidas. 

 Seguindo pela linha de produções de jogos por empresas brasileiras, a Universidade Federal 

da Bahia, em parceria com o AOCA Game Lab, desenvolveram o game “Árida: Backsland’s Awakening” 

e que está disponível para compra na plataforma da Steam. 

   

 

            

            

 O jogo se passa no sertão da Bahia no século XIX, onde a personagem principal é a garota 

Árida, que busca sobreviver em meio a seca de diversas formas. O jogador passa por desafios diversos, 

desde conversas com os personagens mais velhos, conhecendo mais sobre o cenário do jogo (história 

Figura 3: Árida: Backsland’s Awakening”. Disponível em 

<https://store.steampowered.com/app/907760/Arida_Backlands_Awakening/> 

https://store.steampowered.com/app/907760/Arida_Backlands_Awakening/
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oral trabalhada junto ao game), até a busca por instrumentos para sobreviver, como enxada, baldes e 

poços com água.  

Ambientado em uma região que constantemente passa por secas que afetam principalmente 

as populações mais humildes, Árida pode ser tratado de diversas formas dentro da sala de aula, uma 

vez que é de responsabilidade do professor disseminar o conhecimento e discussões sobre “eu e o 

outro” – ou seja, abranger de forma mais coerente e consistente as variadas situações das pessoas no 

Brasil e no mundo.  

 Ainda dentro do tema, a Tower Up Studio, junto ao desenvolvedor Ramon Coelho, produziu o 

game Sonho de Jequi, que também oferece ao jogador a temática de um clima árido, porém a região 

escolhida é o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.  

 O jogo é fácil de se jogar e pode ser reproduzido em basicamente qualquer celular. Toda a 

temática é inspirada em cenários áridos e de secas, que são comuns na região do Vale do Jequitinhonha. 

Além disso, a trilha sonora do game é toda baseada em música regional, podendo trazer um pouco mais 

desse recorte histórico e regional para dentro da sala de aula, caso o professor adapte o jogo para as 

escolas.  

  

 
            

            

 Outra questão importante a se destacar do “Sonho de Jequi”, é que o objetivo da personagem 

é correr atrás das gotas d’água disponíveis no cenário, e com isso, ajudar as famílias residentes do Vale 

do Jequitinhonha que sofrem com a falta de água na época de secas. Quem joga o game pode doar 

através do próprio jogo quantias de dinheiro para ONG’s que trabalham na construção de cisternas 

ao redor do Vale do Jequitinhonha. Estas cisternas são para que as famílias afetadas durante as secas 

tenham água mesmo nos períodos mais áridos da região.  

Figura 4: Sonho de Jequi. Disponível em <http://www.towerupstudios.com/jequi/br/> 
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Esses foram alguns exemplos de jogos que podem ser relacionados ao ensino de História. 

Existem, no entanto, vários outros jogos de cunho histórico (entre eles quebra-cabeças, puzzles, etc) 

sobre temáticas históricas diversas e que podem ser facilmente aplicados em uma sala de aula.  

  

Considerações finais 

 

Podemos entender que os games podem ser incorporados a todo ensino, não sendo exclusivo 

no ensino de História, uma vez que há uma diversidade de softwares educacionais que podem ser 

utilizados como apoio ao professor e estes jogos também (como bibliotecas virtuais, museus, etc). 

Entretanto, é preciso analisar as situações em que convém buscar o apoio de jogos para a sala de aula, 

além de elaborar atividades com um planejamento específico que possa ajudar os alunos a 

desenvolverem certas competências para que o game tenha o seu objetivo concluído. É claro que os 

alunos têm que se divertir com o jogo, mas é necessário que eles também aprendam e desenvolvam a 

capacidade de aprender e reconhecer a história através deles – o professor é o responsável por fazer 

este encontro da escola e nas salas de aula. 

 Além disso, podemos valorizar a produção nacional de games, uma vez que as próprias 

universidades são empenhadas para produzir jogos direcionados ao ensino, o que facilita de certa 

forma o impacto e adaptação dos jogos dentro da sala de aula, uma vez que os games já saem de 

“fábrica” com um objetivo lúdico e central, além do fator “diversão” que eles trazem aos alunos.
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A NOVA CAVALARIA DOS TEMPLÁRIOS E SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE DO 
SÉCULO XII 

Arthur Benicio de Oliveira Mello 
Flávia Amaral  

 
Surgimento, desafios e apoiadores 

 

A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo do Rei Salomão foi uma ordem militar 

fundada em 1120 em Jerusalém e tinha como objetivo conduzir em segurança os peregrinos que se 

dirigiam à Cidade Santa. Para os cristãos, a experiência de peregrinação era algo único e diferente, pois 

tinham a possibilidade de visitar os locais sagrados onde Jesus Cristo e a Virgem Maria passaram e lá 

poderia orar e meditar.  

A peregrinação não era apenas com o intuito de visitar os locais santos, mas se tratava de uma 

penitência em sua forma mais drástica. Todos os cristãos que realizavam a peregrinação, tinham seus 

pecados perdoados. Apesar da peregrinação ter sido pausada durante dez anos (1004-1014) devido a 

perseguições aos cristãos empreendidas pelos muçulmanos, com destruição de sítios importantes e 

sagrados para os cristãos, ela retorna após a Primeira Cruzada. Mesmo assim, era necessário garantir 

a proteção dos peregrinos. 

Assim, a Ordem dos Templários dá seus primeiros passos. Embora se chamando apenas 

Pobres Cavaleiros de Cristo, o projeto é apresentado ao rei de Jerusalém, Balduíno II (1118 – 1131), 

por Hugo de Payens, senhor de Montigny e vassalo do Conde Hugo de Champanhe (1074 – 1125), 

região da França. O rei Balduíno II apoia o projeto de Hugo de Payens, fornecendo abrigo na Mesquita 

de Al-Aqsa; construído no local onde se localizava o Templo de Salomão, fazendo com que a Ordem 

de Hugo e seus cavaleiros fosse chamada de Cavaleiros Templários ou apenas de Templários. Seus 

membros faziam votos de castidade e pobreza, essa vista não apenas como desprendimento de bens 

materiais, mas um estado de espírito. Uma forma de se colocar como igual aquele que cumpria uma 

penitência. 

Além de apoio logístico, Balduíno II auxiliou os Templários por meio de conselhos e 

direcionamento. Era vantajoso para o rei quanto para o clero que existisse uma ordem que pudesse 

conduzir os peregrinos em segurança e, ao mesmo tempo, servir de complemento para o Hospital, 

ordem religiosa que existia em Jerusalém que fora fundada por comerciantes amalfitanos e que passou 

a ser administrada por monges beneditinos. Segundo Demurger (2002, p. 31), o Hospital se torna 

reconhecido como ordem de caridade independente em 1113. Sua militarização, entretanto, é incerta:  

(...) não há dúvida de que naquele momento o Hospital tornou-se ordem militar. 
Quanto a saber desde quando, isso me parece bem dispensável. Os historiadores 
dividiram-se entre aqueles que datavam tardiamente (c.1160) essa militarização e 
aqueles que a situavam precocemente (c.1136, até antes). Uma coisa é certa: só pôde 
sê-lo depois de 1129. Depois do Templo. (DEMURGER, 2002, p.36). 

Balduino II providencia para que haja apoio político para os Templários e para que Hugo de 

Payens e os cavaleiros da nova ordem sejam desvinculados dos Cônegos do Santo Sepulcro, grupo 
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que fora formado após a libertação de Jerusalém para a defesa do Túmulo de Cristo. Para que isso 

ocorra, o rei procura o Patriarca de Jerusalém, Gormond de Picquigny (1118-1128). Apesar de não 

estar nos planos originais de Hugo de Payens para a Ordem, a influência do rei de Jerusalém foi de 

vital importância para que a Ordem pudesse expandir seu contingente e, mais tarde, pudesse ser 

reconhecida pela Igreja. Sem esse reconhecimento, a ordem não duraria muito. 

Para que isso se efetivasse, Hugo de Payens precisaria de apoio. Em 1125, o antigo suserano 

de Payens, o Conde de Champanhe, Hugo (1074 – 1125) ingressa na Ordem dos Templários. Por 

pertencer a alta nobreza francesa, ele possui contatos no cenário político europeu. Em 1127, Hugo de 

Payens organiza uma viagem pela Europa para conseguir apoio e pessoal, além de pedir a benção do 

Papa, já que a Ordem possuía um caráter religioso. Em Roma, Hugo de Payens visita o Papa Honório 

II (1060-1130) e informa sobre o projeto Templário. Em seguida, ele parte para várias regiões da 

Europa para conseguir o apoio necessário com a aristocracia local. Sua viagem é proveitosa, pois em 

janeiro de 1129 é realizado o Concilio de Troyes, onde a Ordem é reconhecida pela Igreja. Além disso, 

ao final desse ano, Hugo de Payens retorna para Jerusalém com doações realizadas por aqueles que 

possuíam alguma ligação, seja de sangue ou vassalagem, com os cavaleiros do Templo.  

A Ordem dos Templários precisava ser reconhecida e assim foi em 1129, durante o Concílio 

de Troyes. Para o reconhecimento se efetivar, era necessária uma fundamentação teórica para que 

“eliminasse a aparente contradição entre o combate e a vida regular (CASTILHO, 2016, p. 93). Essa 

fundamentação fora dada por Bernardo de Claraval, monge cisterciense e amigo de Hugo de 

Champanhe, que tomou conhecimento sobre a Ordem e redigiu dois documentos de suma 

importância: De Laude Novae Militia, um sermão exaltando a figura dos Templários e que fora escrito 

antes da realização do Concílio a pedido de Hugo de Payens e a Regra do Templo, documentos de 75 

artigos que deveria conduzir a vida dos cavaleiros em todos os momentos.  

No mês de janeiro de 1129, o Concílio fora realizado na cidade de Troyes, na França. Contou 

com a presença de abades cistercienses, membros do clero, laicos e os Templários. Bernardo de 

Claraval também participou do Concílio, apesar que “embora o abade considerasse útil a nova via 

espiritual que o Templo representava, talvez ele ainda entendesse que a afirmação desse grupo 

enquanto uma Ordem (...) fosse prematuro e desnecessário” (CASTILHO, 2016 p. 109-110), ou seja, 

o abade ainda tinha dúvidas quanto à Ordem, apesar de entender seu propósito. Essas dúvidas são 

deixadas de lado ao participar do Concílio. O Papa não pôde estar presente, mas enviou como seu 

representante o legado apostólico Mateo d’Albano. 

Barbara Frale define um Concílio como: 

(...) uma das tantas assembleias promovidas por bispos locais, destinadas a recolher 
os membros da aristocracia guerreira, procurando empenhá-los em solenes 
juramentos de paz até que abstivessem das guerrilhas e dos atos de violência, ao 
menos em ocasião das mais solenes recorrências religiosas. (FRALE, 2007, p. 33). 

No período, a Europa enfrentava momentos de caos e violência, muitas vezes causadas pelos 

próprios cavaleiros. Em algumas épocas do calendário cristão, as chamadas “tréguas de Deus”, não se 
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poderiam fazer guerra e certos grupos sociais, como mulheres, padres, indefesos e pobres não 

poderiam sofrer com essa violência, sendo incorporados na chamada “Paz de Deus”. Sendo assim, 

incorporar esses cavaleiros aos Templários poderia ser uma boa ideia, uma vez que empregariam essa 

violência a uma boa causa. Por esse motivo, segundo Frale, o projeto Templário era tão bem visto 

pela aristocracia europeia. 

O apoio da Igreja Católica aos Cavaleiros Templários se deu devido às características da 

Ordem (monástica e ao mesmo tempo que é secular) e para que seus membros pudessem ter uma vida 

religiosa adequada. Por isso a rede de apoio construída por Hugo de Payens, Balduíno II, Bernardo 

de Claraval e a aristocracia laica europeia era tão importante, pois vai garantir que doações sejam feitas 

para a Ordem e que esses nobres coloquem seus filhos sob a tutela dos cavaleiros até possuírem a 

idade de proferir seus votos. 

Voltando ao Concílio, a Regra fora escrita por Bernardo de Claraval durante o Concílio. Como 

dito anteriormente, ela funcionava como um manual de como os Templários deveriam agir, se vestir, 

comer e as punições das falhas. O prólogo da Regra já mostra as características da cavalaria comum e 

que os Templários fariam diferente e Bernardo de Claraval informa que aquela nova milícia é diferente 

da cavalaria comum porque sua missão era em nome de Deus. Esse documento fora aprovado no 

Concílio e homologado pelo Papa, reconhecendo os Templários como uma Ordem monástico-

secular. A partir de então, a organização começa a receber rendimentos e, alguns deles, são feitos ainda 

naquele ano.  

Bernardo de Claraval foi uma figura importante para o reconhecimento e legitimação da 

Ordem dos Templários durante o Concílio de Troyes. Ao longo de sua vida, o abade teve diferentes 

concepções sobre a cavalaria e o levou a escrever o De Laude Novae Militia. Essa mudança pode ser 

explicada pela convivência de Bernardo com seus familiares. Sua mãe, Aleth de Montbard demonstra 

uma vocação religiosa, é boa mãe, boa esposa e leva uma vida de princípios e intenções monásticas. 

Como Bernardo de Claraval foi canonizado pela Igreja Católica, sua vida é contada por meio de uma 

hagiografia escrita por Guilherme de Saint-Thierry. Nessa hagiografia, a mãe de Bernardo é 

representada como as outras figuras femininas nas hagiografias: pessoas de muita virtude que estão 

sempre em contato com Deus e que levam seus filhos a seguirem a vida religiosa. 

O pai de Bernardo, Tecelino, fora um miles (cavaleiro) que procurava levar uma vida correta, 

baseada no versículo bíblico em que soldados perguntam a João Batista sobre como ter uma boa 

conduta e ele responde que não devem maltratar ninguém, não acusar falsamente e estar contentes 

com seus pagamentos (LC, capítulo 3, versículo 14). Bernardo opta por seguir a vida monástica ao 

invés da vida secular com um miles, já que ele é mais próximo de sua mãe e que sua frágil saúde não 

permite que ele se torne um cavaleiro. Assim como é utilizado um modelo para representar a mãe de 

Bernardo, o mesmo acontece com seu pai que na hagiografia, sendo representado sem muitos detalhes 

e em trechos não muito claros.  
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O afastamento de Bernardo em relação à cavalaria não significa uma hostilidade, mas apenas 

uma preferência, já que ele é mais próximo a mãe e possui problemas de saúde que o afastam da vida 

secular. Seus irmãos, como são mais próximos do pai, se tornam cavaleiros. Por influência de 

Bernardo, eles largam suas armas e se convertem. Isso mostra a primeira atitude de Bernardo em 

relação à cavalaria: apesar de não repudiar aquela vida, ele considera a vida monástica como mais 

adequada e a melhor opção para conseguir a salvação. Seu pai também será convertido, mas somente 

ao final da vida. 

A segunda atitude de Bernardo vem quando ele já se encontrava como abade em Claraval, 

onde ele recebe a visita de alguns cavaleiros que queriam participar de combates simulados e torneios. 

Por estar próximo da Quaresma, Bernardo os avisa para que não usem suas armas na abadia. O abade 

os recebe bem, os abriga, e oferece uma cerveja que fora benzida por ele. Quando chega o momento 

da partida desses cavaleiros, alguns decidem permanecer de boa vontade na abadia e se converter. 

Bernardo nunca os convenceu a abandonar a vida de cavaleiro e se tornar monges. Ele não se opões 

a sua conversão e não pede para que retornem à cavalaria. Nota-se aqui que Bernardo não os converte 

como ele fez com seus irmãos. Os cavaleiros fazem isso sem a influência do monge. 

Quando um grande amigo de Bernardo abdica de seus bens e nomes para se tornar um 

cavaleiro Templário, Bernardo recebe a notícia com alegria, porém preferia que esse amigo, o Conde 

Hugo de Champanhe, se convertesse e se tornasse um monge. Porém, ele percebe que a entrada de 

Hugo na Ordem dos Templários poderia ser vista como uma conversão, já que ele abre mão de sua 

riqueza e o poder de seu título para se tornar um subordinado de um ex-vassalo, Hugo de Payens. 

Bernardo vê isso com bons olhos e ele percebe que existe uma “vida militar agradável a Deus” 

(CASTILHO, 2016, p. 79). 

É possível que através de Hugo de Champanhe ficou sabendo dos Templários, uma vez que 

não é deixado claro. Hugo de Payens, o fundador e Grão-Mestre da Ordem, entra em contato com o 

abade e pede para que ele escreva um sermão que exalte aquela nova cavalaria que surge: algo que é 

monástico e secular ao mesmo tempo. O abade se apropria de elementos comuns da cavalaria, como 

espada, escudo e armadura para se referir à praticas monástica. Ele considera os monges como um 

tipo de cavaleiro, mas que este age no campo espiritual, fazendo um elogio ao surgimento dessa nova 

cavalaria. Algo que é tido como ideal, algo que mistura as duas práticas: monástica e secular.  

No prólogo do De Laude Novae Militia, o monge afirma que demora a aceitar o pedido de Hugo 

de Payens para escrever a carta porque ele não aceitava que havia outra forma de salvação, senão pela 

deposição das armas e pela conversão. Isso muda quando ele conversa pessoalmente com Hugo de 

Payens, durante a sua viagem pela Europa para conseguir apoio. Assim, Bernardo consegue enxergar 

uma nova possibilidade de cavalaria: uma cavalaria que comunga valores monásticos e seculares, que 

não ambiciona poder e glória, vivendo na castidade e humildade.  
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 Sociedade tripartida e a ascensão social da cavalaria 

 

A sociedade medieval era composta por três ordens sociais, ou pelo menos, era assim 

idealizado. Um modelo tripartido, composto por aqueles que rezavam, aqueles que lutavam e aqueles 

que trabalhavam. Essas ordens sociais seriam inabaláveis e estariam inseridas em estruturas globais. A 

trifuncionalidade diz a ação do homem no mundo e define a posição de cada indivíduo na sociedade. 

Segundo esse conceito, não há ascensão social; o camponês nasce camponês e morre camponês. Essa 

ideia será entendida como um modelo social e de divisão ideal dos indivíduos, justificando certos 

comportamentos e visões, estando aliada a uma ideologia. Assim, a trifuncionalidade funcionaria como 

uma representação ideal da sociedade. 

Os primeiros a tratar do assunto da trifuncionalidade serão os bispos Adalberão de Laon (977-

1030) e Gerardo de Cambrai (1012-1151), segundo Georges Duby no livro As Três Ordens ou o 

Imaginário do feudalismo publicado em 1978. A figura dos bispos possuía o poder, não só de 

exorcizar demônios, mas o poder da palavra, pois ele era o interprete da palavra de Deus e o detentor 

da verdade. Sua posição está no limiar do terrestre e do celeste, pois utilizando o dom da palavra, ele 

esclarece o povo das vontades de Deus e impede que o Diabo aça seu trabalho. Os bispos também 

utilizam reis e príncipes para conduzir os homens e agem como um espelho moral para esses 

monarcas, corrigindo seus erros. 

O pensamento do século XI afirmava que o único caminho para a Salvação é por meio da 

Igreja. Outros caminhos poderiam ser trilhados, mas estes levariam ao mal. Um camponês poderia 

entrar no sacerdócio e seguir a vida eclesiástica, mas essa possibilidade de ascensão social era muito 

remota. As investigações de Duby sobre a trifuncionalidade são focadas na França para descobrir as 

origens do pensamento tripartido, entretanto ele não consegue encontrar nada antes dos dois bispos 

já citados. 

A figura do rei, para Duby, é também muito importante. O rei também era sagrado, uma vez 

que no momento da coroação, ele recebe óleos santos e, por isso, seu corpo possui a mesma sapientia 

dos bispos. O rei deveria descobrir quem estaria desviando o povo dos caminhos de Deus e punir 

assim como Deus fará no Dia do Julgamento, como também pode recompensar aqueles que não se 

desviam. Eles possuem o cetro e a espada, fazendo-os dedicarem bastante ao combate e se afastarem 

da escola (onde os homens da igreja copiavam textos e debatiam sobre a palavra de Deus). Quem 

educavam os filhos dos príncipes eram os bispos, reforçando sua imagem como espelhos morais. 

Apesar de, supostamente saber latim, o rei não é capaz de retirar toda a mensagem que está 

contida na oração, e por isso, os bispos se colocam acima do rei, por serem especialistas em retórica. 

Adalberão de Laon vai dizer que Deus coloca todos à disposição dos padres, incluindo os príncipes, 

evidenciando o caráter superior dos membros da Igreja Católica em relação aos monarcas. O lugar 

dos membros do clero na pirâmide é no topo quando se colocam acima dos reis. 
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Um modelo de governo proposto pelos bispos é uma coerência entre céu e terra, sendo duas 

partes de um mesmo modelo, e um deles construído com hierarquias desiguais. Um agindo de modelo 

para o outro. Esse mundo seria totalmente masculino, não permitindo nenhum espaço para o 

feminino. Esse modelo de mundo teria a ordem trazida pelos bispos, a partir do topo da pirâmide 

social. O rei aplica sua força a serviço da ordem para manter a harmonia. Para esse mundo ser coeso, 

os homens devem assumir a certas funções. Dessa forma, há dois ofícios na terra: um que recebe as 

ordens dos céus e os anuncia e outro que o faz cumprir. Os bispos e os reis respectivamente, 

cumpririam esse papel. 

Os bispos temem que o enfraquecimento do poder real francês libere uma onda de violência 

vinda da cavalaria, uma vez que os bispos não conseguem controlá-los como os reis fazem. A ordem 

social dos guerreiros é controlada pelo rei, que possui essa função militar. Os bispos indicam aos 

guerreiros onde está o mal para ser combatido. A paz do rei é obtida através da guerra, pois assim ele 

pode cuidar de seus súditos e protege-los dos avanços dos inimigos. Assim era a comunidade 

idealizada pela Igreja. 

O terceiro elemento da pirâmide social é do povo que vai ser guiado pelos reis e pelos bispos. 

Como o universo é desigual, algumas pessoas nascem livres e outras não, passando a existir nobres e 

servos. Esses últimos são obrigados a trabalhar, já que não possuem a ordenação sacerdotal e nem são 

da realeza. A exploração dos servos era justificada para que o excedente fosse consumido pelos nobres 

e padres. Todos que não combatessem, nem rezassem deveriam trabalhar para prover o sustento de 

todos. A justificativa para a exploração do trabalho dos camponeses era que havia serviços mútuos 

entre padre/nobres e camponeses; o trabalho dos camponeses sustentava os nobres e estes os 

protegiam. 

Duby acredita que houve uma revolução feudal, pois em suas pesquisas, ele detecta uma série 

de mudanças em atas de assembleias e sermões. Vai notar que os textos escritos possuem uma intenção 

de hierarquização social, evidenciando relações sociais entre escribas e pessoas da justiça. Ele percebe 

também que, conforme a sociedade se modifica, novas palavras vão surgindo, deixando de lado 

fórmulas antigas e formando um novo vocabulário. 

Em contraponto, Dominique Barthélemy não acredita que houve uma revolução social, uma 

vez que não há um rompimento total com aquilo que é antigo e não há a criação de algo novo. Para 

ele, o que ocorreu foi uma mutação feudal, já que os valores e a elite do antigo mundo carolíngio são 

mantidos, porém sofrerão adaptações. Isso poderá ser melhor observado nos rituais de cavalaria que 

são baseados em rituais e costumes do antigo império.  

Duby passa a analisar documentos em que não estão no campo imaginário e que são mais 

plausíveis. Nesses documentos, ele nota que em determinados períodos do ano, Duby percebe que 

existe uma configuração da sociedade carolíngia que era dividida em: 

➢ Rei 

➢ Subordinados (primores) 
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➢ Cavalaria (milites) 

➢ Populus (massa de homens livres que portavam armas) 

➢ Escravos 

Essa configuração social se dava no contexto de guerra, quando os monarcas francos 

convocavam seu povo para o combate. Essas guerras não serviam apenas para proteção de territórios, 

mas também para a pilhagem. Essa configuração durava apenas enquanto duravam as pilhagens, 

depois o exército era voltado para resolver problemas internos e agir como força de pacificação. Os 

poderosos assumiam o controle do exército que nos períodos de pilhagem ficavam sob o comando 

do rei.  

As guerras realizadas pelo Império Carolíngio, segundo Dominique Barthélemy, se davam por 

motivos de represália e vingança. Os conflitos entre vassalos eram mediados pelo senhor e quando ele 

era morto em combate ou assassinado, seus vassalos se reuniam para vinga-lo. A moral cristã proibia 

as guerras privadas e o assassinato de cristãos, entretanto suas práticas para refrear essas práticas se 

mostravam insuficientes. A guerra também era motivada pela expansão de territórios que eram 

conquistados e incorporados ao Império. As dinâmicas dessas guerras, segundo o autor, consistiam 

em um ataque a alguma cidade ou castelo, seu senhor fugia ou tenta evitar o conflito. Quando isso 

não é possível, ele se rende pagando tributos e jurando lealdade que não durará muito tempo e iniciará 

um novo conflito. Dessa forma, tratados e alianças são firmados durante essas guerras de conquista, 

necessários tanto para aquisição de territórios, quanto para a formação de uma aristocracia. 

Com o declínio do Império Carolíngio a partir do século XI, as características do povo passam 

por mudanças. A conquista é deixada de lado e a ideologia passa por uma adaptação para essa situação. 

O rei passou a ser rex pacificus e deveria reger o estado com uma visão de paz. Quando seus domínios 

eram atacados, seus exércitos eram convocados para a proteção do território. Quando as ameaças 

externas diminuem suas incursões, os cavaleiros desses exércitos não voltam para o rei e começa uma 

pilhagem dentro do próprio território. Essa mudança gera problemas e o rei não consegue controlar 

a violência praticada por eles.  

O aspecto político também passa por mudanças, uma vez que com o enfraquecimento do 

poder do Império, há o aumento do poder dos castelos. Esse lugar é ocupado por guerreiros e 

camponeses, fazendo desses castelos suas moradas e local de trabalho. Segundo Duby: 

(...) fragmenta-se o poder; o único e eficaz é o da castelania; eis porque, depois de 
1028, no rodapé dos diplomas régios, os nomes dos chefes dos castelos e os 
cavaleiros seus companheiros substituem os nomes dos condes e dos bispos. 
(DUBY, 1994, p. 175). 

A mudança também é em âmbito econômico, onde os camponeses eram obrigados a 

trabalharem mais para que o luxo e o esbanjamento dos cavaleiros pudessem ser mantidos.  Essa 

mudança se deve porque os rendimentos não vêm mais dos saques e das pilhagens, sendo necessário 

utilizar a mão de obra dos camponeses de dentro dos castelos.  
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A palavra Dominus passa por uma ressignificação. Antes, ela se referia a Deus, ao rei e ao bispo 

e passa a se referir à pessoa do senhor do castelo e a palavra potestas se refere ao senhorio. A paz 

buscada pelo povo comum é paga com o trabalho em suas terras. Duby aponta que há uma mudança 

na forma de produção no início do ano 1000, que passa a ser construído em torno do senhor. Duby 

aponta mudanças com consequências positivas e vitais para o desenvolvimento a partir do ano 1000. 

Com a ascensão dos castelos como locais de poder e o enfraquecimento do poder do Império 

Carolíngio, a cavalaria passa a ocupar um lugar de destaque e começa a fazer parte das relações sociais. 

Antes, era apenas parte do contingente mobilizado pelo rei para lutar as suas guerras, mas agora ela 

era a força militar do senhor do castelo e parte da hierarquia social. A sociedade nesse período (início 

do ano 1000) passa a ser constituída por: os ricos, sires, os bellatores (que passam a significar aquele que 

detinha o poder militar do senhorio), e os cavaleiros. Eles compunham a parte da guarnição do rei e 

eram seus subordinados pela vassalagem. Essa relação de suserano-vassalo passa a ser constituída na 

mesma época que a cavalaria se ascendia a serviço do dominus e ajuda a expandir seu poder. 

Relatos da violência cavalheiresca ocorrem por toda Europa e que eram comuns. Em alguns 

lugares, os cavaleiros eram denunciados como agentes do mal. Uma estratégia dos senhores para que 

seus cavaleiros permanecessem ao seu lado, era a divisão dos tributos recebidos dos camponeses que 

eram amedrontados e controlados pelos cavaleiros. Assim, era garantida a lealdade desse grupo que 

era bem tratado pelos senhores. Duby não consegue estabelecer uma origem para os cavaleiros, uma 

vez que eles eram numerosos e que, até mesmo, poderiam ser herdeiros dos milites francos. Os 

cavaleiros faziam parte da sociedade laica, mas estavam subordinados aos senhores. Os escribas os 

chamavam de militia, lembrando a palavra malitia e a cavalaria era vista como uma “guarda avançada 

do mal”.  

Os movimentos de paz de Deus surgem para impedir a violência da cavalaria. Apesar desse 

objetivo, esses movimentos não tinham um caráter antimilitarista, mas sim, antissenhorial. Os próprios 

dirigentes da Igreja Católica possuíam fortalezas que eram guardadas pelos cavaleiros. Os oratores e 

bellatores eram cumplices no começo, porém disputas de poder fazem com que essa aliança enfraqueça. 

Há uma união entre monges e clérigos para que seu objetivo de libertar a Igreja dos hereges seja 

concretizado. Todos aqueles que portassem armas eram considerados maus. Os movimentos de paz 

de Deus tinha esse objetivo de acabar com a violência, mas foi percebido que ela poderia ser voltada 

contra os inimigos da Igreja, internamente ou externamente. Isso dará origem às Cruzadas e às ordens 

militares. 

Quando a cavalaria tem a sua ascensão social, ela se mistura a nobreza ao final do século XI. 

Os cavaleiros são recompensados por seus serviços com terras e seus edifícios são construídos 

semelhantes aos castelos. Esse grupo não era homogêneo e coeso e melhora quando se mistura à 

nobreza. Para Jerôme Baschet: 

Se é certo que a aristocracia conhece, então, uma renovação e integra em seu seio 
novos membros, em geral de estatuto modesto, a fusão que opera é bastante relativa, 
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uma vez que continham importante as distâncias, reconhecidas como tais, entre os 
grandes (magnates), que reivindicavam altas atribuições de origem carolíngia, e os 
simples cavaleiros (militia) do castelo. (BASCHET, 2006, p.111) 

Como podemos ver, não há uma unanimidade na aceitação dos milites como parte da nobreza, 

mas eles começam a construir sua riqueza e sua influência. Os cavaleiros começam a contrair 

matrimônio com as mulheres nobres, filhas dos senhores dos castelos, e assumem responsabilidades 

e direitos do dominus. Assim, a condição de cavaleiro começa a ser apropriada pela aristocracia que 

passa a enxergar a grande importância do título. 

Dominique Barthélemy vai numa linha de raciocínio diferente da de Baschet, ao afirmar que 

nas forças de Carlos Magno havia mais cavalaria do que infantaria e que a manutenção dos cavaleiros 

era maior que dos soldados. Suas armas e armaduras eram diferenciadas e até os cavalos deveriam 

utilizar algum tipo de proteção. Isso indica uma distinção social e econômica da cavalaria para os 

soldados de infantaria, já que seus equipamentos seriam custosos, além da manutenção do cavalo. O 

cavaleiro era um vassalo de um nobre, deve servi-lo para não sofrer punições. Ele não é um servo, e 

sim, um nobre que realiza um juramento de fidelidade ao rei que é sacralizada pela Igreja. Para 

Barthelémy, a vassalagem é uma instituição social e política e ele admite ser “uma instituição 

importante da sociedade e do Estado Carolíngio” (BARTHÉLEMY, 2010, p.102). Entretanto, os 

códigos de vassalagem não são tão claros e coerentes e que poderia levar a acusações de maus senhores 

ou vassalos, levando à conflitos. 

A partir da entrada dos cavaleiros nos círculos de nobreza, os nobres começam a ingressar na 

cavalaria e a palavra miles se torna extremamente importante, tanto como nobilis e princeps. Além de 

pertencer a nobreza, era necessário passar pela cerimônia de adubamento, uma cerimônia de entrega 

de armas, “criação tardia, sem dúvida do fim do século XI” (BASCHET, 2006, p.112). Para 

Barthélemy, o adubamento já era utilizado na coroação dos descendentes de Carlos Magno. O 

adubamento é a entrega da espada para o jovem herdeiro, como símbolo de sua herança. Contudo, 

seu sentido e significado passam a ser recriados no século XI, mas mantendo a característica nobre 

daquele que é investido como cavaleiro. Baschet diz que: 

O jovem cavaleiro recebe então sua espada e suas armas de um nobre tão eminente 
quanto possível, que realiza em seguida o gesto da colação, golpe violento sobre a 
nuca ou o ombro com a mão ou a lateral da espada, rito de passagem simbolizando, 
sem dúvida, de uma maneira bem apta a impressionar os espíritos, os ideais do grupo 
ao qual se integra o jovem promovido. (BASCHET, 2006, p. 112). 
 

Assim, é construído um código de conduta para a cavalaria que é aderido pelos nobres. Ramon 

Llul (1232 – 1316) teólogo e filósofo catalão escreve aquele que é considerado um “manual pedagógico 

em que estão explícitos os valores morais, espirituais e éticos de como um cavaleiro deve se comportar 

diante da sociedade, de um combate e da Igreja” (ZIERER e MESSIAS, 2013, p. 131) chamado de 

Livro da Ordem da Cavalaria. Apesar do livro ser escrito no século XIII, é importante notar o quão é 

importante e necessário um código de conduta para os cavaleiros e, a mais importante delas, ser 

cristão. 
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A Igreja tentava esculpir a forma ideal da cavalaria, se apropriando dos rituais e cerimônias e 

olhando com reprovação os torneios e competições. A questão da violência cavalheiresca é a principal 

queixa da Igreja, mas Barthélemy explica que essa relação não era tão dicotômica assim entre a cavalaria 

e o clero. Haviam tensões e arranjos, uma vez que muitos nobres eram membros da Igreja. Entretanto, 

quando havia alguma guerra entre nobres, as posses da Igreja eram devastadas e saqueadas, fazendo 

com que os monges e clérigos peçam aos nobres responsáveis que suas propriedades sejam poupadas. 

Há a obediência por parte dos nobres em atender os pedidos dos membros da Igreja, mas eles os 

obrigam a diminuírem seus privilégios, causando a repulsa da Igreja. Sendo assim, o movimento que 

buscava refrear a violência da cavalaria era para que os interesses do clero fossem atendidos. Então, 

segundo Barthélemy, os movimentos de paz de Deus e Tréguas de Deus seriam apenas para preservar 

os interesses clericais e não para refrear a violência “natural” da cavalaria. Barthélemy chama isso de 

“anarquia ordenada”, já que essa violência não é um caos absoluto em todos os lugares. 

 

Aprovação do Papado e a Regra Primitiva 

 

As ordens militares, a começar pela Ordem dos Templários, surgem combinando elementos 

monásticos e elementos seculares (Novae Militiae Genus de Bernardo de Claraval). A Igreja possuía sua 

própria visão da cavalaria e tentava moldá-la de acordo com seus interesses, se apropriando de seus 

rituais e condenando sua violência. As Cruzadas são um movimento importante para que a cavalaria 

se colocasse a serviço de Deus e colocar em prática a guerra justa, ou seja, a guerra justificada contra 

os inimigos da Igreja. 

Para o pleno funcionamento dessas ordens militares é necessário o apoio do papado. Essa 

aprovação era dada por meio de concílios e bulas papais que ajudavam a reger a vida dos membros 

dessas ordens, assim como suas regras e estatutos. Demurger afirma que: “O papado serviu-se de 

ordens como um meio de serviço de sua política e de controle da sociedade” (DEMURGER, 2002 p. 

79), colocando assim as ordens militares como parte de um processo de mudança, já que essa nova 

cavalaria estaria lutando contra os muçulmanos inimigos da Igreja. 

A Bula Papal que dá autonomia para os Templários é a Omne datum optimum, homologada em 

29 de março de 1139, pelo Papa Inocêncio II (1130-1142) durante o Segundo Concílio de Latrão. 

Bruno Salles aponta que essa bula “reafirmou a associação da Ordem dos Templários, ou seja, do 

Novum militae genus, com a causa da Igreja Católica, além de assegurar o benefício da Salvação eterna” 

(SALLES, 2009, p.4). Há uma aproximação da Igreja e a Ordem dos Templários por causa dessa Bula, 

não permitindo a influência externa, seja ela laica ou eclesiástica, nos seus costumes. Também torna 

mais fácil sua inserção regional ao regulamentar o recebimento de dízimos e doações. É perceptível 

uma mudança do discurso em relação a cavalaria por parte do papado, já que o mesmo apoia o projeto 

templário e buscam colocar a figura do Cavaleiros Templário como um modelo do cavaleiro de Cristo. 
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O apoio dado pelo papado também serviria para benefício próprio, uma vez que o Papa 

Inocêncio II já teria colocado uma série de festas e jejuns a serem observadas pelos Templários no 

ano de 1135 como uma estratégia de conseguir alianças para legitimar o Papa desde sua eleição. 

Segundo Castilho: 

(...)existem duas razões para isso: em primeiro lugar, a estratégia de consolidação das 
alianças supranacionais e a proximidade com Bernardo; em segundo, a preocupação de 
Inocêncio com a causa da cruzada e com o uso das forças militares para os objetivos 
pontifícios. É razoável que o papa veria no apoio ao Templo a possibilidade de seu uso 
político pela Santa Sé (SARKIS, 2016, p.137-138) 
 

Em outras palavras, mantém a ideia de atender a interesses da Igreja e a forma de conseguir 

era apoiando o projeto Templário. As Bulas Papais mostram que a Igreja e o papado aprovam o ideal 

de ordem militar. Esse momento representa um ponto de virada, pois surge um modelo de cavaleiro 

que agrada a Igreja e que não precisa ter sua violência contida. Essa aprovação e apoio se dão por 

motivos políticos. 

Entretanto, os benefícios dados pelas Bulas Papais trouxeram uma série de conflitos com 

membros do clero, uma vez que tantos privilégios dados à Ordem dos Templários acabaria os 

afastando de sua missão original e acabaria perdendo sua humildade original. Outras ordens militares, 

surgidas posteriormente, também vão dispor de privilégios. Cobrança e recebimento de dízimos, 

enterros em cemitérios próprios e outros privilégios colocavam os Templários como autônomos em 

relação ao clero “comum”. É errado afirmar, segundo Castilho, que a Bula de 1139 trouxe uma 

independência dos Templários em relação ao clero e aos laicos, pois a ordem demora a se estabelecer 

com seus próprios recursos, dependendo assim desses setores. 

Portanto, para que a Ordem dos Templários e outras ordens militares obtivessem sucesso, era 

necessário ter o apoio da Igreja e do papado, pois eles garantiam privilégios para essas ordens e os 

colocava em destaque. Além disso, a figura dos cavaleiros das ordens militares servia para reforçar um 

modelo de cavaleiro que serve à Igreja. 

Voltemos ao interior da Ordem dos Templários. Durante o Concílio de Troyes é apresentado 

o De Laute Novae Militia e a Regra Primitiva do Templo. Essa regra era um conjunto de normas que 

os cavaleiros deveriam seguir. As ordens religiosas estavam regidas por suas próprias regras, que 

possuíam uma linguagem direta que não permitia interpretações ambíguas ou que gere dúvidas em 

quem está lendo. A base para a Regra dos Templários foi a Regra utilizada pela ordem de São Bento, 

depois de uma longa discussão realizada por estudiosos. A presença dessa regra reforça o caráter 

monástico dos cavaleiros. 

Quanto ao documento original apresentado em Troyes, provavelmente ele fora destruído 

durante a perseguição aos Templário a partir de 1307. Porém, traduções e outras versões do 

documento foram escritas entre os anos de 1139 a 1147, sendo essas as mais conhecidas. Ao longo de 

150 anos, novas normas foram acrescentadas depois de cada Capítulo Geral realizado. A versão 
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original da regra, chamada de Regra Primitiva, é composta por 72 artigos, mas que possui algumas 

inserções, finalizando em 76 artigos. 

O prólogo já exalta o duplo combate da ordem: contra a carne dos inimigos e contra o espírito, 

sendo uma cavalaria obediente e que não teme a morte em nome de Deus. O restante do prólogo 

informa as autoridades presentes em Troyes e aquilo que deveria ser correto e o que deveria ser 

evitado. 

Ao longo da leitura da Regra Primitiva, é possível notar a questão da obediência, caridade, 

humildade e pureza. O cavaleiro templário deveria ter essas qualidades em todas as suas ações. Quando 

em viagem pela Ordem, ele deveria ter um comportamento ilibado para que não trouxesse desonra 

para a Ordem. A obediência está muito presente nos artigos da regra, pois mostra que era necessária 

ser obediente ao mestre do templo e a Deus. Alguns artigos são justificados pela presença de versículos 

bíblicos. 

Atividades como a presença nas Horas Canônicas, no momento das refeições, nas orações e 

outros eram descritos na regra e deveriam ser obedecidos. Para cada falha ou falta dos Templários 

havia uma punição também descrita na regra. O ambiente em que os cavaleiros viviam era austero e 

que não podia ser feito em qualquer momento. O texto da regra mostrando as obrigações dos 

cavaleiros para com a ordem servia de base para mostrar a diferença entre eles e a cavalaria comum. 

Os Templários não utilizavam joias, peças de ouro ou prata, armadura pomposas como a cavalaria 

nobre, fazendo-os diferentes. Essa diferença faz chamar a atenção da Igreja e que coloca a ordem em 

destaque, ganhando influência.   

Portanto, tudo que foi mostrado e discutido, é para buscar o entendimento do sucesso e da 

implementação da Ordem dos Templários na sociedade do século XII. A discussão procurou trazer 

elementos que pudessem mostrar como estava desenhada a sociedade europeia da época e qual o 

contexto da forma de pensamento. É necessário entender que a Ordem foi formada e constituída por 

a ajuda de diversos elementos sociais e que atendia a fins políticos e militares. A partir dessa discussão, 

é possível enxergar porque essa organização cresceu durante o século XII, tendo seu fim em 1314 na 

França.   
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