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Revista viva!

Perseverança é a palavra que parece definir a trajetória editorial desta Revista. 
Dificuldades financeiras tem nos impossibilitado manter a regularidade das 
publicações com rigor e qualidade, sobretudo gráfica, que tanto prezamos. 

Frente a isso, temos buscado meios para contornar essa situação e dar continuidade 
ao nosso projeto de divulgar textos, sobretudo produzidos por discentes, de forma 
que estimule a pesquisa e a incursão nos meandros da escrita histórica. Um exem-
plo de nossa busca por meios de sustentação deste periódico é a sua atual vincula-
ção institucional com o Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 
Federal da Bahia – que já nos deu apoio financeiro e logístico nesta edição. Contudo, 
temos consciência que o horizonte tenebroso que estão tramando para, no mínimo, 
os próximos vinte anos da educação brasileira, irá exigir ainda mais resistência, vi-
gor e luta, sem temer.

Assim, com o objetivo de retomar a periodicidade de nossas publicações e 
cumprir o acordo firmado com os autores, que gentilmente enviaram seus textos, 
tornamos público esse sexto volume da Revista.

Na presente edição será possível consultar artigos sobre diferentes temáticas, 
períodos e abordagens. Ariane Pereira analisou as estratégias de reordenação eco-
nômica na Cidade do Príncipe (atual Caicó no Rio Grande no Norte), no século XIX, 
em um contexto de perda de prestígio do Norte em relação ao Sul do Brasil. O artigo 
de Wagner Cardoso Jardim examina o processo de independência do Paraguai e o 
subsequente governo de José Gaspar Rodriguez de Francia. Antonio Lemos discutiu 
a conformação de conceitos do liberalismo em discussões de deputados constituin-
tes de 1823 para defenderem as desigualdades sociais em sua sociedade escravista. 
Pryscylla Cordeiro aponta para o processo de implantação do Seminário da Prainha, 
em 1864, com enfoque nos padres lazaristas franceses no Ceará que tiveram uma 
participação decisiva para a Reforma ultramontana no Brasil.

Este volume também aborda uma vasta temática indígena, desde a visão de 
uma América hispânica e portuguesa até a discussão contemporânea sobre a im-
portância do estudo sobre os índios. A narrativa de Fabiana Santos da Silva re-
flete sobre o tema da resistência indígena, desvinculando-a da noção histórica de 
simulação na qual o índio aparece como expectador passivo, ideia posta pelo autor 
Hector Hernan Bruit, na obra Bartolomeu de Las Casas e a simulação dos vencidos. 
Constitui como objeto deste artigo o documentário Los Paraguayos, do paraguaio 
Marcelo Martinessi. A pesquisa de Jean Paul Gouveia Meira analisou as incursões 
políticas de membros da família indígena Arcoverde, ao examinar as alianças de 
índios para obter mercês junto à Coroa portuguesa e alcançar cargos de prestí-
gio dentro do Império Ultramarino Português. O trabalho de Joilson Silva de Sousa 
apresenta uma análise sobre os textos escritos e indicações de filmes sobre os povos 
indígenas como possibilidades metodológicas para o ensino de História.
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Ricardo Batista abordou a construção de representações sobre a sífilis e o su-
jeito sifilítico na Bahia da década de 1920. Giscard Agra analisou o episódio da ten-
tativa de proibição do comércio do leite pasteurizado em Campina Grande (PB), em 
1935, e os embates discursivos entre membros da imprensa, políticos e médicos. O 
estudo de Wagner Emmanoel Menezes Santos examina quais eram os locais de com-
pra dos operários têxteis e onde as refeições desses eram feitas nas fábricas sergipa-
nas, quais os alimentos consumidos e o vestuário utilizado por esses operários entre 
os anos de 1940 e 1960. Tatiane Souza discutiu as relações entre os cuidados com 
aparência, vestuário e distinção social produzidos em uma seção do Jornal Folha do 
Norte, em Feira de Santana (BA), entre 1950 e 1959. Jefferson Cidreira pesquisou 
os discursos de resistência produzidos pelo Jornal Varadouro contra as oligarquias 
acreanas nomeadas pelo governo civil-militar entre 1977-1981.
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A história indígena e sua presença  
nos livros didáticos 1

Joilson Silva de Sousa2

Resumo: 

Desde o século XIX, os povos indígenas são foco de diversas lutas em busca da valorização 
da sua cultura e maiores investimentos por parte dos órgãos governamentais no Brasil. 
Com a Constituição de 1988, muitos embates são travados para o cumprimento da lei 
vigente no país. Atualmente, no que concerne à educação e ensino, observamos a da Lei 
n.º 11.645/08 da legislação brasileira que torna obrigatório o ensino da História e Cultura 
Indígena nas disciplinas de Artes, Literatura e História, em prol de maior valorização 
e desmistificação que Pinsk (2009) e Grupioni (1996) classificam de estereótipos e 
eurocentrismo. Assim, este trabalho apresenta uma análise sobre os textos escritos e 
indicações de filmes sobre os povos indígenas como possibilidades metodológicas para 
o ensino de História. Como opção de escolha, optamos pela coleção História, Sociedade 
e Cidadania, aprovada no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2014 e por ser a 
mais distribuída em todo o Brasil.

Palavras-chave: 

História e Cultura.  
Temática indígena.  

Livro didático.

1 Este artigo é um desdobramento de parte de minha monografia de especialização em Metodologias do 
Ensino de História da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Baseado em um trecho do capítulo III, 
algumas alterações foram feitas para se adaptar ao formato de artigo, e aprofundar as opções metodoló-
gicas que podem existir em uma coleção didática. Agradeço ainda à minha orientadora Profa. Dra. Isaíde 
Bandeira da Silva, por suas contribuições, assim como ao meu amigo em particular professor Rogério 
Sobreira por sua ajuda.

2 Especialista em Metodologia do Ensino de História pela UECE. Pesquisador do grupo: Historia, Memória, 
Sociedade e Ensino, vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq).

5

http://www.revistahistoria.ufba.br/2013_1/a01.pdf 
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1. Introdução

Esta exposição busca identificar duas opções metodológicas normalmente pre-
sentes nos livros didáticos de história do ensino fundamental, que buscam 
estar em conformidade com o Guia dos livros didáticos de História, que estão 

em consonância com o Ministério da Educação (MEC) através do PNLD, onde fazem 
valer a Lei Federal n.º 11.645/08 que torna obrigatório o ensino da história e cultura 
indígena na educação básica incluindo a disciplina de História.3

Pretendemos, neste trabalho de forma geral, entender como é trabalhada, 
nos livros didáticos da coleção História, Sociedade e Cidadania, de Alfredo Boulos 
Júnior, que obteve primeiro lugar em distribuição nas escolas públicas de todo o 
país, o ensino da temática indígena que está sendo proposta para os alunos do ensi-
no fundamental (sexto ao nono ano) nas perspectivas de escritas textuais e as indica-
ções cinematográficas que são propostas como recurso metodológico na construção 
de conhecimento histórico em sala de aula. Como também, analisar os caminhos 
da formação como sociedade, desafios e conquistas durante anos de lutas por seu 
reconhecimento, bem como a legislação civil e educacional brasileira e o modo de 
inserção dessa temática nos livros didáticos de história para o ensino fundamental, 
observando documentos do Governo Federal, pois acreditamos ser indispensável um 
olhar diferenciado para escolha do material escolar que será utilizado como fonte de 
conhecimento em sala.

2. A questão indígena

Estudar a cultura de um povo independente, qualquer que seja, é um tanto 
quanto estimulante e proveitoso, pois a cada nova etapa o aprendizado se torna 
ainda mais atrativo e a busca pelo conhecimento torna-se fator determinante para o 
desenvolvimento intelectual do indivíduo. O conceito de cultura não é tão simples e 
ao longo dos anos foi algo muito difícil de definir. Assim, podemos nos apropriar das 
palavras de Kalina Silva para definir o conceito de cultura que nos diz que:

O significado mais simples desse termo afirma que cultura abrange 
todas as realizações materiais e os aspectos espirituais de um povo. 
Ou seja, em outras palavras, cultura é tudo aquilo produzido pela 
humanidade, seja no plano concreto ou no plano imaterial, desde 
artefatos e objetos até ideias e crenças. Cultura é todo complexo de 
conhecimentos e toda habilidade humana empregada socialmente. 
Além disso, é também todo comportamento aprendido, de modo 
independente da questão biológica.4

3 Brasil, Presidência da República,Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos Lei n.º 11.645, de 10 de 
Março de 2008. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm, acesso em 1 
maio 2014.

4 Silva, Kalina Vanderli. Dicionário de conceitos históricos, 2ª ed, São Paulo: Contexto: 2009, p.14.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm
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Entender a formação dos povos indígenas é abrigar várias formas culturais 
de conhecimento ao passo que compreendemos a existência e particularidades de 
vários povos indígenas, especialmente no Brasil. Logo, passa a ser também papel 
social do professor mostrar aos alunos os vestígios esquecidos que também fazem 
parte da cultura brasileira. Cultura de um povo que deu o “pontapé” inicial à nação 
que hoje chamamos de Brasil.

Para desmistificar toda uma esfera de ideias criadas em torno dos índios bra-
sileiros, substituir o nome “índio” por outros como “nativos”, “autóctones” e “socie-
dades indígenas” foi uma das ideias. Entretanto, fica difícil definir de qual povo está 
se falando. Partindo das ideias de Alcida Ramos, divulgadas pelo Instituto Antropos, 
salienta-se que é na América do Sul que o conceito de tribo, dependendo dos olhares 
em questão, aplica-se de maneira generalizada para englobar vários povos indíge-
nas, sem considerar suas semelhanças e diferenças entre os mesmos.5

Podemos entender que muitas são as pesquisas envolvendo a cultura dos po-
vos indígenas. Discussões pedagógicas, sociológicas e antropológicas vêm sendo 
apresentadas durante anos e o pensamento de certa desvalorização com a socie-
dade americana que aqui já vivia antes dos mais variados europeus atracarem são 
postos em pauta. Assim podemos perceber de tais estudiosos que: “A historiografia 
brasileira, condizente com essas preocupações, tentou e vem tentando desconstruir 
o preconceito em torno das populações americanas nativas...”6

Essa desmistificação que vem ocorrendo no Brasil não é um caso particular, 
mas que ocorre em todas as terras das Américas dos povos pré-colombianos. Com 
isso, as discussões em torno de alguma definição foram organizadas e discutidas no 
II Congresso Indigenista Interamericano em Cuzco em 1949. “Dessa forma o termo 
índio pode ser definido como um conceito étnico, já que para ser índio é preciso tan-
to se reconhecer quanto ser conhecido como tal.”7

Percebendo a maneira entorno do tratamento dados aos povos indígenas, em 
especial no Brasil, neste trabalho, traremos os múltiplos olhares em torno da cul-
tura indígena brasileira. Buscamos nos reportar como “povos indígenas” buscando 
respeitar suas particularidades. Definido os termos e a cultura indígena como parte 
fundamental da construção da sociedade brasileira, novas lutas em favor de um 
olhar menos preconceituoso para essa população foram ocorrendo principalmente 
no cenário brasileiro.

Uma das formas de respeito aos povos indígenas que devem estar presentes 
em meio a sociedade condiz com a importância dada à terra. Para Ramos, “a terra 
é muito mais do que simples meio de subsistência. Ela representa o suporte da vida 
social e está diretamente ligada ao sistema de crenças e conhecimentos. Não é ape-
nas um recurso natural – e tão importante quanto este – é um recurso sociocultural”. 
8 Logo entendemos que expor tais aspectos culturais à sala de aula se torna um 

5 Antropos, Instituto. Pesquisa Social e Missiologia aplicada. “Sociedades Indígenas – Resumo”, http://
instituto.antropos.com.br/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=493&catid=35&Ite-
mid=3, acesso em: 25 jul. 2015.

6 Silva, Dicionário de conceitos históricos, p.222.

7 Silva, Dicionário de conceitos históricos, p. 223.

8 Alcida Rita Ramos, Sociedades Indígenas, 5. ed, série princípios, São Paulo, Ática, 1995, p.102.
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desafio intelectual por parte do professor. Contudo mostrar aos alunos o respeito e 
o papel social que devem estar presentes na conduta de todos é fator importante na 
construção de cidadania.

Partimos do pressuposto de que a temática indígena deve ser ensinada de 
maneira efetiva nas escolas regulares a fim de desmistificar alguns conceitos eu-
rocêntricos (o homem branco como referência) que por consequência tornam-se 
 etnocêntricos e que foram criados durante anos, e ainda perduram nos dias atuais.9 
Assim teríamos uma sociedade brasileira consciente de seu papel social, no trato à 
diversidade cultural existente no país.

3. O livro didatico de história: importância política e 
usos

De acordo com a professora Circe Bittencourt, os livros didáticos “fazem parte 
do cotidiano escolar há pelo menos dois séculos”.10 Com isso, entendemos que os 
livros didáticos de história têm papel fundamental na construção do saber histórico 
na sala de aula, não apenas nos dias de hoje, mas há bastante tempo; trazendo uma 
estrutura de apoio ao professor na sala de aula, como material de pesquisa, dentre 
outros.

Os valores atribuídos aos livros didáticos em pleno século XXI também fazem 
referência ainda a uma fonte de lucros às editoras e todo o meio da indústria cul-
tural, com as facilidades dos programas federais como o PNLD. Logo, várias são as 
abordagens feitas no que se refere ao livro didático conforme aponta Bittencourt, “o 
interesse que o livro didático tem despertado e as celeumas que provoca em encon-
tros e debates demonstra que ele é um objeto de ‘múltiplas facetas’ e possui uma 
natureza complexa”.11

Sendo uma fonte significativa de conhecimento e tendo tantos usos para con-
tribuir com o conhecimento de professores e alunos, podemos definir o livro didá-
tico, de forma categórica, como um dos meios essenciais, dentro da sala de aula, 
especialmente, no que se refere às aulas de história. Entender que, embora as mais 
variadas formas de tecnologias estejam presentes neste século, o livro não pode 

9 Kalina Silva indica que: os estudiosos da cultura compreendem que os povos forjam visões de mundo 
peculiares, que marcam a sua identidade de povo. Mas quando um determinado grupo, com traços cultu-
rais característicos e uma visão de mundo própria, entra em contato com outro grupo que apresenta prá-
ticas culturais distintas, o estranhamento e o medo são as reações mais comuns. O etnocentrismo nasce 
exatamente desse contato, quando a diferença é compreendida em termos de ameaça à identidade 
cultural. De modo simples, o etnocentrismo pode ser definido como uma visão de mundo fundamentada 
rigidamente nos valores e modelos de uma dada cultura; por ele, o indivíduo julga e atribui valor à cul-
tura do outro a partir de sua própria cultura. Tal situação dá margem a vários equívocos, preconceitos e 
hierarquias, que levam o indivíduo a considerar sua cultura a melhor ou superior. Nesse sentido, a dife-
rença cultural percebida rapidamente se transforma em hierarquia, Dicionário de conceitos históricos, 
2009, p. 127.

10 Circe Maria Fernandes Bittencourt, Ensino de história: fundamentos e métodos, 4. ed, São Paulo, Cortez, 
2011, p. 299.

11 Bittencourt, Ensino de história: fundamentos e métodos, p. 301.
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ficar sem uso, conforme a secretaria de educação de Fortaleza em entrevista dada a 
professora Isaíde Bandeira: “O livro é o livro, e nada o substitui!”12

Como já salientado, o livro didático é um dos recursos mais utilizados nas redes 
de educação de todo o país segundo Bittencourt: “...os mais usados instrumentos de 
trabalho integrantes da ‘tradição escolar’ de professores e alunos.”13 Logo, durante 
anos, essa produção didática tem sido observada pelas autoridades do governo e ao 
longo do desenvolvimento histórico, em especial a disciplina de história.

Nos últimos anos, o MEC vem norteando o processo de avaliação dos livros 
produzidos, levando em conta que o livro desempenha um papel significativo na vida 
cultural e social dos cidadãos e claro a importância econômica que ele desempenha 
para a indústria econômica do país. Uma das mudanças mais significativas e que 
perdura nos dias atuais vem acontecendo através do PNLD.

Os livros são produzidos em formato de coleções com seus respectivos anos 
de ensino apresentando de forma sistemática os conteúdos como processo de 
construção e apresentam obrigatoriamente o livro do aluno e o livro do professor. 
Atualmente, os livros didáticos vêm com uma forte tendência a deixar o professor 
utilizar suas mais variadas fontes em sala de aula, para assim tornar mais atrativa 
e interessante suas aulas, com conteúdos complementares como filmes, músicas, 
atividades extras que aparecem como suporte metodológico a fim de dar opções de 
apoio ao professor no cotidiano escolar.

Para 2014, o MEC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) deixaram à disposição o Guia de livros didáticos 2014, conforme o PNLD. Os 
guias são divididos em disciplinas e fases da educação básica. Como proposta deste 
trabalho, o guia utilizado foi o: Ensino fundamental – anos finais da disciplina de 
História, criado em 2013, para a análise das obras pelos professores tendo sua uti-
lização no ano que se segue para ser utilizado, portanto, para o triênio 2014-2016. 
O guia é recebido por todas as escolas públicas do país para ser apreciado pelos 
professores para assim fazerem as suas devidas escolhas para trabalhar em sala de 
aula. Pode também ser vistos no site do MEC onde estão disponíveis todos os guias 
para todas as séries e suas especificidades. Vale ressaltar a importância de que o 
PNLD atualiza suas estruturas e as faz valer também nas coleções. Logo, o próprio 
guia oferece ao livro o status de uma ferramenta tecnológica, pois o mesmo recebe 
atualizações, relação e inserção de jogos eletrônicos e internet.

Respeitando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n.º 
9.394/96, são feitas essas duas análises, a primeira efetuada pelo MEC através das 
avaliações feitas pelos especialistas nas diferentes áreas de atuação e em segundo a 
avaliação do professor para determinar qual obra utilizará em sala de aula.

Como já citado, os livros didáticos devem respeitar alguns critérios. Como por 
exemplo, os critérios gerais de avaliação do PNLD 2014 estabelecidos pelo Governo 
Federal que norteiam alguns aspectos que devem ser respeitados:

12 Isaíde Bandeira Timbó, O livro didático de História: um caleidoscópio de usos e escolhas no cotidiano 
escolar (Ceará, 2007-2009), Tese (Doutorado em Educação), Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Norte, 2009, p. 59.

13 Bittencourt, Ensino de história: fundamentos e métodos, p. 299.



10

Revista de História, 6, 1-2 (2017), p. 5-19 

1. Respeito a legislação, as diretrizes e as normas oficiais relativas ao ensino 
fundamental;

2. Observância de princípios éticos necessários à construção da cidadania e 
ao convívio social republicano;

3. Coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica assumida pela 
coleção, no que diz respeito à proposta didático-pedagógica explicitada e 
aos objetivos visados;

4. Correção e atualização de conceitos, informações e procedimentos;
5. Observância das características e finalidades específicas do Manual do 

Professor e adequação da coleção a linha pedagógica nele apresentada;
6. Adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos objetivos didáti-

co-pedagógicos da coleção.14

4. A temática indígena e o ensino de história: a 
implantação da Lei n.º 11.645/08.

Atualmente, no contexto político educacional, podemos observar que a Lei n.º 
11.645/08 passa a alterar a LDB Lei n.º 9.394/96, anteriormente modificada tam-
bém pela Lei n.º 10.639/03, onde houve a valorização da cultura afro-brasileira. 
Atualmente, uma particularidade bem definida incluída no currículo oficial da rede 
de ensino a obrigatoriedade das duas temáticas: “História e Cultura Afro-Brasileira 
e Indígena”. Vejamos o que nos diz a lei em vigor:

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela 
Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da 
rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena”.
Art. 1o O art. 26-A da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de en-
sino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da 
história e cultura afro-brasileira e indígena.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá 
diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a for-
mação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, 
tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos 
negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena 
brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, 
resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e po-
lítica, pertinentes à história do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e 
dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de 

14 Brasil, Guia dos livros didáticos, PNLD 2014, História: ensino fundamental: anos finais, Brasília, 
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2014, p.13.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26a.
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todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artísti-
ca e de literatura e história brasileiras.” (NR).15

Entendemos a homologação da referida lei como uma conquista em favor da va-
lorização cultural de movimentos afro-brasileiros referendados na Lei n.º 10.639/03. 
Segundo parecer do Conselho Nacional de Educação:

Todos estes dispositivos legais, bem como reivindicações e propos-
tas do Movimento Negro ao longo do século XX, apontam para a 
necessidade de diretrizes que orientem a formulação de projetos 
empenhados na valorização da história e cultura dos afro-brasilei-
ros e dos africanos, assim como comprometidos com a de educação 
de relações étnico-raciais positivas, a que tais conteúdos devem 
conduzir.
[...] Cabe ao Estado promover e incentivar políticas de reparações, 
no que cumpre ao disposto na Constituição Federal, Art. 205, que 
assinala o dever do Estado de garantir indistintamente, por meio da 
educação, iguais direitos para o pleno desenvolvimento de todos e 
de cada um, enquanto pessoa, cidadão ou profissional.16

Assim como o Movimento Negro, que, através da Lei n.º 10.639/2003, alterou 
a LDB n.º 9.394/1996, o Movimento Indígena caminhou na mesma direção, na sua 
busca por reconhecimento histórico e cultural com a Lei n.º 11.645/2008, que, tendo 
alterado a anterior (10.639/2003), atrelou a obrigatoriedade de ensino da cultura 
indígena e afro-brasileira nos currículos de todo o ensino público e particular. É im-
portante afirmar que, mesmo após a clareza da LDB de Lei n.º 9.394/96, foi necessá-
ria uma reformulação do artigo 26 da mesma para que agora a cultura e história de 
um povo que tanto contribuiu e foi martirizado pelo eurocentrismo possa ser tratado 
dentro das salas de aula de todo o país.

Segundo a lei, os “diversos aspectos da história e cultura” que formam a popu-
lação brasileira devem ser abordados a partir dos grupos éticos citados, suas lutas 
no decorrer da história brasileira e colaboração em âmbito social, econômico e po-
lítico quando for pertinente a história do Brasil. Logo, destacamos que “A História 
atua como principal intermediadora dos estudos da diversidade cultural e étnica, 
promovendo a identidade individual e coletiva dos educandos.”17

Durante os últimos 10 anos, a temática indígena e o livro didático vêm ganhan-
do espaço nas produções literárias e didáticas como também nas discussões aca-
dêmicas, sobretudo após criações e alterações de leis na legislação brasileira que 
torna obrigatório o ensino da história e cultura indígena na disciplina de História 
assim como em áreas como Artes e Literatura.

15 Brasil, Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos Lei nº. 11.645, de 10 de 
Março de 2008. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm, acesso em 1 
Mai. 2014.

16 Brasil, Conselho Nacional de Educação, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. http://portal.mec.gov.br/
dmdocuments/cnecp_003.pdf, acesso em 25 jul. 2015. p. 2-3.

17 Adriano Toledo Paiva, História Indígena na sala de aula, Belo Horizonte, Fino Traço, 2012, p. 21.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm
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Fazer uma análise dos livros didáticos de história para as séries finais do ensi-
no fundamental tornou-se atrativo para observar como está sendo inserida a cultura 
indígena nos mesmos e consequentemente em sala de aula, pois como aponta a his-
toriadora Norma Telles: “O livro didático é uma fonte importante, quando por muitas 
vezes a única, na formação da imagem que temos do outro.”18

Várias são as produções acadêmicas que ressaltam a importância da temática 
indígena nos livros didáticos de história, contudo, observa-se que este não deve ser 
um assunto enfadonho, pois, segundo algumas análises realizadas, mudanças foram 
feitas, entretanto, apenas para, em alguns casos, atender superficialmente a Lei 
como aponta Bittencourt:

As populações indígenas surgem nos livros didáticos nos capítulos 
iniciais, quando da chegada dos europeus e para justificar a im-
portação de mão de obra escrava africana, embora em alguns mais 
recentes apareçam alguns dados sobre as condições atuais desses 
povos.19

A abordagem dada aos índios nos livros didáticos tem sido, por vezes, inade-
quadas. Em alguns manuais, pouco é relatado de sua cultura e história e há um salto 
para, por fim, trazer dados estáticos, muitas vezes políticos de que as sociedades 
indígenas ainda existem no território nacional. Apesar de muitas modificações por 
parte dos autores de livros didáticos desde o final da década de 1980, muitos ainda 
se baseiam em conjecturas ultrapassadas, que já foram questionadas e revistas. 
Dessa maneira, a maioria dos livros didáticos ainda mantém uma imagem generali-
zada, homogênea, estereotipada e preconceituosa acerca dos povos indígenas.

Afirma-se assim, desde a criação da LDB, uma valorização pelo ensino indí-
gena no que tange o ensino de História do Brasil com suas contribuições nas mais 
variadas classes temáticas que devem ser tratadas em sala de aula para melhor 
aproveitamento do discente sobre suas origens, e para formação da sociedade bra-
sileira tanto de forma cultural como étnica. Porém, o que se observa durante anos, 
desde a criação da LDB e até antes, é o descrédito por parte das editoras as quais 
publicavam livros didáticos onde a maior valorização em seus capítulos e temas 
abordados se apresenta por parte dos europeus com seus grandes feitos e méritos 
por conquistas e descobertas, inclusive no Brasil, que, durante séculos, convive dia-
riamente com essa desvalorização das sociedades indígenas em meio à sociedade 
capitalista.

Esse pensamento eurocêntrico e etnocêntrico (colocando a Europa e cultura 
do homem branco como referência) não acontece só em meio à sociedade brasileira, 
mas em particular nos livros didáticos de história onde a temática indígena há mui-
tos anos vem sendo tratada de maneira não muito adequada e sua cultura e história 
ganhando cada vez menos espaços segundo Jaime Pisnk: “Não é pois, por falta de 

18 Norma Telles, “A imagem do índio no livro didático: equivocada, enganadora” in: Luiz Donisete Benzi 
Grupioni, Imagens Contraditórias e Fragmentadas sobre o lugar dos índios nos livros didáticos. R. bras. 
Est. pedag. Brasília, v. 77, n. 186, maio/ago. 1996, p. 426.

19 Bittencourt, Ensino de história: fundamentos e métodos, p. 305.
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dados, de base empírica, que os livros didáticos não começam a tratar primeiro dos 
índios.”20

5. Análise geral da coleção

Esta análise se propõe a contribuir com uma melhor abordagem no que se 
refere aos textos voltados à cultura indígena como regulamenta a Lei n.º 11.645 de 
10 de março de 2008.

A coleção escolhida para análise foi aprovada no último PNLD para os anos 
finais do ensino fundamental (2014), a saber, História, Sociedade e Cidadania, de 
Alfredo Boulos Júnior da editora FTD e está inserida no Guia dos livros didáticos da 
disciplina de História.21 Com isso, as mesmas já devem estar nas mãos dos alunos 
para apreciação e aprendizado, conforme aprovação do colegiado das escolas públi-
cas de todo o Brasil.

Segundo dados do FNDE, através do PNLD, a coleção do sexto ao novo ano do 
ensino fundamental, História, Sociedade e Cidadania, apresentou maior percentual 
de distribuição no componente curricular de História em todo o país. No quadro a 
seguir, apresentamos dados como códigos, título da obra, total de páginas em cada 
livro didático e quantidade total da coleção respectivamente, que desponta entre as 
demais adoções. Sendo a obra de Alfredo Boulos Júnior a mais distribuída dentre as 
demais aprovadas pelo PNLD 2014 para o ensino fundamental, acreditamos ser de 
grande importância um olhar sobre a referida obra para análise dos dispositivos da 
Lei n.º 11.645/08 acerca da temática indígena. Vejamos os dados:

Quadro 1 – PNLD 2014 Coleção mais distribuída por  
componente curricular História22

Cód. Título Tipo Páginas Total

1ª

27389C0624 História Sociedade & 
Cidadania – 6º ano L 320

3.330.040
27389C0625 História Sociedade & 

Cidadania – 7º ano L 320

27389C0626 História Sociedade & 
Cidadania – 8º ano L 320

27389C0627 História Sociedade & 
Cidadania – 9º ano L 336

Assim, justificamos essa análise na perspectiva de aprovação no último PNLD 
dos livros didáticos de História e pela maior distribuição em todo o território na-
cional, fazendo-nos entender que esta coleção está entre as mais satisfatórias nas 
escolas públicas, uma vez que são os professores e corpo administrativo das escolas 

20 Jaime Pinsk (org.), O ensino de história e a criação do fato. São Paulo, Contexto, 2009, p. 128.

21 Para acesso ao Guia dos livros didáticos de história 2014, acesse o portal do MEC:
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=859&id=12637%3Aguias-do-programa-nacional-do-li-

vro-didatico&option=com_content, acesso em 29 jul. 2015.

22 Elaborado pelo autor com base em parte dos dados estatísticos obtidos no site institucional do FNDE: 
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos, acesso 25 jul. 2015.
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que fazem as escolhas das obras a serem trabalhadas durante o triênio de utilização 
dos livros didáticos.

6. Análise de textos e sugestões metodológicas

É notório afirmar que o livro que apresenta de maneira mais “intensa” o con-
teúdo da temática indígena é o livro do sétimo ano. A coleção História, Sociedade e 
Cidadania aponta para sua edição reformulada, inserindo-se as adaptações de mul-
timídias digitais e melhorias em qualidade estética e estrutura no design do livro na 
organização de conteúdo.

No livro do sexto ano, percebemos títulos que permeiam os conteúdos indíge-
nas, a saber: “O texto como fonte: Lei n.º 11.645/08”, “Calendário do povo Kayabi”, 
“Povos indígenas na América”, “A palavra ‘índio’”, “Povos indígenas no Brasil”, “O 
texto como fonte: entrevista, cacique Aritana Yawalapiti”.23 No mesmo livro, o autor 
faz uma abordagem textual da Lei n.º 11.645/08 e salienta a mesma como exemplo 
de fonte escrita quando aborda o conteúdo referente ao trabalho do historiador.

A perspectiva dos livros de Alfredo Boulos se torna conexa quando percebemos 
os assuntos tratados de maneira gradual. Em primeiro modo, o contato com fontes 
históricas, e o papel do historiador mostra a cada capítulo os povos indígenas e as 
diferenças culturais presentes no tronco linguístico, cotidiano, dentre outros.

Presente no capítulo 5, no livro do sexto ano, o autor busca mostrar aos seus 
leitores as diferenças e semelhanças em torno dos povos indígenas entendendo que 
eles: “[...] enfeitam seus corpos com cocares, braceletes, colares e outros. Mas cada 
povo o faz de um jeito próprio...”24 Sobre as diferenças linguísticas o autor apresenta:

Quadro 2 – As línguas: tronco tupi e macro-jê25

Tronco tupi
Família Tupi-guarani Arikém Juruma Mondé

Língua
Akwáwa
Amanayé
Anambé
Apiaká

Karitiana Juruna
Xipáya

Aruá
Cinta-
larga

Gavião
Mekén

Tronco macro-jê
Família Bororo Botocudo Maxacalí Jê

23 Alfredo Boulos Júnior, História Sociedade & Cidadania, 6º ano, Edição Reformulada, São Paulo: FTD, 
Sumário.

24 Alfredo Boulos Júnior, História Sociedade & Cidadania, 6º ano, Edição Reformulada, São Paulo, FTD, 
2012, p.85.

25 Elaborado pelo autor com base nos dados do livro didático: Alfredo Boulos Júnior, História Sociedade & 
Cidadania, 6º ano, Edição Reformulada, São Paulo, FTD. 2012, p. 89.
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Língua Bororo
Umutína Krenák

Maxacalí
Pataxó
Pataxó 

Hãhãhãe

Akwen 
(xavante 
xerente)
Apinajé
Kayapó

Logo, entendemos que o conteúdo referente ao sexto ano do ensino funda-
mental se torna uma introdução aos estudos indígenas brasileiros, mostrando aos 
alunos e professores a diversidade cultural presente nos povos indígenas e diversas 
particularidades presentes em cada grupo.

No que concerne aos filmes sugeridos, assim como Fantin (2007), entendemos 
que ao utilizar o filme como recurso metodológico é presumível ao professor traba-
lhar com várias dimensões, tais como: cognitiva, estética, social e outros, conside-
rando que o filme permite um diálogo com a realidade de quem o assiste.26 Assim, 
vemos as possibilidades cinematográficas demonstradas por Alfredo Boulos Júnior 
no livro do sexto ano do ensino fundamental:

Filme – Tainá: uma aventura na Amazônia.
Direção: Sergio Bloch / Tania Lamarca, Brasil: Tietê Produções. 
200. (90 min).
Tainá (Eunice Baía), uma indiazinha de 8 anos, vive na Amazônia 
com seu velho e sábio avô Tigê, que lhe ensina as lendas e histórias 
de seu povo. Ao longo de aventuras cheias de peripécias, ela conhe-
ce o macaco Catu ao salvá-lo das garras de Shoba, um traficante de 
animais. Perseguida pela quadrilha, ela foge e acaba conhecendo a 
bióloga Isabel e seu filho Joninho (Caio Romei), um menino de 10 
anos que mora a contragosto na selva. Depois de um desentendi-
mento inicial, o garoto consegue superar os limites de menino da 
cidade e ajuda Tainá a enfrentar os contrabandistas, que vendem 
animais para pesquisas genéticas no exterior. Juntos, os dois apren-
dem a lidar com os valores desses dois mundos: o da selva e o da 
cidade. (grifos nossos).27

Salientamos que o professor deva utilizar diversas ferramentas pedagógicas. 
Estas devem ser motivadoras das dimensões cognitivas e estéticas dos educandos 
e aproximar essas dimensões. Utilizar o filme como recurso didático possibilita um 
maior envolvimento com o conteúdo a ser estudado. Desse modo, o recurso cinema-
tográfico está repleto de possibilidades pedagógicas que podem favorecer a reflexão 
e a aprendizagem de questões educativas no processo de ensino e aprendizagem.

Para o livro do sétimo ano dessa coleção, observa-se tratar de um conteúdo 
mais extenso sobre a temática abordada, porém, apenas vista na unidade quatro de-
vido a outros conteúdos seguidos de uma linha cronológica dos acontecimentos dos 

26 Mônica Fantin, “Mídia-educação e cinema na escola”, Revista Teias, Rio de Janeiro, v. 8, nº 15-16, jan/
dez (2007), p. 1-13, http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/article/view/174/172, 
acesso em 25 jul. 2015.

27 Alfredo Boulos Júnior, História Sociedade & Cidadania, 6º ano, Edição Reformulada, São Paulo, FTD, 
2012, p.97.
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fatos. Dentre os assuntos abordados sobre os povos indígenas, podemos destacar: 
“Cabral toma posse das terras brasileira”, “Espaço e diversidade cultural”, “Os tu-
pi-guarani”, “Contribuições indígenas”, “A colonização”, “A expansão do catolicismo 
e a ação dos missionários”.28

A temática indígena se inicia no livro do sétimo ano, a partir do capítulo 10, 
quando tratar-se das grandes navegações, e no capítulo 12 que trata dos índios tupis 
e seu tronco linguístico como aponta Boulos dizendo que:

Quando Cabral aqui chegou, havia milhões de indígenas agrupados 
em mais de mil povos que habitavam as matas, serras e as praias 
das terras onde é hoje o Brasil. Boa parte desses povos, como os 
Potiguarm os Caeté, os Tupinambá e os Tupiniquim, falavam lín-
guas do tronco Tupi. No litoral brasileiro, a presença mais forte era 
a dos Tupi-Guarani.29

No capítulo 12, vemos claramente a abordagem de algumas tribos como os tu-
pis-guaranis, e tupinambás, seu legado que perdura aos dias de hoje, e o meio como 
foram explorados e mistificados pelos colonizadores europeus como também o pro-
cesso de escravidão de alguns povos indígenas e a luta entre brancos e os tupinam-
bás na tentativa de inserir a religião católica no continente recém-descoberto. Na 
seção “Para Saber Mais”, o autor insere em forma de texto particularidades dos po-
vos indígenas presentes no cotidiano social como “O processamento da mandioca”, 
o “alimento básico de numerosas sociedades indígenas é constituído pela mandioca 
brava e seus derivados. Nessa variedade de mandioca existe um poderoso veneno 
[...], mas os índios desenvolveram técnicas especiais para torná-la comestível.”30

Nas sugestões de filmes, podemos apontar indicações importantes:

Hans Staden
Direção de Luis Alberto Pereira. Brasil: Riofilmes, 2000. (92 min)
Filme conta a história do viajante alemão Hans Staden e seu envol-
vimento com os indígenas e outros europeus no território colonial.

O povo brasileiro
Direção de Isa Grinspum Ferraz. Brasil: Versátil Seleções, 2005.
(10 episódios de 22 min). Baseado no livro de mesmo nome, e usan-
do muitas das imagens gravadas por Darcy Ribeiro, este documen-
tário é excelente para uso em sala de aula.31

28 Alfredo Boulos Júnior, História Sociedade & Cidadania, 7º ano, Edição Reformulada, São Paulo, FTD, 
2012, Sumário.

29 Alfredo Boulos Júnior, História Sociedade & Cidadania, 7º ano, Edição Reformulada, São Paulo, FTD, 
2012, p. 228.

30 Alfredo Boulos Júnior, História Sociedade & Cidadania, 7º ano, Edição Reformulada, São Paulo, FTD, 
2012, p. 235.

31 Alfredo Boulos Júnior, História Sociedade & Cidadania, 7º ano, Edição Reformulada, São Paulo, FTD, 
2012, p. 241.
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Podemos perceber que, referente à cultura indígena brasileira, o livro do sé-
timo ano é fator preponderante nessa abordagem. Fator esse marcado pela fase 
de amadurecimento dos alunos, onde estão mais preparados para obtenção de in-
formaçõe contundentes sobre a diversidade cultural, bastante presente neste livro. 
Inferimos ainda, a percepção de utilização do filme O povo brasileiro que leva o 
mesmo nome do livro do antropólogo Darcy Ribeiro, tendo esse documentário gra-
vações importantes feitas pelo pesquisador, é de fundamental importância para o 
uso em sala a fim de mostrar aos alunos a diversidade cultural presente nas regiões 
do Brasil.

Já no livro do oitavo ano, podemos destacar algumas categorias importantes 
sobre os povos indígenas: “Os jesuítas – o índio e o catolicismo”, “Os bandeirantes 
– a caça ao índio”, “Debret: um olhar europeu sobre o Brasil”. 32 Entendemos que o 
livro do oitavo ano vem a ser um complemento a partir dos últimos assuntos estuda-
dos no sétimo ano do ensino fundamental. Há certa valorização para o olhar europeu 
sobre os indígenas quando o autor propõe leitura acerca das obras de Jean Baptiste 
Debret. No entanto, a abordagem se refere às percepções eurocêntricas que os por-
tugueses tinham em relação aos povos indígenas brasileiros.

Em destaque, percebemos que o professor tem como opção metodológica aten-
tar-se aos escritos do autor quando na seção “Para refletir”, aponta sobre os avanços 
dos colonos ao sertão e a resistência por parte de alguns povos indígenas da região 
nordestina. Tal reflexão é posta como opção dos escritos de Ronaldo Vainfas em seu 
Dicionário do Brasil Colonial (1500-1808). Vejamos:

‘Guerras dos Bárbaros’ ou ‘Bárbaras guerras’?
Os povos indígenas do sertão nordestino, como os Cariri, Janduí, 
Paicu, Canindé, Surucu, Icó e Tocaruba, reagiram ao avanço dos 
criadores de gado sobre as suas terras; o resultado dói uma série 
longe de conflitos sangrentos (1650 e 1720) entre os colonos lu-
so-brasileiros e os indígenas; tais conflitos são conhecidos como 
Guerras dos Bárbaros.33

Em valorização do uso cinematográfico em sala de aula apontamos:

Na sala de aula, como em qualquer espaço educativo, o cinema é 
um rico material didático. Agente socializante e socializador, ele 
desperta interesses teóricos, questionamentos sociopolíticos, enri-
quecimento cultural. E cada vez mais, tem-se intensificado o nú-
mero de programas educativos e formativos em que o cinema é 
utilizado como um dos aparatos tecnológicos da educação.34

32 Alfredo Boulos Júnior, História Sociedade & Cidadania, 8º ano, Edição Reformulada, São Paulo, FTD, 
2012, Sumário.

33 Alfredo Boulos Júnior, História Sociedade & Cidadania, 8º ano, Edição Reformulada, São Paulo, FTD, 
2012, p. 36.

34 Edileuza Penha de Souza, (Org.), Negritude, cinema e educação: caminhos para a implementação da Lei 
10.639/2003, Belo Horizonte, Mazza Edições, vol. 1, 2006, p. 9.
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Nesta seção, vemos por parte do autor a valorização dos povos indígenas per-
tencentes à região Nordeste, aspecto importante para ser trabalhado em sala, como 
possibilidade de mostrar aos alunos a diversidade cultural e os mais variados povos 
indígenas existentes no Brasil que segundo o texto refere-se entre o século XVII 
e XVIII. Ainda no livro do oitavo ano, na seção “Filmes, sites e filmes”, podemos 
destacar:

A missão
Direção de Roland Joffé. EUA: Flashstar, 1986. (25 min).
O filme, inspirado na obra de mesmo nome de Robert Bolt, mostra 
aspectos do relacionamento entre jesuítas, guaranis, bandeirantes 
e autoridades de Portugal e da Espanha, no moemento em que es-
ses países disputavam ente si as terras da América do Sul. Palma 
de Ouro em Cannes.35

Em análise, podemos perceber que não foi abordada a temática indígena no 
oitavo ano numa grande quantidade de categorias em comparação as vistas no de-
correr do sétimo ano, o que levaria a crer que o autor optou pela proximidade com 
os demais assuntos que permeiam a referida série (oitavo ano) desde o Iluminismo 
até os assuntos mais contemporâneos sobre os Estados Unidos no século XIX, que 
demandam tempo e maior profundidade.

No livro do nono ano desta coleção, entendemos que, mediante os conheci-
mentos prévios dos alunos durante as séries anteriores (sexto e sétimo ano), o autor 
propõe uma inserção aos assuntos políticos e a luta pela permanência na socieda-
de contemporânea em prol da terra e da cultura, são parte dos povos indígenas 
brasileiros.

Destacamos os seguintes títulos: “Estado brasileiro, povos indígenas e o 
Marechal Rondon”, “A Constituição Federal de 1988 (demarcação das terras indíge-
nas)”, “Povos indígenas hoje”, “A luta pela terra”, “A luta pela cultura”.36

Vemos que, neste livro, os povos indígenas pressionando às autoridades bra-
sileiras a valorizarem e respeitarem a história e cultura, e ainda que tais categorias 
não possam ser esquecidas do cotidiano da população brasileira, fazendo valer as 
palavras de Boulos, que diz: “Quando Cabral aqui chegou, havia milhões de indíge-
nas agrupados em mais de mil povos que habitavam as matas, as serras e as praias 
das terras onde é hoje o Brasil.”37

Como ponto culminante deste livro acerca da temática indígena, podemos ob-
servar a aprovação da Constituição da República de 1988, onde os povos indígenas 
“obtiveram o direito à posse da terra que tradicionalmente ocupam, cabendo à União 

35 Alfredo Boulos Júnior, História Sociedade & Cidadania, 8º ano, Edição Reformulada, São Paulo, FTD, 
2012, p. 45.

36 Alfredo Boulos Júnior, História Sociedade & Cidadania, 9º ano, Edição Reformulada, São Paulo, FTD, 
2012, Sumário.

37 Alfredo Boulos Júnior, História Sociedade & Cidadania, 7º ano, Edição Reformulada, São Paulo, FTD, 
2012, p. 228.



19

Revista de História, 6, 1-2 (2017), p. 5-19 

demarcá-la.”38 Logo, essa reflexão junto às demais são de fundamental importância 
à construção de uma sociedade igualitária e que valoriza sua essência cultural.

Observamos que a coleção “História, Sociedade e Cidadania”, de Alfredo 
Boulos, aborda a temática indígena em esferas diferentes e também inseridas den-
tro de outras temáticas, não deixando assim, o conteúdo indígena sem descrédi-
to em nenhum dos livros das coleções, embora em alguns momentos sejam pouco 
comentados.

6. Considerações finais

Como eixo central desta pesquisa, a pretensão de perceber como é trabalhada 
nos livros didáticos a abordagem da temática indígena que está sendo distribuída 
para os alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental na coleção mais apre-
ciada, segundo os dados do FNDE, foi de grande crescimento intelectual e é fato 
afirmar que várias são as possibilidades de exposição de conteúdo em sala de aula. 
Vislumbramos algumas indicações de filmes, assim como valorização da história re-
gional da região Nordeste, mostrando a riqueza pertencente aos vários povos indí-
genas em todo o Brasil.

Observamos que em muito foi avançado em nosso país no que se refere à te-
mática indígena. As políticas educacionais e a formação docente para o mesmo fim, 
em combate a essa discriminação nos materiais didáticos de apoio deve ser ainda 
mais enfática para que o conhecimento no cotidiano escolar seja ainda mais atrativo 
e cheio de descobertas aos alunos.

Mostrar à sociedade seu papel diante dos assuntos étnico-raciais é reconhe-
cer a valorização e respeitar às pessoas negras e indígenas, sua cultura e história. 
Traz significação quando compreendemos seus valores e lutas, estando sensível aos 
sofrimentos impostos durante séculos de desqualificação. A obrigatoriedade da Lei 
n.º 10.639/08 e, por conseguinte, a Lei n.º 11.645/08 são traços de políticas de repa-
ração e de reconhecimento à correção de desigualdades raciais e sociais existente 
no Brasil. Valorizar as diferentes culturas é o primeiro passo necessário para o de-
senvolvimento da cidadania e a escola se torna parte desse processo na construção 
do conhecimento.

38 Alfredo Boulos Júnior, História Sociedade & Cidadania, 9º ano, Edição Reformulada, São Paulo, FTD, 
2012, p. 250.
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“Merecedores de toda honra”: a trajetória da 
família indígena Arcoverde nos espaços de poder 
do Império Ultramarino Português (1636-1706)1

Jean Paul Gouveia Meira2

Resumo

Esta pesquisa procurou analisar a trajetória política de membros da família indígena 
Arcoverde, quando da ocupação de cargos de prestígio dentro do Império Ultramarino 
Português, os quais valorizaram acordos ou negociações com as autoridades portuguesas, 
na tentativa da obtenção de mercês (favores políticos, títulos nobiliárquicos, insígnia de 
cavaleiro, sesmaria etc.) pelos serviços prestados à Coroa Portuguesa. Ao longo deste 
estudo, constatou-se que as lideranças indígenas tabajara souberam obter vantagens 
e direitos ao se apropriarem não somente dos códigos portugueses, como também das 
guerras não indígenas, ao imprimirem novos significados. A Guerra dos Bárbaros e o 
combate ao Quilombo dos Palmares possibilitaram o fortalecimento da sua liderança 
e a ascensão social de Antônio Pessoa Arcoverde, ocupando o posto de Governador-
Geral dos Índios, mas também a promoção dos seus parentes, soldados e liderados nos 
espaços de poder do Império Ultramarino. Para a efetivação desta pesquisa, dialoguei 
com manuscritos coloniais localizados no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa.

Palavras-chave 

Elites.  
Família Arcoverde.  

Lideranças indígenas tabajara.

1 Texto baseado na minha dissertação de mestrado, intitulada Cultura política indígena e lideranças tupi 
nas capitanias do Norte – século XVII, orientada pela Profa. Dra. Juciene Ricarte Apolinário, defendida e 
aprovada em 2014, pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Agradeço à Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) pelo financiamento desta pesquisa. As citações 
documentais optei em mantê-las no original, apenas modificando as abreviações para o português atual.

2 Mestre em História pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).
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A história da família Arcoverde, de certa forma, acompanhou a fundação de 
Pernambuco, quando o capitão Duarte Coelho Pereira foi agraciado com a 
capitania hereditária, doada em 1534, pelo então rei de Portugal, Dom João 

III, graças aos relevantes serviços de guerra que vinha prestando para a monarquia. 
A nova terra inicialmente ficou sendo conhecida como Nova Lusitânia, e se estendia 
entre os rios Igaraçu e São Francisco.

Segundo Francisco Augusto Pereira da Costa, Duarte Coelho partiu para o 
Brasil, trazendo consigo muitos dos seus parentes, dentre eles, seu cunhado Jerônimo 
de Albuquerque, que nessa terra se casou com a filha do chefe tabajara Uirá Ubi (no 
Tupi significa “arco verde”), a índia Tindarena, batizada com o nome de Maria do 
Espírito Santo Arcoverde, com a qual teve muitos filhos.3

Da união de Jerônimo de Albuquerque com Maria do Espírito Santo Arcoverde 
nasceram muitos filhos, um deles chamado Jerônimo de Albuquerque Maranhão, o 
qual, em fins do século XVI e início do século XVII, liderou a resistência contra a in-
vasão dos franceses no Norte do Brasil, dando seu sobrenome àquelas terras, assim 
como foi um dos fundadores da capitania do Rio Grande, além da então cidade de 
Natal.

Segundo Geyza Kelly Alves, ao se unirem aos portugueses em um jogo de vassa-
lagem e lealdade, esses indivíduos se tornaram agentes da ordem colonial. Inseridos 
em um jogo de acordo sem igualdade, líderes como os Camarão e os Arcoverde, nas 
capitanias do Norte, souberam conquistar espaços de poder no Império Ultramarino 
Português, ao ressignifcarem os códigos lusos na dinâmica interna dos seus respec-
tivos povos.4

Ainda na mesma perspectiva, chefes tupi, notadamente tabajara e potiguara, 
alternavam-se no poder dentro dos aldeamentos missionários, ocupando cargos de 
prestígio como o de tenente, sargento e capitão, concedidos através das mercês 
régias.

De acordo com José Antônio Gonçalves de Mello, os suplicantes de mercês 
podiam apresentar ao Conselho Ultramarino os serviços paternos, assim como an-
cestrais, que não resultaram, anteriormente, em mercês. De fato, a apresentação 
de serviços prestados por antepassados era prática recorrente no momento de se 
pleitear hábitos das ordens militares.5

Eis, portanto, uma prática bem típica do Antigo Regime, inclusive em Portugal, 
a perpetuação das famílias nobres no poder. Uma sociedade de hierarquia esta-
mental, com vias de promoção social pela hereditariedade. Nessa teia de alianças 
e relações, muitos pelo mecanismo do casamento entre os clãs, houveram brechas.

3 Fracisco Augusto Pereira da Costa, Anais Pernambucano, vol. 1, Recife, Fundação do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Pernambuco, 1983, p. 148.

4 Geyza Kelly Alves da Silva, “Teia de alianças, lealdade e dependência: Tabajaras e Potiguaras aliados/al-
deados na Capitania de Pernambuco”, CLIO. Revista de Pesquisa Histórica, n.º 25-2 (2008), p. 187-214.

5 José Antônio Gonçalves de Mello, Restauradores de Pernambuco, Recife, Imprensa Universitária, 1967, 
p. 27.
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1. Confidente ao Real Serviço: Antônio Pessoa 
Arcoverde e o Hábito de Cristo

Muitos cavaleiros que serviram ao rei de Portugal almejaram a tão sonhada 
insígnia da Ordem dos Cavaleiros do Nosso Senhor Jesus Cristo.6 Para se sagrar 
cavaleiro desta, os suplicantes deveriam prestar serviços à Coroa Portuguesa e se 
tornarem cristãos. Além disso, a comprovação da “pureza de sangue” era um dos 
mecanismos essenciais para alcançarem a referida graça.

De acordo com Cleonir Xavier de Albuquerque, existia a obrigação dos votos de 
pobreza e castidade para os cavaleiros, porém eram por muitas vezes dispensados, 
notadamente este último, pois se entendia que para fazer guerra era preciso que os 
cavaleiros tivessem armas e recursos. Com essa necessidade de possuir riquezas, os 
agraciados com a insígnia da Ordem de Cristo receberam pensões ou tenças, tendo 
que pagar, em dois anos, três quartos das rendas acumuladas.7

Quando os suplicantes não possuíam algumas dessas exigências, eram con-
sideradas pessoas com “defeito”, mas podiam ser dispensadas primeiramente pelo 
monarca, em seguida pelo Papa. No caso das lideranças indígenas, a dispensa po-
deria acontecer apenas se tais sujeitos fossem bons cristãos e tivessem prestados 
valorosos serviços.8

Para tanto, nas petições do Hábito da Ordem de Cristo, eram também solici-
tadas, junto a elas, alguma pensão, tença, dentre outras mercês. Em 7 de março de 
1675, Antônio Pessoa Arcoverde, tenente do capitão-mor e Governador dos Índios 
do Brasil, Dom Diogo Pinheiro Camarão, pediu ao príncipe regente de Portugal, Dom 
Pedro II, a insígnia da Ordem de Cristo, o pagamento do soldo do seu cargo, e a con-
firmação de seu filho, também chamado de Antônio Pessoa Arcoverde, no cargo da 
companhia do mesmo Terço:

Senhor
Dis Antônio Peçoa Arcoverde natural de Pernambuco Índio da Nação 
Tobajara Tenente do Cappitam-mor e Governador dos Índios do 
Brazil Dom Dioguo Pinheiro Camaram o qual o carguo de Tenentte 
este Supplicante está exerçendo actualmente servindo a Coroa de 
Portugual passantte de coréntta annos quandosse achado em as 
ocaziões mais principaes que se ofereçeram de peleia nas guerras 
deste Estado do Brazil marchas e assistencia nos postos fronteiras 
ao Inimiguo e assim em defença da sidade da Bahia como em estas 
Cappitanias de Pernambuco onde seus antepassados serviram sem-
pre a ditta Coroa de Portugual particularmente seu pai Aguostinho 
Gonçalves perrasco que loguo que se prinçipiou a guerra de 
Pernambuco cujo servio a ella sendo sempre muito Comfidentte ao 

6 A insígnia da Ordem de Cristo foi criada em 1319 para servir de transferência das propriedades e 
privilégios dos chamados Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, mais conhecidos como 
Templários ou Cavaleiros da Ordem do Templo, que foram perseguidos pelo Papa Clemente V e pelo rei 
da França, Felipe IV, desde 1314, por causa das cerimônias de iniciação secreta desses Templários. Cf. 
Thiago Nascimento Krause, Em busca da honra: a remuneração dos serviços da Guerra Holandesa e os 
Hábitos das Ordens Militares (Bahia e Pernambuco, 1641-1683), São Paulo, Annablume, 2012.

7 Cleonir Xavier de Albuquerque, A remuneração de serviços da Guerra Holandesa: a propósito de um 
Sermão do Padre Vieira, Recife, Instituto de Ciências do Homem/UFPE, 1968, p. 47.

8 Silva, Teia de alianças, lealdade e dependência, p. 196.
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Real serviço em que se empreguou com grande satisfação e zello e 
com o mesmo procedeo sempre este Supplicante como tudo mais 
larguamente constará de suas Sertidões que oferesse e por que 
este he muito pobre com obriguação de molher e filhos.9

Diante do exposto, podemos perceber que o indígena tabajara Antônio Pessoa 
Arcoverde era procedente de uma das aldeias localizada na capitania de Pernambuco, 
filho de Agostinho Gonçalves Perrasco, com o qual serviu a Portugal desde muito 
tempo, nas guerras contra os holandeses, tanto na tentativa de invasão da Bahia 
quanto nas campanhas de Pernambuco, sendo confidente e “leal vassalo” de Sua 
Majestade.

Nesse requerimento, é possível ainda constatar a comprovação dos serviços 
que prestou através das certidões em que o mesmo tenente Antônio Pessoa guar-
dou por muito tempo. Somente com a presença desses papéis, podemos provar o 
quanto essas lideranças indígenas se preparavam para ocupar espaços de poder 
nesse imenso Império Ultramarino. Segundo Maria Regina Celestino, os indígenas 
precisavam dessas certidões para garantirem os seus direitos e poderem reivindicar 
mercês ao monarca.10

Entretanto, as lideranças indígenas, enquanto “índios aldeados”, muitas vezes 
alegaram certo estado de pobreza, politicamente para obterem pensões, tensas, e 
demais mercês tanto para si próprio quanto para familiares ou parentes:

Para Vossa Alteza com a devida submissão e humildade lhe faça 
Mercê do Abitto de Christo com a tença de secenta mil Réis paguos 
nos dizimos desta Capitania de Pernambuco ou nos subsidios que 
pagua o pezo da Balança mandando se lhe dé o soldo do carguo 
que ocupa de Tenente do ditto Governador Dom Dioguo Pinheiro 
Camaram mandando outro seus comfirmalhe a seu filho Antônio 
Pessoa Arcoverde na Companhia com que está servindo no Terço do 
sobreditto Governador com o soldo [sic.] cada ves que Vossa Alteza 
for servido mandarlhe nomear para seu sustento...11

Assim, fica claro o apelo que se fez para que o rei de Portugal fosse justo ao 
pagamento de 60 mil réis para o seu súdito tabajara, juntamente com o Hábito da 
Ordem de Cristo. E a “justiça”, na época, era um dos predicativos ou uma das virtu-
des mais valorizadas pelos monarcas do chamado Antigo Regime.12

9 Portugal, Arquivo Histórico Ultramarino Requerimento (PT AHU), AHU_ACL_CU_015, Cx. 11, D. 1027, 
Requerimento do índio Tabajara, tenente do capitão-mor e governador dos Índios do Brasil, D. Diogo 
Pinheiro Camarão, Antônio Pessoa Arco Verde, ao príncipe regente D. Pedro, pedindo o hábito de Cristo, 
o pagamento do soldo de seu cargo e a confirmação de seu filho, Antônio Pessoa Arco Verde, no cargo 
da Companhia do mesmo Terço. Pernambuco, 7 de mar. 1675.

10 Maria Regina Celestino de Almeida, Metamorfoses Indígenas, Identidade e Cultura nas Aldeias Coloniais 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 2003, p. 158.

11 PT AHU, AHU_ACL_CU_015, Cx. 11, D. 1027, Requerimento do índio Tabajara.

12 Cf. António Manuel Hespanha, “Antigo Regime nos Trópicos? Um debate sobre o modelo político do 
império colonial português”. In: João Fragoso; Maria de Fátima Gouvêa, Na trama das redes: política e 
negócios no império português, séculos XVI-XVIII, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2010.
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No entanto, não encontramos, até o presente momento, a comprovação do 
recebimento do Hábito de Cristo, assim como do soldo correspondente ao dito méri-
to. Porém, tal constatação não significa afirmar que essa liderança indígena jamais 
usufruiu dos ganhos simbólicos que lhes foram concedidos.

Muito antes do pedido da comenda, em 23 de março de 1661, conforme en-
contramos em manuscritos coloniais publicados junto à obra Biografias de alguns 
poetas e homens ilustres da província de Pernambuco (1858), pelo autodidata per-
nambucano Antônio Joaquim de Mello, o então tenente de Dom Diogo Pinheiro 
Camarão, Antônio Pessoa Arcoverde, recebeu de Sua Majestade “sessenta cruzados 
em fazendas”:

O Capitão Mor dos Indios D. Diogo Pinheiro Camarão, e o seo 
Tenente Antonio Pessoa, que elles supllicantes estão passando al-
gumas misérias á falta de cabedal; e para remediarem de vestir as 
suas mulheres, e filhos – Pedem a vossa senhoria, que como pai, e 
supremo senhor os favoreça, pondo os olhos nos serviços que elles 
tem feito á sua Magestade, Deos o guarde, mandar-lhes livrar o 
que vossa senhoria for servido para se remediarem. E. R. M. – Por 
convir ao serviço de Sua Magestade conservar os Indios que tem a 
cargo o capitão mor D. Diogo Pinheiro Camarão, para cujo effeito 
he necessário fazer-lhe os favores possiveis, como para que tam-
bém dê os Indios que bastarem para formar uma aldea no districto 
da villa de Serinhaem [hoje, município no litoral de Pernambuco, 
Sirinhaém], pera opposição dos negros levantados, que continua-
mente salteão aquelles moradores: ordeno ao Provedor da Fazenda 
de Sua Magestade faça dar em fazendas ao dito capitão mor cem 
cruzados, e ao seo tenente Antonio Pessoa sessenta cruzados, e 
ao ajudante de tenente Athanasio de Olanda vinte e cinco cruza-
dos, por conta de seus soldos; e não os tendo, pela da Fazenda de 
Sua Magestade, por convir assim ao seo Real serviço. Olinda 23 de 
Março de 1661. – Francisco de Brito Freire.13

Sendo assim, o governador de Pernambuco, Francisco de Brito Freire, achou 
conveniente aos serviços reais a distribuição dessa quantia em “fazendas”, confor-
me era de sua função ordenar ao Provedor da Fazenda Real a retirada dos cabedais 
necessários para o bom governo da referida capitania, desde que o rei de Portugal 
tomasse partido da situação.

Além disso, a sua maneira de se colocar diante do “soberano”, ao chamá-lo 
de pai, comprova uma simbologia do poder, na qual o monarca passou a ser reve-
renciado como o protetor dos povos, aquele que dava recursos e sustentava os seus 
governados. Por sua vez, tambem ao chamá-lo de pai e soberano, tanto o governador 
de Pernambuco quanto as chefias indígenas faziam uso dessa simbologia do poder 
monárquico para obter recompensas ou alcançarem as mercês tão desejadas.

Ademais, quando Francisco de Brito Freire se preocupou com o levante de 
negros perto da vila de Sirinhaém, e pediu o levantamento de uma aldeia próxima 
à região, isso provou o papel militar dos aldeamentos indígenas, que serviam de 

13 MELLO, Antonio Joaquim de Mello, Biografias de alguns poetas e homens ilustres da Província de 
Pernambuco, Tomo II, Recife, Typographia Universal, 1858, p. 188.
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proteção para os moradores, principalmente contra os ataques vindos de quilom-
bolas, escravos, libertos, mas também de indígenas no sertão hostis à colonização 
portuguesa.14

Para tanto, em 9 de abril de 1683, o tenente Antônio Pessoa recebeu do prín-
cipe regente, Dom Pedro II, o Hábito de Avis,15 acompanhado de um soldo de “mil e 
quinhentos réis”:

Eu o Principe como Regente, e Governador dos Reinos de Portugal, 
e Algarves, faço saber aos que esta minha Provisão virem, que tendo 
respeito aos serviços de Antonio Pessoa Arco-Verde, Indio da Nação 
Tabayara, filho de Agostinho Gonçalves Panasco [Perrasco], e natu-
ral de Pernambuco, feitos nas guerras do Brasil perto de trinta e oito 
annos desde o de seiscentos e trinta e seis te 14 de Agosto de mil e 
seiscentos e setenta e quatro, de soldado, alferes, ajudante, capitão 
e tenente do capitão mor dos Indios D. Diogo Pinheiro Camarão; 
achando-se no mesmo tempo na jornada de Goianna, no sítio do 
reducto de Capibaribe, e da cidade do Salvador; na tomada da casa 
forte do engenho de Torlã, nas duas batalhas dos Guararapes, na 
expugnação das praças do Recife, e em vários assaltos, e recontros, 
que se ao inimigo, procedendo em tudo com satisfação: Hei por 
bem fazer-lhe mercê de mil e quinhentos reis de soldo por mez para 
os ter com o habito de Avis, que lhe mandado lançar; e esta mercê 
lhe faço além de outras, que pelos mesmos respeitos fiz a seo filho 
Antonio Pessoa Arco-Verde. Pelo que mando ao meo Governador da 
Capitania de Pernambuco, e Provedor da minha fazenda della fação 
sentar ao dito Antonio Pessoa Arco-Verde os ditos mil e quinhentos 
reis de soldo por mez, para ser delles pago na forma que se declara 
nesta Provisão, que se cumprirá inteiramente como nella se contem 
sem duvida alguma, e valerá como Carta, sem embargo da ord. l. 2. 
tt. 40 em contrario; e se passou por duas vias, uma só terá effeito. 
Manoel Pinheiro da Fonseca a fez em Lisboa a 9 de Abril de 1683. O 
Secretário André Lopes de Laura a fez escrever. – Principe – Conde 
de Val de Reis.16

Portanto, torna-se claro a confirmação da graça cedida pelo príncipe Dom 
Pedro ao chefe tabajara, assim como as benesses decorrentes dos serviços que este 
prestou à Coroa Portuguesa. Não obstante, também houve o reconhecimento dos 
méritos de seu filho, Antônio Pessoa Arcoverde, que desde muito cedo conquistou 
vitória nas guerras contra os holandeses, e contra seus inimigos internos, estes re-
presentados por indígenas no sertão, quilombolas e escravos.

14 Cf. Pedro Puntoni, A Guerra dos Bárbaros: Povos Indígenas e a Colonização do Sertão Nordeste do 
Brasil, 1650-1720, São Paulo, HUCITEC/EDUSP, 2002.

15 A Ordem Militar de São Bento de Avis foi criada no século XII, em Portugal, por Dom Afonso Henriques, 
na tentativa de recompensar os guerreiros que lutaram contra os mouros (muçulmanos) na Península 
Ibérica. Seguia, de certa forma, a regra beneditina do não casamento entre os seus membros. Cf. Krause, 
Em busca da honra.

16 Mello, Biografia de alguns poetas, p. 193.



26

Revista de História, 6, 1-2 (2017), p. 20-31 

2. “Em nome do pai”: Dom Antônio Pessoa Arcoverde 
na Campanha de Palmares

Em fins do século XVII, a capitania real de Pernambuco e suas anexas, foram 
palcos de levantes de escravos, notadamente daqueles fugidos e organizados em 
quilombos, encontrados desde as margens do rio São Francisco até o interior do 
Maranhão. Preocupado com a situação, o governador de Pernambuco ordenou que 
se reunissem os indígenas nos terços e nas aldeias para a guerra.

Em outras palavras, não convinha aos seus serviços, assim como de Sua 
Majestade, que tais indígenas se mudassem ou saíssem das suas aldeias para residi-
rem em outras praças. Havia, portanto, a necessidade para que o Governador-Geral 
dos Índios evitasse tamanha saída desses indivíduos nos aldeamentos, verdadeiras 
muralhas nos momentos de guerra, devido ao papel militar que representavam.

Sendo assim, na guerra contra o Quilombo dos Palmares, o maior dentre todos 
os outros, a participação indígena sob a liderança de Antônio Pessoa Arcoverde, 
Governador-Geral dos Índios entre 1683 e 1694, foi contundente.

A confirmação real da patente de Governador-Geral dos Índios para tal chefe 
tabajara veio em 17 de novembro de 1683, assinada e selada com o selo “das gran-
des armas do soberano”. Fica claro, nas palavras do príncipe regente Dom Pedro 
II, que o mesmo vinha exercendo sua função há algum tempo, e, como outros líde-
res indígenas, desempenhou papel nobre na ocupação de um cargo de prestígio no 
Império Ultramarino Português, mesmo antes da dita comprovação:

Dom Pedro por graça de Deos Principe de Portugal e dos Algarves, 
daquem e dalem mar, em Africa de Guiné, e da Conquista, 
Navegação, Commercio da Ethiopia, Arabia, Persia, e da India etc. 
Faço saber aos que esta minha Carta patente de confirmação vi-
rem, que tendo respeito a Antonio Pessoa Arco-Verde estar provido 
pelo governador das capitanias de Pernambuco D. João de Souza, 
na forma do seo regimento, no posto de capitão mor, e governador 
dos Indios das aldeias das ditas capitanias, por ser pessoa bene-
mérita, e me haver servido com muita fidelidade nas guerras do 
Estado do Brasil, procedendo sempre em todas ellas com o valor, 
e satisfação de mui honrado soldado, particularmente na armada 
do Conde da Torre, no sitio que o Conde de Nassau poz á cidade 
da Bahia, e nas mais occasiões de peleja, que no discurso daquella 
guerra suceederão, como foi nas batalhas dos Guararapes, e nas 
da restauração das praças de Pernambuco, occupando os postos de 
alferes, ajudante, e capitão no mesmo terço, e ultimamente estar 
servindo o posto de tenente há trinta e quatro annos com toda a sa-
tisfação, governando as suas aldeas, e acudindo para as occasiões 
dos Palmares em todas as entradas que se fizerão áquelles sertões, 
não faltando ás obrigações do dito posto com mui honrado zelo do 
meo serviço: E por esperar delle que da mesma maneira se haverá 
daqui em diante em tudo o de que for encarregado do meo serviço, 
conforme a confiança que faço de sua pessoa: Hei por bem de lhe 
fazer merce de o confirmar, (como por esta confirmo) no dito posto 
de capitão mor, e governador dos Indios das aldeias das capita-
nias de Pernambuco, com o qual não haverá soldo algum da minha 
fazenda, mas gosará de todas as honras, privilegios, liberdades, 
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isenções, e franquezas, que em razão delle lhe tocarem. Pelo que 
mando ao meo governador das capitanias de Pernambuco conheça 
ao dito Antonio Pessoa Arco-Verde por Capitão, e Governador dos 
Índios das ditas capitanias, e como tal o honre, estime, e deixe ser-
vir e exercitar debaixo da posse, e juramento que se lhe deo ao tem-
po que nelle entrou; e aos officiaes, e soldados da sua jurisdicção 
ordeno tambem; que em tudo lhe obedeção, e cumprão suas ordens 
por escripto, e de palavra como devem, e são obrigados. E por fir-
meza de tudo lhe mandei passar esta Carta patente de confirmação 
por duas vias, por mim assignada, e sellada com o sello grande 
de minhas armas. Dada na cidade de Lisboa aos 17 de Novembro. 
Manoel Pinheiro da Fonseca a fez. Anno do Nascimento de Nosso 
Senhor Jesuz Christo de 1683. O secretário André Lopes de Laura 
a fez escrever. – El-Rei. – Conde de Val de Reis.17

Por ser pessoa benemérita, e haver servido com muita “fidelidade” nas guerras 
do Estado do Brasil, procedendo sempre em todas elas com o valor e satisfação de 
muito honrado soldado, o príncipe Dom Pedro esperava de Antônio Pessoa, confor-
me a confiança que fazia à sua pessoa, que sempre continuasse honrado com os seus 
serviços em cada necessidade.

Mesmo sem soldo, o que comprova que muitas das lideranças indígenas exer-
ciam cargos de prestígio sem ao menos serem recompensados como mereciam, o 
chefe tabajara gozou de toda a honra, privilégio, liberdade, isenções, e franque-
zas. E como tal, segundo o príncipe regente, foi honrado, estimado, e servido em 
juramento.

A existência de um juramento ao ocupar algum posto oficial no Império 
Ultramarino também comprova a existência de um cerimonial simbólico de entrada 
dos indígenas em um sistema estranho às suas práticas culturais, o qual não podia 
negá-lo diretamente, mas se apropriaram dos códigos portugueses para ressignifi-
carem em suas lutas.

Já no requerimento datado em 15 de dezembro de 1691, o referido Governador-
Geral dos Índios, Antônio Pessoa Arcoverde, demonstrou insatisfação com a ausên-
cia de pagamento do posto ocupado, e pediu ao rei Dom Pedro II o soldo referente 
ao seu ofício, da mesma forma que lograram seus antecessores, com a justificativa 
dos serviços que prestou na batalha de Palmares:

Senhor
Diz Antonio Pesoa Arco verde Cappitam Mayor e Governador dos 
Indioz que Vossa Magestade foy servido fazerlhe manda a sua pe-
soa somente de 40 mil reis de soldo em cada hum Anno para os ven-
ser com o dito Posto em quando o servir e se o occupar na defença 
da Comquista doz Palmarez e por que Vossa Magestade manda se 
lhe faça declaração da referida Mercê em a sua patente a quoal 
[sic.] Supperintendente não remeteo a este Reyno por ter huma de 
via que deixou em seu poder.18

17 Mello, Biografia de alguns poeta, p. 197.

18 PT AHU, AHU_ACL_CU_015, Cx. 15, D. 1559, Requerimento do capitão-mor e governador dos indios, 
Antônio Pessoa Arco Verde, ao rei, D. Pedro II pedindo o soldo referente ao seu ofício, da mesma forma 
que lograram seus antecessores, Pernambuco, 15 dez. 1691.
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Diante do exposto, podemos perceber que o soldo declarado de 40 mil réis 
correspondia exatamente ao que os antecessores de Antônio Pessoa possuíam diante 
da ocupação do cargo de Governador-Geral dos Índios. Quantia justa para tamanha 
prestação de serviços? Talvez! O fato é que as lideranças indígenas apelaram, como 
podemos notar pelo uso da palavra “somente”, e nem sempre o rei de Portugal era 
justo para com o seus súditos.

Nos momentos de guerra, como no Quilombo dos Palmares, os cofres da Coroa 
Portuguesa se esvaziavam, e a dificuldade financeira pesava na hora da recompensa 
para com os súditos desse imenso império. Mesmo assim, ainda durante os com-
bates contra os quilombolas em Palmares, Dom Antônio Pessoa Arcoverde pediu a 
mercê do seu soldo ou salário: “... Para Vossa Magestade lhe faça Merce mandar 
para seu despacho que se lhe paçe nova patente da Mercê que Vossa Magestade lhe 
tem feito.”19

Para tanto, em anexo ao documento principal, os conselheiros do rei Dom 
Pedro II fizeram referência ao tempo de serviço que Antônio Pessoa Arcoverde vinha 
prestando à Coroa Portuguesa, ou seja, mais de 34 anos, mas também relataram a 
atuação do dito Governador-Geral dos Índios nas batalhas contra os povos indígenas 
no sertão:

Senhor
Antonio Pessoa Arco Verde fez petiçam a Vossa Magestade por 
este Concelho em que diz, que Vossa Magestade foi servido, res-
peitando a seos serviços, de o confirmar no posto de Capitão Mor, 
e Governador dos Indios das Aldeas das Capitanias, e porque seos 
antecessores tiverão com o ditto posto quarenta mil de soldo em 
cada hum anno pagoz pela Fazenda Real, e este tem servido a Vossa 
Magestade nas guerras do Brazil desde o seu principio athe o pre-
sente ocupando o posto de Tenente por espaço de trinta e qua-
tro annos; e actualmente o esta fazendo nas guerras dos Indios 
Tapuyas, e negros dos Palmares, como tudo constava dos papeis 
que oferecia; e por ser hum soldado pobre que não tem com que se 
sustentar he merecedor de que Vossa Magestade lhe faça a mesma 
graça.20

Não obstante, mais uma vez fica provada a existência de papéis que legitima-
vam o serviço dos indígenas dentro da lógica colonial. Além disso, novamente nos de-
paramos com um discurso sobre a “pobreza” indígena e como o Estado Monárquico 
se colocava como o sustentador, o agraciador, e o protetor desses povos:

Para Vossa Magestade que em consideração do referido lhe faça 
Merce mandar passar Provizão para que se lhe faça [sic.] dos mes-
mos quarenta mil reis de soldo que com o mesmo posto lograrão e 
seos antecessores pagos pellos Disimos Reaez, ou pello [sic.] dos 

19 PT AHU, AHU_ACL_CU_015, Cx. 15, D. 1559, Requerimento do capitão-mor e governador dos indios, 
Antônio Pessoa Arco Verde.

20 PT AHU, AHU_ACL_CU_015, Cx. 15, D. 1559, Requerimento do capitão-mor e governador dos indios, 
Antônio Pessoa Arco Verde.
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subsídios, que administra a Camara, visto ser aplicado ao sustento 
da Infantaria.
Pellos papeis que apresentou consta o que relata em sua Petiçam.21

Mais adiante, procurou-se a opinião do procurador da Fazenda Real, o qual se-
guia ordens do então governador da capitania de Pernambuco, Dom João de Sousa, 
para o não pagamento do soldo correspondente ao posto de Governador-Geral dos 
Índios, ocupado por Antônio Pessoa, ambos demonstrando descontentamento com a 
participação dos indígenas em postos oficiais no Império Ultramarino:

Dandosse vista ao Procurador da Fazenda respondeo que pelo 
provimento do Governador Dom João de Sousa se não dera ao 
Supplicante soldo com o posto; é pella comfirmação, que elle acei-
tara, positivamente se lhe negava; e seu antecessor não faria exem-
plo, e elle se devia contentar com as honras e preheminencias que 
se lhe concederão.22

Por mais desprezo aos indígenas que podemos perceber na citação acima, ao 
menos ficou reconhecido as honras e preeminências que tais indivíduos, de fato, 
receberam por parte do governador de Pernambuco.

O Conselho Ultramarino sequer apoiou a decisão tomada em conjunto, tanto 
pelo procurador da Fazenda Real quanto pelo governador de Pernambuco, e reco-
mendou ao rei Dom Pedro II que fizesse mercê de conceder o pagamento justo ao 
soldado de grande valor e serviço prestado, notadamente na campanha contra o 
Quilombo dos Palmares:

Ao Concelho parece que visto o prestimo deste Indio, e o serviço 
que fez a Vossa Magestade nas guerras de Pernambuco que deve 
esta carga com os Holandeses; e o que actualmente esta fazen-
do impedindo que os Tapuyas fação danno aos vassalos de Vossa 
Magestade; e outros na entrada do Certão em opposiçam aos ne-
gros dos Palmares que na consideração de suas Razoens; lhe faça 
Vossa Magestade merce de que se faça declaraçam na sua Patente, 
de que concede a sua pessoa somente os quarenta mil réis de soldo 
que pede, o qual se lhe satisfarâ pellos efeitos, perdante he paga 
a infantaria daquella capitania, e que eles os vencera emquanto 
servir, e se ocupar na defença daquella conquista porque nos que 
suscederem neste posto poderão não concorrer as circumstancias 
que no Supplicante se achão. Lisboa 24 de nouvembro de 1691.23

Ao dar razão para os motivos alegados por Antônio Arcoverde em seu reque-
rimento, o Conselho conseguiu não somente o apoio dessa referida liderança, mas, 

21 PT AHU, AHU_ACL_CU_015, Cx. 15, D. 1559, Requerimento do capitão-mor e governador dos indios, 
Antônio Pessoa Arco Verde.

22 PT AHU, AHU_ACL_CU_015, Cx. 15, D. 1559, Requerimento do capitão-mor e governador dos indios, 
Antônio Pessoa Arco Verde.

23 PT AHU, AHU_ACL_CU_015, Cx. 15, D. 1559, Requerimento do capitão-mor e governador dos indios, 
Antônio Pessoa Arco Verde.
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principalmente, convencia o rei de Portugal para com que seus comandados, pa-
rentes e descendentes não rompessem a aliança firmada com os portugueses, caso 
não houvesse um sucessor indígena para ocupar o importante cargo de Governador-
Geral dos Índios.

Nesse contexto, o argumento utilizado pelo Conselho Ultramarino para con-
vencer Sua Majestade foi relatar que desde os conflitos contra os holandeses, atuan-
do ao lado do seu pai, esse chefe indígena contribuiu para as vitórias nas guerras, 
assim como para os projetos de colonização portuguesa, notadamente naqueles ser-
tões do Brasil.

Vale ressaltar que possuir o mesmo nome do pai, ou dar seu nome para deter-
minado filho, era comum nessa história das lideranças indígenas, assim como era 
mais um mecanismo político para a obtenção de mercês desejadas. Tanto o pai bus-
cou repassar o cargo que ocupa para o seu filho, ao mostrar para a Coroa Portuguesa 
que o mesmo carrega o seu nome e sobrenome, além dos serviços que já vinha pres-
tando, quanto o filho usou o nome paterno para benefício próprio.

Destarte, quando o Conselho mencionou sobre os danos que os povos indíge-
nas no sertão vinham ocasionando, na verdade, tal discurso reforçava o fosso, já 
existente, na hierarquia, mas também no imaginário social da Colônia, entre aque-
les que eram considerados vassalos de Sua Majestade e os chamados “bárbaros 
Tapuia”, muitos deles hostis à colonização portuguesa.

3. A morte de Antônio Pessoa e as disputas entre os 
irmãos Domingos e Manoel Pessoa Arcoverde

Em 5 de agosto de 1691, o escrivão da alfândega e almoxarifado da Fazenda 
Real, João de Siqueira Barreto, registrou o pagamento de 18 mil réis, valor este 
que substituiu os 1.500 réis que se vencera, em virtude do recebimento do Hábito 
de Avis por parte de Antônio Pessoa Arcoverde, já velho, na presença de Domingos 
Pessoa Perrasco Arcoverde, seu filho e procurador, conforme averiguamos na pas-
sagem abaixo:

Pagar-se-hão a Antonio Pessoa Arco-Verde, Indio de Nação Tabayara, 
dezoito mil reis que neste anno vence a razão de mil e quinhentos 
reis por mez, de que Sua Magestade lhe fez mercê com o Habito de 
Aviz, por Provisão registrada no livro 9 a fl 71.
Confessou perante mim Escrivão adiante nomeado o capitão 
Domingos Pessoa Panasco [Perrasco], procurador que dou fé ser de 
seo pai o governador dos Indios Antonio Pessoa Arco-Verde, rece-
ber, e haver recebido do Almoxarife da Fazenda Real Cosme Pereira 
Façanha dezoito mil reis em dinheiro, que tantos venceo de sua 
tença pela adição desta folha do primeiro de Agosto de 1690 ate 
o ultimo de Julho de 1691. E de como dito seo procurador recebeo 
o seo pagamento do dito Almoxarife, assignou aqui comigo João 
de Siqueira Barreto, Escrivão da Alfandega, e Almoxarifado que o 
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escrevi aos 5 de Agosto de 1690 annos. – João de Siqueira Barreto. 
– Domingos Pessoa Panasco [Perrasco].24

A presença do seu filho Domingos Pessoa, mostra como as “velhas” chefias 
indígenas tinham o dever de ensinar e preparar seus descendentes para a ocupa-
ção desses ofícios dentro do Império Ultramarino Português, como era a função de 
procurador. Se antes da colonização tínhamos as lideranças indígenas levando seus 
filhos para a guerra,25 após os contatos interétnicos com os europeus a preparação 
desses jovens passava a ser estendida para outras ocupações, que não militares.

Para tanto, em 15 de outubro de 1692, morreu Dom Antônio Pessoa Arcoverde, 
e a sua viúva, Dona Catharina Fernandes, recebeu por seu filho e procurador, 
Domingos Pessoa Arcoverde, uma pensão de 3.750 réis, a qual só seria vencida após 
o seu falecimento.26

Domingos Pessoa passou a ser tenente, durante os anos de 1698 e 1702, do 
próximo Governador-Geral dos Índios, Sebastião Pinheiro Camarão, seu cunhado, o 
que prova o quanto os povos indígenas tupi, dentre eles potiguara e tabajara, uniam 
politicamente suas famílias dentro dos aldeamentos, para ocuparem importantes 
postos oficiais no Império Ultramarino Português.

Nesse sentido, se a união das famílias ajudava a ascensão social de determina-
da liderança indígena, por outro lado, os parentes entravam em conflito por conta 
da ocupação desses espaços de poder, como nos mostrou Geyza Kelly Alves da Silva 
(2008, p. 192), que o próprio cunhado, Dom Sebastião Pinheiro Camarão, junta-
mente com Manoel Pessoa Perrasco Arcoverde, irmão do tenente Domingos Pessoa 
Arcoverde, tramaram contra este, para a sua destituição do cargo em que ocupava.27

Manoel Pessoa Arcoverde que ocupou o cargo de tenente após a destituição 
do seu irmão, a partir de 1703, mas também foi tenente e cabo da Aldeia do Una 
(Pernambuco) no mesmo ano, onde, mais tarde, levantou-se o povoado e a freguesia 
de São Gonçalo do Una, destaque na produção e embarque da cana-de-açúcar no rio 
que leva o mesmo nome.

No século XIX, deparamo-nos com o chefe Agostinho José Pessoa Panacho 
Arcoverde, além de muitos outros descendentes do referido tenente Manoel Pessoa 
Perrasco, os quais exerceram liderança na Aldeia do Una, que passou a ser chama-
da de São Miguel de Barreiros,28 e usaram os feitos e serviços prestados dos seus 
antepassados para pleitearem recompensas e espaços de poder, dessa vez às auto-
ridades imperiais brasileiras.

24 Mello, Biografia de alguns poeta, p. 199.

25 Cf. Florestan Fernandes, A Organização Social dos Tupinambá, Brasília, Editora UNB, São Paulo, 
Hucitec, 1989.

26 Mello, Biografia de alguns poeta, p. 199.

27 Silva, Teia de alianças, lealdade e dependência, p. 192.

28 Cf. Lorena de Mello Ferreira, São Miguel de Barreiros: Uma Aldeia Indígena no Império, Dissertação 
(Mestrado em História), Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006.
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Economia e escravaria na Cidade do Príncipe1

Ariane de Medeiros Pereira2

Resumo:

A segunda metade do século XIX viria demonstrar um novo cenário econômico para 
o Brasil. O sul do Império despontava enquanto nova promessa de desenvolvimento 
econômico. Em extremo oposto encontrava-se o norte com uma economia deficitária. 
O nosso artigo se propõe a discutir a reordenação econômica que a Cidade do Príncipe 
(atual Caicó-RN) empreendeu para se manter com um mercado atuante na economia 
nacional. Mesmo enfrentando os problemas da seca e da redução da mão de obra 
escrava, tanto pela venda dos cativos no tráfico interprovincial quanto pela liberdade 
advinda da ação abolicionista e da liberdade conquistada nos bancos da justiça. Para 
concretizar nossos objetivos, utilizamos dos relatórios dos Presidentes da Província do 
Rio Grande do Norte, documentos judiciais da Comarca do Príncipe e Censo de 1872. Por 
fim, cruzamos os dados empíricos – quantitativos e qualitativos – com os atuais debates 
historiográficos sobre o tema.
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1 Este texto é resultado das discussões efetivadas no âmbito do mestrado em História pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), nos anos de 2012 a 2014. A Cidade do Princípe refere-se à atu-
al cidade de Caicó, no estado do Rio Grande do Norte. A Cidade do Príncipe foi elevada a essa categoria 
em 1868; anteriormente, desde 1788, era denominada Vila do Príncipe. Em 1890, passou a Cidade do 
Seridó e, em 7 de julho de 1890, tornou-se Cidade do Caicó. Ver: MACÊDO, Muirakytan Kennedy de. A 
penúltima versão do Seridó: espaço e história no regionalismo seridoense. 1998. Dissertação (Mestrado 
em Ciências Sociais) – UFRN, Natal, 1998. p. 64.

2 Mestre em História pela UFRN.
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Introdução

A vida e o universo confundem-se com a própria essência do tempo. 
O tempo que, por sua vez, é sem começo nem fim, sem essência, 
sem natureza ou desnatureza, até mesmo sem medida. A vida é 
como o tempo. O tempo que não se percebe, o tempo que nunca foi 
nem será. O tempo que simplesmente é. Eternamente, é.

Augusto Branco

Pensar a questão espacial perpassa pelos mais variados símbolos que a com-
põem e recompõem. Nessa dialética, entendemos o espaço com um conjunto 
de objetos naturais e artificiais que foram gestados pela ação do homem ao 

longo do tempo.3

O homem utilizando de sua experiência vai imprimindo suas marcas no espa-
ço conforme as necessidades produtivas que vão sendo gestadas. Nesse itinerário, 
compreendemos que o espaço é configurado e reconfigurado em suas múltiplas va-
riáveis, no qual o espaço social e o espaço geográfico estão intimamente interliga-
dos, dadas as relações urdidas no tempo e no espaço por meio de formas e ações.

Os meios pelos quais o homem modifica o espaço também devem ser histori-
cizados, pois estes variam no tempo. Assim, a técnica é o principal elemento que é 
utilizado para a produção de um dado espaço. Ela é o conjunto de instrumentos que 
o homem utiliza para agir sobre os elementos da natureza para atingir um “novo” 
ambiente social.4

A produção do espaço em nossa pesquisa torna-se deveras importante no mo-
mento em que, a partir dela, podemos problematizar como foi produzida e reprodu-
zida a espacialidade da Vila e depois Cidade do Príncipe, no século XIX, no tocante 
à sua geografia e economia. Ademais, estamos em um espaço com características 
específicas, dentre as quais, podemos citar o clima semiárido,5 com períodos pro-
longados de estiagens e o fator de desestabilidade econômica, a seca. Desse modo, 
a espacialidade do Príncipe é entendida na interação entre o meio natural e a ação 
efetiva do homem que transforma o espaço.6

3 SANTOS, Milton. Por uma Geografia Nova: Da Crítica da Geografia a uma Geografia Crítica. 4ª Ed. São 
Paulo: HUCITEC, 1996. p. 122.

4 SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: Técnica e tempo, razão e emoção. 3 ed. São Paulo: HUCITEC, 
1999. p. 51.

5 A este respeito consulte-se o sítio do Instituto Nacional do Semiárido (INSA). Disponível em: http://www.
insa.gov.br/censosab/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=93. Acesso: 10 jul. 
2014.

6 SANTOS, Milton. Por uma Geografia Nova. p. 161.

http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/augusto-branco/
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O ato de delimitar a espacialidade do Príncipe

A nomeação de um espaço requer que se preste atenção na arena de poder 
que o constituirá e em suas características sociais. Nessa lógica que foi plasmada os 
primeiros registros do que seria a territorialização do Seridó e por consequência do 
Príncipe, ocorreram pela delimitação das ribeiras as quais representavam os meios 
de sobrevivência nesse espaço semiárido e a fixação das atividades econômicas. 
Anos mais tarde, a delimitação se efetuaria por meio das freguesias e sua ação espi-
ritual.7 Nos anos subsequentes, seria elevada à categoria de Vila com seu território 
eleito pela conjuntura administrativa, política, social e econômica. Fronteiras essas 
que não raras vezes foram litigiosas, dados aos interesses e poderes econômicos.8

Adentramos o século XIX. Passados três séculos desde o povoamento dos ser-
tões semiáridos do Príncipe, a delimitação espacial ainda não havia sido definida. 
Uma das razões que podemos distender sobre esse impasse provinha do fato de que, 
a Província do Rio Grande do Norte, até 1818, era subordinada juridicamente da 
Província da Paraíba,9 e como tal, essa última província alegava que a espacialidade 
do Príncipe a pertencia. Situação esta que somente se resolveria quando o discur-
so político regionalista ganhasse força durante o Império, ou seja, quando o padre 
Francisco de Brito Guerra, vigário do Príncipe, assumisse, em 1831 e 1833, a legis-
latura, como deputado geral e senador vitalício do Império em 1837.10 A questão é 
que Brito Guerra, utilizando de seu poder político e recorrendo ao discurso do lucro 
obtido com o dízimo do gado efetuado pelo Príncipe, sanou de uma vez por todas 
com as desavenças entre as províncias da Paraíba e Rio Grande do Norte. Ficando o 
território do Príncipe pertencente ao Rio Grande do Norte.

Definido o território, isso significava também, demarcar os lugares de ações 
que seriam moldadas pelos atores sociais com suas estratégias e meios de sobrevi-
vência, além de determinar um discurso de legitimidade quanto à questão do per-
tencimento e da identidade. Assim, o espaço do Príncipe tanto seria remodelado 
segundo as ações físicas empregadas no território, quanto pelo meio da visibilidade 
com o discurso regionalista.

O Príncipe seria novamente re-delimitado, mas agora por meio de suas fron-
teiras internas, não mais por existir contestação quanto aos seus limites fronteiriços 
com a Paraíba, em razão da ação da Comarca do Príncipe que foi criada na segunda 
metade do século XIX.11 Como podemos verificar no mapa da referida Comarca a 
seguir:

7 A delimitação por meio da freguesia diz respeito à ação da paróquia que, nesse caso, tem uma função de 
administração civil.

8 MACÊDO, Muirakytan Kennedy de. A penúltima versão do Seridó. p. 104.

9 MATTOS, Maria Regina Mendonça Furtado. Vila do Príncipe – 1850/1890 sertão do Seridó – um estudo 
de caso da pobreza. Dissertação de mestrado em História da Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
1985. p. 13.

10 MACÊDO, Muirakytan Kennedy de. A penúltima versão do Seridó. p. 66.

11  Eduardo Gosson (1998) afirma que a Comarca do Seridó havia sido criada em 19 de julho de 1856, pela 
Lei Provincial 365 e que abrangia os municípios da Vila do Príncipe e Acari, ver: GOSSON, Eduardo 
Antonio. Sociedade e Justiça: história do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Natal: Departamento 
Estadual de Imprensa, 1998. p. 141. No entanto, o estudioso Câmara Cascudo, salienta que a dita 
Comarca foi criada em 1858, ver: CASCUDO, Luís da Câmara. História do Rio Grande do Norte. 2.ed. 
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Figura 1 – Seridó no mapa da Província do Rio Grande do Norte (1872)

Fonte: Núcleo de Pesquisa em História Econômica e Demografia da Universidade Federal 
de Minas Gerais. Disponível em: http://www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72/index.html. 

Acesso em: 26 ago. 2014.

Legenda: segundo as Comarcas da Província do Rio Grande do Norte. 
I – Da Capital 
II – De São José 
III – Do Assú 
IV – DO Seridó 
V – Do Mossoró 
VI – Da Maioridade 
Nota: a área delimitada em cor vermelha foi grifada pela autora, para destacar a ação 
da Comarca do Seridó. A legenda e os círculos foram feitos pela autora, para destacar as 
demais Comarcas da Província do Rio Grande do Norte.

Por meio do mapa anterior, podemos perceber que a ação da Comarca do 
Príncipe ou como era conhecida nos primórdios, Comarca do Seridó, estendia sua 
ação da Vila do Príncipe à Vila do Acary,12 criada em 1835.13 Sendo que sua sede fi-
cava na Vila do Príncipe, dado seu desenvolvimento econômico em face da pecuária.

Rio de Janeiro:Ministério da Educação e Cultura, 1995. p. 296. Seguindo o pensamento de Cascudo, 
Tavares de Lyra diz que a Comarca de Caicó foi criada pela Lei Provincial n. 365, de 19 de julho de 1858. 
Seu nome primitivo era Comarca do Príncipe, ver: LYRA, A. Tavares de. História do Rio Grande do Norte. 
Natal: EDUFRN, 2008. p. 374.

12 Primeiramente, optamos por delimitar o Seridó segundo as configurações da ação da Comarca do 
Príncipe. Nas discussões que forem consideradas as fontes jurídicas, permaneceremos delimitando a re-
gião segundo a abrangência da ação Comarca do Príncipe ou, como aparece na documentação, Comarca 
do Seridó. Nesse sentido, as fronteiras espaciais se tornam fluídas, pois consideram o poder da ação da 
comarca que não raro superpõem os limites geográficos. Ver: MACHADO, Ironita Policarpo. Algumas 
considerações sobre a pesquisa histórica com fontes judiciais. Métis: história & cultura. V.12, n. 23. 
2013. p. 15 – 31. Disponível em: http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis/article/viewFile/1730/
pdf_139. Acesso: Out. 2013.; BARROS, José D´Assunção. História, região e espacialidade. Revista de 
História Regional. 2005. p. 95-129.

13 A Vila do Acary foi criada pela Lei Provincial n.º 16, de 18 de março de 1835. A Vila do Acary que era 
sede do município foi elevada à categoria de Cidade por Lei Estadual em 15 de agosto de 1898, ver: 

http://www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72/index.html
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis/article/viewFile/1730/pdf_139
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis/article/viewFile/1730/pdf_139
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Quando se discute uma espacialidade a partir de uma determinada jurisdi-
ção, as delimitações espaciais se tornam fluídas. No caso da Comarca do Príncipe, 
estaremos a trabalhar com fronteiras alargadas, com base na abrangência da ação 
da Comarca e, portanto, consideraremos os limites institucionais que a documen-
tação engloba. A delimitação territorial, nesse sentido, é dotada por significados 
atravessados por regiões, que são constituídas por várias delimitações superpostas 
e conexas.14

Ao considerar que o ato de delimitar significa, também, uma ação por meio do 
poder, analisamos que a Vila do Príncipe, em conjunto com a Vila do Acari, eram as 
extensões de poder que delineavam as fronteiras espaciais do Seridó por meio da 
Comarca do Príncipe e da economia pecuarista.

A economia do Príncipe

Os sertões do Seridó tiveram seu povoamento animado em decorrência da 
pecuária. Considerando que esta necessitava de pasto para ser produzida e como 
o litoral com a atividade canavieira impossibilitava uma maior fixação da pecuária, 
esta foi sendo “empurrada” para o semiárido.

A pecuária foi uma atividade presente em todo o desenvolvimento econômico 
da Vila/Cidade do Príncipe, mesmo que em alguns períodos esta tenha tido sua pro-
dução reduzida. Sua representatividade é tamanha que Capistrano de Abreu chegou 
a caracterizá-la como a “civilização do couro”, por se fazer presente desde o período 
colonial com predominância da cultura ligada ao criatório.15

As fazendas de gado no sertão do Príncipe adentraram o século XIX como 
principal fonte de renda, produtividade e principal atividade comercializável.16 O 
comércio de gado, a princípio, ficava diretamente ligado ao mercado interno e ao 
autoconsumo, ao passo que aquele foi proporcionando excedentes, essa área produ-
tiva foi alargando suas fronteiras de comercialização para outras regiões limítrofes, 
dentre as quais, a Província da Paraíba e a Província do Pernambuco, com o comér-
cio do gado “em pé”, sendo mercadoria de compra e venda e do comércio de sal.17

A região do Seridó e, por consequência, a Cidade do Príncipe, ainda na segun-
da metade do século XIX, apresentava seu protagonismo com as fazendas de gado e 
sua produção. Como podemos verificar nos dados expostos, na tabela a seguir, pelo 
Presidente da Província do Rio Grande do Norte, o senhor Pedro Leão Veloso no de 
1862:

LYRA, A. Tavares de. História do Rio Grande do Norte. p. 367.

14 MACHADO, Ironita Policarpo. Algumas considerações sobre a pesquisa histórica com fontes judiciais. p. 
22.

15 ABREU, Capistrano de. Capítulos de História Colonial e Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil. 
Brasília, Editora da Universidade de Brasília, 2ª edição, 1982.

16 PEREIRA, Ariane de Medeiros. Escravos em ação na Comarca do Príncipe – Província do Rio Grande do 
Norte (1870/1888). Dissertação (Mestrado em História) – UFRN, Natal, 2014. p. 17.

17 MONTEIRO, Denise Mattos. Introdução à história do Rio Grande do Norte. Natal: EDUFRN, 2000. p. 82.
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Tabela 1 – Fazendas de gados existentes na Província do  
Rio Grande do Norte em 1862

Comarcas Números das fazendas Produção anual/arrobas
Natal 172 2,35
S. José 263 8,720
Assú 408 9,94

Mossoró 305 11,800
Seridó 622 16,500

Maioridade 243 10,320
Soma 2.043 59,630
Fonte: Relatório de Presidente Província – Pedro Leão Veloso-, 1862. p. 14. Disponível em: 

http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/851/000016.html. Acesso em: 15 mai.2014.

Com base nos dados da tabela anterior, é perceptível a representatividade da 
produção do gado para a Província do Rio Grande do Norte e para sua economia sen-
do responsável por mais da metade do lucro obtido pela província, pois detinha uma 
produção anual de 59.630 arrobas, ou seja, 894.45 quilos de carne comercializável, 
tanto no mercado interno quanto em “gado em pé” para as demais províncias. Nesse 
cenário de produção, o Seridó apresenta 622 fazendas de gado, sendo responsável 
por 16.500 arrobas, o que corresponde à maior produtividade da província. Fato é 
que, mais uma vez, esses dados atestam a dinamicidade do Seridó com a produção 
bovina. Se considerarmos que Assú detinha 408 fazendas, era de se supor que tives-
se uma produção maior que Mossoró, que tinha 305 fazendas. Contudo, não é o que 
ocorre: Assú possuía uma produção anual de 9,94 arrobas, enquanto que Mossoró 
efetivava 11,800 arrobas anuais. Logo, o número de fazendas não representava uma 
maior produção, isso ocorreria, provavelmente, em razão da importância destinada 
à atividade pecuarista em cada localidade e sua estrutura de posse.

A pecuária na Cidade do Príncipe nos remete a pensar na questão da mão de 
obra empregada em seu trato. Se fossemos pensar segundo a historiografia tradicio-
nal,18 tenderíamos a arrazoar que os braços empregados com a pecuária ocorreriam 
por meio do trabalho livre, uma falsa questão, como vem sendo discutida pelos estu-
dos que tem como objetivo as regiões do semiárido.19

Seguindo a linha interpretativa de que o trabalho escravo é compatível com a 
pecuária, deparamo-nos com o estudo de Luciano Lima, para a região de Campina 
Grande, na Paraíba,20 no qual discute que o trabalho escravo foi realizado nessa 

18 Um dos primeiros trabalhos que se deteve a importância da pecuária e seus desdobramentos nos sertões 
foi o estudioso Capistrano de Abreu (2000). Posteriormente essa ideia foi retomada por Nelson Werneck 
Sodré e revisitada por Manoel Correia de Andrade, ver: SODRÉ, Nelson Werneck. Formação histórica 
do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1962.; ANDRADE, Manoel Correia de. A terra e o homem no nordeste. 
Recife: EDUFPE, 1998.

19 Para uma discussão mais densa sobre a compatibilidade do trabalho escravo e o criatório de gado, ver: 
SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Pecuária e formação do mercado interno no Brasil-colônia. Estudos 
Sociedade e Agricultura. 1997.;

FALCI, Mieidan Britto Knox. A escravidão nas áreas pecuaristas do Brasil. In: SILVA, Maria Beatriz Nizza da 
(Org). Brasil: colonização e escravidão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.; MOTT, Luís. Fazendas de 
Gado do Piauí (1697-1762). Anais do VIII Símpósio Nacional dos Professores Universitários de História, 
São Paulo, 1976.

20 Região limítrofe da Cidade do Príncipe. Campina Grande, no ano de 1788, recebeu a denominação de 
Vila Nova da Rainha, criada ao mesmo tempo que, a Vila do Príncipe (atual Caicó/RN).

http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/851/000016.html
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província na segunda metade do século XIX em toda sua complexidade, fosse sendo 
executado com criatório de gado e seus encargos, no cultivo de alimentos ou na 
produção de algodão. Lima atestou que os proprietários possuíam poucos escravos 
em torno de dez por escravaria e estes eram empregados no trato do criatório e nas 
atividades relacionadas, como construção de cercas e cercados.21

Semelhante a esse perfil, atestamos a mesma conjuntura para as escravarias 
da Cidade do Príncipe, na qual o número de escravos não era elevado. Os proprietá-
rios possuíam em torno de um a três escravos para o trabalho laboral. Os senhores 
mais abastados tinham, em média, de 5 a 15 cativos.22 De maneira geral, os cativos 
estavam destinados a todas as tarefas das fazendas, desde o trato com o gado, pas-
sando pela criação de animais pequenos, como por exemplo, galinhas e bodes, ao 
cultivo de gêneros alimentícios e à fabricação de artefatos domésticos.

Reafirmando essas constatações, Versiani e Vergolino verificaram que na 
Província do Pernambuco o trabalho escravo era compatível com a criação de gado 
e que os cativos estavam envolvidos no trabalho com a criação bovina de forma in-
tensiva, de maneira que não existia nenhuma novidade no fato das escravarias de 
regiões semiáridas serem a força motriz do trato com o gado.23

Mesmo com a criação de gado sendo elemento dinamizador da economia da 
Cidade do Príncipe e tendo uma mão de obra sólida para seu trato, considerando 
que não demandava grande número de braços, a pecuária não estava isenta de fa-
tores que vieram a desestabilizar esta produção. O relatório anual do presidente da 
Província do Rio Grande do Norte, no ano de 1862, Pedro Leão Veloso, foi revelador 
de fatores que atravancavam a dinamicidade da pecuária, dentre os quais, a incons-
tância e inclemência das estações, as secas repetidas, a degeneração das raças, 
entre outros, os maus-tratos destinados aos bovinos. O ponto é que, pelo relato do 
dito presidente, o mesmo acusava os proprietários de descaso com a atividade pe-
cuarista, pois medidas simples como o plantio de árvores e a construção de açudes 
poderiam diminuir os feitos nocivos à criação.24

O tom utilizado pelo presidente Pedro Leão Veloso era um tanto quanto pro-
vocador, pois, considerava deliberadamente que a culpa pelo atraso na manutenção 
e melhoramento da pecuária advinha da negligência efetuada pelos proprietários. 
Poderíamos pensar, por meio de uma leitura preliminar, que o citado presidente 
teria razão, pois seriam medidas simples efetuadas pelos donos do criatório, que 
viriam a mitigar os efeitos retroativos da produção. Entretanto, a questão vai além 
de uma simples medida: o que podemos analisar é que os proprietários da Cidade 
do Príncipe, tendo sua economia proveniente do gado para seu consumo e para o 
mercado interno não teriam verba suficiente para uma ampliação em seu criatório. 

21 LIMA, Luciano Mendonça de. Cativos da “Rainha da Borborema”: uma história social da escravidão em 
Campina Grande (século XIX). Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2009. p. 21.

22 MATTOS, Maria Regina Mendonça Furtado. Vila do Príncipe – 1850/1890 sertão do Seridó – um estudo 
de caso da pobreza. p. 116.

23 VERSIANI, Flávio Rabelo; VERGOLINO, José Raimundo Oliveira. Posse de escravos e estrutura da rique-
za no Agreste e Sertão de Pernambuco: 1777 – 1887. v. 33, n. 33. São Paulo: Estudos Econômicos. 2003. 
p. 387.

24 Cf. Relatório de Presidente Província – Pedro Leão Veloso-, 1862. p. 13. Disponível em: http://brazil.crl.
edu/bsd/bsd/851/000015.html. Acesso em: 15 maio 2014.

http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/851/000015.html
http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/851/000015.html
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Além do mais, nos anos finais do século XIX, a política imperial não tinha uma preo-
cupação efetiva com as províncias do norte e muito menos com as regiões semiári-
das que possuíam uma economia destinada ao mercado interno. O couro somente 
esporadicamente era destinado ao mercado internacional, no entanto, sem grande 
representatividade para a economia imperial.25

Havia também interesse por parte das políticas imperiais em destinar verbas 
– créditos – para as lavouras de café do sul, que despontavam, nesse período, com 
um mercado promissor, ao contrário das províncias do norte que entraram com sua 
economia em recessão.26 Os fazendeiros da Cidade do Príncipe pouco podiam fa-
zer diante do cenário econômico e da falta de crédito para o desenvolvimento da 
pecuária.

A seca era outro fator que contribuía para a desagregação do criatório, tanto 
pela venda como solução para evitar a perda total quanto pela mortandade de ani-
mais que, sem ter o que comer e beber, tinham apenas o triste destino a morte. O 
comércio do gado se fragilizava independente do estágio de crescimento em que 
se encontrava o plantel de gado. Foi nesse cenário de desolação que a Cidade do 
Príncipe presenciou o resurgimento27 de uma nova cultura, o algodão, que viria a 
manter o dito espaço no contexto econômico da Província do Rio Grande do Norte.

A Província do Rio Grande do Norte aderiu à reorientação econômica que 
aconteceu no Brasil no século XIX e diversificou-se em suas atividades econômicas.28 
Dado a Guerra de Secessão dos Estados Unidos (1860-1864), o Rio Grande do Norte 
viu o seu cultivo algodoeiro se expandir para o mercado externo, para suprir a falta 
do fornecedor estadunidense.29

Nessa conjuntura em que o algodão despontou na Cidade do Príncipe, prin-
cipalmente a partir dos anos de 1870,30 como um meio de manter a dita região no 
cenário econômico, considerando que sua produção pecuarista havia tido uma baixa 
em razão das mortes e vendas ocasionadas pela seca (falta de alimento para o gado 
e pouco recurso financeiro para a compra de suprimento para o rebanho).

O algodão “mocó” ou, como era conhecido, “algodão Seridó”, era considerado 
com um dos melhores algodões da Província do Rio Grande do Norte, em razão de 
sua fibra longa, bem aceita no mercado internacional para a produção de tecidos 
finos, principalmente para a Inglaterra. A sua fibra proporcionava maior velocidade 

25 PEREIRA, Ariane de Medeiros. Escravos em ação na Comarca do Príncipe – Província do Rio Grande do 
Norte (1870/1888). p. 36-37.

26 MELLO, Evaldo Cabral de. O norte agrário e o império (1871/1889). Rio de Janeiro: Topbooks, 1999. p. 
100-102.

27 Falo em resurgimento porque o algodão já estava presente nos anos de 1840 no Príncipe, mesmo com 
uma produção voltada ao mercado interno. Sua produção ganhou visibilidade no mercado externo após 
os anos de 1870.

28 O eixo econômico dinâmico que se instalou no Brasil no século XIX colocava o sul como promessa de 
desenvolvimento, tanto pelas atividades agroexportadoras advindas do café e, depois, as industriais que 
se instalaram na região de São Paulo.

29 MARIZ, Marlene da Silva; SUASSUNA, Luiz Eduardo Brandão. História do Rio Grande do Norte. 2ª Ed. 
Natal: Sebo Vermelho Edições, 2005. p. 173.

30 O algodão já estava presente no Príncipe desde os anos de 1844/45, mas se consolidou nos anos de 1870, 
ver: PEREIRA, Ariane de Medeiros. Escravos em ação na Comarca do Príncipe – Província do Rio Grande 
do Norte (1870/1888). p. 44.
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às máquinas e, consequentemente, maior produtividade, pois era difícil que se rom-
pessem. Além do mais, o algodão “mocó” era mais resistente a pragas e tinha maior 
longevidade podendo estender sua vida por oito anos.31

O plantio do algodão era feito de forma rudimentar arregimentando tanto os 
braços escravos quantos os livres, tendo em vista que o algodão dependia de mais 
mão de obra que o trato com o gado. O processo produtivo algodoeiro consistia na 
limpa, preparação do terreno e plantio. Feito isso, era esperar o nascimento e mo-
mento da apanha dos capulhos de algodão. Em seguida, colocava-se ao sol para se-
car, depois se conduzia ao beneficiamento e por fim, aos portos para a exportação.32

Mesmo apresentando esse simples processo de produção, foi notório, no rela-
tório do presidente de Província do Rio Grande do Norte, no ano de 1862, a recla-
mação dos produtores quanto ao baixo nível tecnológico do cultivo do algodão.33 As 
reclamações do presidente Pedro Leão Veloso (1862) foram constantes, contudo, 
parecem não ter surtido efeito, pois, o presidente Luiz Barbosa da Silva, no ano de 
1867, continuou insistindo na falta de técnica que melhorasse o beneficiamento do 
algodão e, por consequência, o aumento da produtividade.34 As mesmas reclamações 
persistiram anos a fio. No ano de 1876, o presidente Antonio dos Passos Miranda 
afirmava veementemente que a baixa da produtividade do algodão advinha da falta 
de interesse do governo imperial, que não acudia os produtores com políticas de 
créditos efetivas.35

Interessante analisar as falas do presidente da Província do Rio Grande do 
Norte. Em um primeiro momento, é evidente que os tais presidentes estavam preo-
cupados em colocar a falta de produtividade e de tecnologia na produção algodoeira 
como responsabilidade de uma negligência do governo imperial com uma política de 
crédito. Mas, a questão nos leva a pensar por outros vieses. Primeiramente, temos 
que pensar porque estes presidentes não estavam conseguindo políticas de créditos 
para o Rio Grande do Norte. Conjecturamos que, talvez, uma das razões era que 
os representantes nortistas no governo imperial não tivessem força suficiente para 
conseguir políticas de créditos que favorecessem sua lavoura ou a produção algo-
doeira que, mesmo destinada ao mercado externo, não representava uma economia 
significativa face ao Império. Além do mais, a falta de conhecimento, por parte dos 
presidentes da Província do Rio Grande do Norte,36 em relação ao cultivo e produção 
do algodão, dificultava que estes exigissem uma política efetiva ao governo imperial. 

31 CLEMENTINO, Maria do Livramento. O maquinista do algodão e o capital comercial. Natal: Editora 
Universitária, UFRN, 1986. p. 31-32.

32 LIMA, Luciano Mendonça de. Cativos da “Rainha da Borborema”. p. 244.

33 Relatório de Presidente de Província – Pedro Leão Velloso -, 1862. p. 12 -13. Disponível em: http://brazil.
crl.edu/bsd/bsd/851/000014.html. Acesso em: 25 mai.2014.

34 Relatório de Presidente de Província – Luiz Barbosa da Silva-, 1867. Disponível em: http://brazil.crl.edu/
bsd/bsd/u690/. Acesso em: 25 mai. 2014.

35 Relatório de Presidente de Província – Antonio dos Passos Miranda-, 1876. p. 31. Disponível em: http://
brazil.crl.edu/bsd/bsd/861/000033.html. Acesso em: 25 mai. 2014.

36 A Província do Rio Grande do Norte teve em seu quadro de governo, em um ano, dois presidentes. Para 
visualizara cronologia dos Presidentes da Província do Rio Grande do Norte, ver: LYRA, A. Tavares de. 
História do Rio Grande do Norte. p. 341 – 347.

http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/851/000014.html
http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/851/000014.html
http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u690/
http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u690/
http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/861/000033.html
http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/861/000033.html
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Os nossos representantes ficavam no impasse sobre qual medida seria mais eficaz 
para solucionar o problema da lavoura nortista.37

Mesmo em meio às adversidades da produtividade, o algodão, na Cidade do 
Príncipe, progrediu e, nesse caso, coube aos proprietários investirem em maquiná-
rios para o beneficiamento do algodão.38 Surgiram na citada cidade novos instrumen-
tos de trabalhos e novas técnicas de produção.39 Esse fato decorre também, como 
bem salienta o presidente da Província, Antonio Passos Miranda, o ano de 1876, 
que a lavoura possuía como sustentáculo de produtividade a mão de obra escrava 
e como esta havia sido reduzida em grande parte pelas liberdades conquistadas, a 
produção agrícola encontrava-se prejudicada.40 Isso significava os novos tempos que 
vivia o sistema escravista após o ano de 1870.41 Nesse contexto, os proprietários 
passaram arregimentar força de trabalho dos homens livres para o desenvolvimento 
da atividade algodoeira. Foram surgindo a figura do meeiro, pessoa que poderia ser 
paga por meio de um terço, um quarto ou mesmo a “meia” da produção. O paga-
mento ficava a critério do meio que havia sido estabelecido com o trabalhador e o 
proprietário.42 Havia também outras formas de trabalho livre, como os “moradores 
de condições”, que tinham sua produção para si, mas destinavam um dia de trabalho 
para o dono da terra.43

O algodão, além de enfrentar todos os problemas de investimentos, tecnoló-
gicos e de mão de obra, ainda encarou, como a pecuária, o problema da seca que 
desestabilizava seu cultivo e, por consequência, sua produção. A seca é um ponto 
crucial para se entender a organização social e econômica da Cidade do Príncipe.

A seca, economia e escravaria na Cidade do Príncipe

A seca é um elemento que desestabiliza a economia das regiões semiáridas nas 
mais diversas temporalidades. A Cidade do Príncipe, nas últimas décadas do século 
XIX, sofreu com sua economia sendo fragilizada pelas recidivas secas.

Nesse cenário de desolação causado pela seca, os proprietários passavam a 
vender seus bens, desde terras até suas escravarias. Eram situações limites a que 
chegavam os senhores, em que, não existindo outra forma de capitalização, passa-
vam a se desfazer do que detinham.

37 MELLO, Evaldo Cabral de. O norte agrário e o império (1871/1889). p. 103.

38 Situação semelhante aconteceu em Pernambuco e na Bahia, nas quais os proprietários optaram por 
tentar modernizar sua produção com seus próprios recursos, ver: MELLO, Evaldo Cabral de. O norte 
agrário e o império (1871/1889). p. 178-179.

39 LOPES, Michele Soares. Escravidão na Vila do Príncipe, Província do Rio Grande do Norte (1850-1888). 
Dissertação de Mestrado – PPGH -. UFRN, Natal, 2011. p. 51.

40 Relatório de Presidente de Província – Antonio dos Passos Miranda-, 1876. p. 32. Disponível em: http://
brazil.crl.edu/bsd/bsd/861/000033.html. Acesso em: 25 maio 2014.

41 Posteriormente, iremos analisar e discutir as formas pelas quais os cativos, após o ano de 1870, recor-
rerem à justiça em busca de sua liberdade.

42 CLEMENTINO, Maria do Livramento. O maquinista do algodão e o capital comercial. p. 35.

43 CLEMENTINO, Maria do Livramento. O maquinista do algodão e o capital comercial. p. 72-75.

http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/861/000033.html
http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/861/000033.html
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Era ano de 1879, na Cidade do Jardim, Termo da Comarca do Príncipe, quando 
Manoel Marcilio do Nascimento Guarita, impelido pela descapitalização que o asso-
lava, recorreu ao Juiz de órfãos daquela Jurisdição, por meio de um pedido de licença 
de venda, para que fosse comercializada sua propriedade localizada no sítio Lajes.44 
A dita propriedade constava de uma casa de taipa,45 terras e benfeitorias – pelo do-
cumento não podemos precisar quais eram as benfeitorias, mas podemos pensar em 
cercas para a criação do gado e pequenos reservatórios de água. A questão é que o 
dito sítio havia sido deixado como herança, no entanto, não tinha ocorrido o inventá-
rio, daí a justificativa para o pedido de venda. O justificante afirmava que não tinha 
condições financeiras para a realização do dito inventário e pedia prontamente a 
venda do bem herdado, pois era o único elemento de rápida monetarização para que 
viesse socorrer o próprio e seus filhos menores da fome, em razão da seca de 1879.

O Juiz de Órfãos da Comarca do Príncipe, sensibilizado pelo drama que enfren-
tava essa família e por saber dos males que atingiam a população do sertão, flagela-
da com a seca, opinou por ser favorável à venda da propriedade do senhor Manoel 
Marcilio do Nascimento Guarita, alegando que o sítio era uma propriedade de pouca 
importância para uma petição destinada ao júri.

A menção do Juiz de Órfãos do Termo do Príncipe, a ser uma propriedade de 
“pouca importância na forma da petição do jury”, remete-nos a uma análise mais 
efetiva: para a Justiça, a propriedade era sem importância e que, portanto, poderia 
ser vendida mesmo sem o inventário, já que não existiam outros herdeiros reclaman-
do sua posse. No entanto, para o proprietário, o referido sítio Lajes representava 
todo o seu bem material e sua forma de sobrevivência – por meio da venda – e de sua 
família naquele momento de crise econômica.

Esse cenário de pobreza era agravado em razão da falta de investimento por 
parte do governo imperial com as áreas semiáridas, que, somado com a seca, deses-
tabilizava a economia e a vida dos sertanejos, considerando que não foram raras as 
vezes que os moradores, seus agregados e animais da Cidade do Príncipe tiveram 
que se deslocar para regiões úmidas, como o vale do Assú e as serras, em busca de 
água fugindo dos efeitos castigante da seca.

Por meio da documentação judicial rastreada em nossa pesquisa entre os anos 
de 1870 a 1880, pudemos encontrar 17 pedidos de vendas de escravos à Justiça do 
Termo do Príncipe.46 Encontramos um pedido de venda para o ano de 1874, seis 
pedidos para o ano de 1877, cinco licenças de venda para o ano de 1878, quatro 
pedidos de venda para o ano de 1879 e um pedido de venda para o ano de 1880. O 
que isso significa é que os pedidos de venda se intensificaram entre os anos de 1877 

44 LABORDOC/PD/CJ/LV/Cx: 437- 1879.

45  Taipa significa uma técnica construtiva vernacular à base de argila (barro) e cascalho para a constitui-
ção de paredes. No caso, a casa de taipa é formada de paredes de barros sustentada por finas madeiras, 
mais conhecidas como varas.

46 Os pedidos de venda encontram-se nas caixas de documentação 437, 444 e 167 no Laboratório de 
Documentação Histórica – LABORDOC – do Centro de Ensino Superior do Seridó – CERES – localizado 
no município de Caicó/RN.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Argila
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argila
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cascalho
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a 1879, isso, talvez porque foi nesse período que a Cidade do Príncipe passou por 
duas grandes secas 1877/1979.47

Entendemos que os senhores recorriam à comercialização de seus escravos 
em momentos de extrema pobreza e falta de outro bem que viesse ser remetido ao 
comércio, pois, em uma região de poucos escravos, a venda poderia significar para 
o senhor a perda de sua única mão de obra escrava para a realização das atividades 
produtivas. Mas, poderia ser a melhor decisão tomada em momentos de crise climá-
tica, pois os senhores, naquele dado momento, não tinham condições de plantar ou 
criar. O meio viável era a venda, por significar uma forma de capitalização e dimi-
nuição de bocas para alimentar, vestir e uma forma de desonerar os cativos que se 
encontravam ociosos.

Outra questão que se configurou nos pedidos de venda da Comarca do Príncipe 
foi que os cativos eram bens de herança – pertencentes, não raras vezes, a incapa-
zes, por serem menores, ou seja, os bens estavam sob tutelas – e como tal, tinham 
de ser judicializados para que a venda fosse efetivada. Para conseguir a venda dos 
cativos que estavam sob os cuidados do tutor, este recorria à justiça alegando os 
motivos para a venda e justificando que seu tutelado necessitava daquela renda 
para sobreviver, visto que não tinha outros bens que provessem suas necessidades 
básicas, como por exemplo, o alimento.

No dia 23 de abril de 1877, na Cidade do Jardim, Comarca do Príncipe, veio 
o senhor Clementino Luiz da Foncêca solicitar a venda da escrava Joaquina, per-
tencente à Luzia e Ignacia, ambas filhas do finado Manoel Nunes da Costa. O re-
querente, em razão da morte de Manoel Nunes, ficou sendo tutor de Ignacia e que, 
portanto, recorria à Justiça para que a citada escrava fosse vendida e sua tutelanda 
pudesse obter “recursos”, como podemos visualizar na solicitação de venda abaixo:

Diz Clemente Luiz da Foncêca, como tutor da menor Ignacia filha 
do finado Manoel Nunes da Costa, que tendo tocado de legitimo a 
sua tutelada, no inventario, que se proceder nos bens deixados por 
seu dito pai, uma parte na escrava Joaquina, e outra a sua irmã de 
nome Luzia, casada que é hoje com José Antonio Correia, e instan-
do este para tirar o seu legitimo valor, contido na referida escrava, 
allegando grande necessidade, que tem de lançar mão deste recur-
so, de que ainda dispõe, e como o meio que tem o suppe é vender 
essa mesma escrava, para fazer entrega da parte, pertencente a 
coherdeira Luzia, cujo marido figura neste juizo, e de quem já obte-
ve despacho para ser posto em hasta publica a mencionada escra-
va, e vendo o suppe que por este modo terá prejuízo a sua tutelada, 
entendendo q. por venda feita a particular comprador virá lucrar 
mais por isso vem respeitosamente impetrar de Vsª uma benção 
para poder fazer a venda, e pedir a Vsª que considere sem effeito 
o respeitavel despacho que já deo na petição do corhedeiro José 
Antonio Correia. O suppe assevera a Vsª que o resultado da dita 
venda será conservada, na parte pertencente a sua tutelada, ou 
empregado d´algum modo lucrativo.48

47 Para visualizar os efeitos da seca nos de 1877/79, ver: MACIEL, Francisco Ramon de Mattos. “A produ-
ção do Flagelo”: a re-produção do espaço social da seca na cidade de Mossoró (1877 – 1903 – 1915). 
Dissertação (Mestrado em História) – UFRN, Natal, 2013.

48 LABORDOC/PD/CJ/LV/CX: 437-1877.
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Ao fazer uma análise do documento acima, torna-se patente que o tutor de 
Ignacia lutava desesperadamente para que sua protegida obtivesse o maior lucro 
com a venda da escrava Joaquina, para tanto solicitava que o Juiz de Órfãos da 
Comarca do Príncipe permitisse que a venda fosse feita a um particular. Se consi-
derarmos o ano da licença de venda, verificamos claramente que a região passava 
pelos efeitos da seca de 1877 e que consequentemente a venda dessa cativa poderia 
ser destinada a um particular de outra Província, já que possivelmente um senhor 
do Príncipe não desejaria comprar mais uma boca para alimentar em momento de 
tamanha crise financeira como era o caso do ano de 1877. Fato é que a escrava 
Joaquina poderia ser colocada no comércio destinado ao tráfico interprovincial e 
que, por meio de atravessadores, chegasse à região sul ou ficasse em províncias pró-
ximas à Província do Rio Grande do Norte, como era o caso da Bahia e de Sergipe, 
que comprava escravos provenientes do referido tráfico, pois sua economia era ex-
portadora e demandava uma mão de obra significativa do ponto de vista numérico.49

Desde o ano de 1850, havia uma prática de vender cativos entre as províncias. 
Esse fato é possível de verificação através das escrituras de compra e venda e de 
discutir os fluxos de escravos entre as províncias brasileiras.50 O momento da ven-
da de um escravo era um instante de tensão, visto a desvinculação das relações de 
solidariedade construídas e das experiências gestadas ao longo do cativeiro.51 No 
caso da escrava Joaquina, referenciada anteriormente, esta foi colocada em hasta 
pública para que todos soubessem de sua venda e do valor estipulado para que fosse 
dividido entre as herdeiras o pecúlio obtido. A fronteira de comercialização tinha 
sido estendida para além da Comarca do Príncipe. O desejo senhorial, nesse caso, 
sobrepunha-se à experiência escrava adquirida ao longo do dado cativeiro.

As vendas de escravos prosseguiram ao longo da década de 1870, como tam-
bém, as solicitações de vendas ao Judiciário, em razão das normas estabelecidas 
definitivamente no ano de 1850, na qual havia maior fiscalização para saber se o 
escravo provinha ou não do tráfico transatlântico, proibido em 1831.52 Os senhores 
tinham que demonstrar a procedência de seus cativos. A tabela a seguir demonstra 
a venda de cativos na Cidade do Príncipe na segunda metade do século XIX:

49 AMARAL, Sharyse Piroupo do. Um pé calçado, outro no chão: liberdade e escravidão em Sergipe 
(Cotinguiba, 1860 – 1900). Salvador: EDUFBA; Aracaju: Editora Diário Oficial, 2012. p. 60-61.

50 CONRAD, Robert. Os últimos anos da escravatura no Brasil: 1850 – 1888. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1978. p. 142.

51 CHALHOUB, Sidney. Visões de liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte. São 
Paulo: companhia das letras, 1990. p. 43-53.

52 A primeira legislação que visava proibir o tráfico de africanos foi a Lei de 7 de novembro de 1831, que 
determinava que todos os escravos que entrassem no país estariam livres e que quem participasse do 
contrabando seria severamente punido. Ver: MAMIGONIAN, Beatriz; GRINBERG, Keila. Apresentação. 
In: ______. Para inglês ver? Revisitando a Lei de 1831. Dossiê Estudos Afro-Asiáticos. Rio de Janeiro: 
Centro de Estudos Afro-Asiáticos, Universidade Cândido Mendes, 2008. p. 87-90.



45

Revista de História, 6, 1-2 (2017), p. 32-48 

Tabela 2 – Vendas de escravos na Cidade do Príncipe 1850/1888

Período Venda de escravos na Cidade do 
Príncipe

1850 a 1855 29

1856 a 1860 11

1861 a 1865 31

1866 a 1870 59

1871 a 1875 94

1876 a 1880 49

1881 a 1888 4
Total 277

Fonte: PEREIRA, Ariane de Medeiros. Escravos em ação na Comarca do Príncipe – 
Província do Rio Grande do Norte (1870-1888). p. 54.

Com base no exposto na tabela anterior, é notório que, a partir dos anos de 
1870, houve uma inflexão no número de cativos. O ponto que nos encaminha a uma 
discussão mais efetiva diz respeito aos anos de 1876 a 1880 no qual existiu a venda 
de apenas 49 escravos em um universo de 1.900 cativos.53 Assim, a seca não era 
somente a responsável pela diminuição da escravaria na Cidade do Príncipe. Nesse 
sentido, havia outros fatores que estavam sendo responsáveis pela baixa da escra-
varia da dita região.

Os efeitos do pensamento abolicionista na Cidade do 
Príncipe

A partir dos anos de 1870, o sistema escravista do Brasil passaria por uma 
política de cunho liberal54 e pela ação efetiva dos abolicionistas na qual os cativos 
tiveram uma oportunidade maior de conquistar sua liberdade.55 O ano de 1874 já 
apresentava mostra expressiva de pessoas livres nesse período. A população livre 
era de aproximadamente 8.220.620 indivíduos, enquanto a população de cativos era 
de 1.540.829 escravo.56 Esses coeficientes apontam para a ação escrava em busca 
da liberdade em conjunto com os abolicionistas e os ideais liberais.

A partir da segunda metade do século XIX, o movimento abolicionista se in-
tensificou na tentativa de conseguir alforriar mais escravos. A ação abolicionista 

53 MATTOS, Maria Regina Mendonça Furtado. Vila do Príncipe – 1850/1890 sertão do Seridó – um estudo 
de caso da pobreza. p. 137.

54 O parlamento entendeu que, na segunda metade do século XIX, no Brasil, a escravidão seria insusten-
tável. Passou a agir para que a liberdade dos cativos viesse de forma lenta e gradual, criou-se o Fundo 
de Emancipação para que os senhores libertasse seus escravos e não saíssem no prejuízo. Ver: MELLO, 
Evaldo Cabral de. O norte agrário e o império (1871/1889). p. 55-56.

55 CHALHOUB, Sidney. A força da escravidão: ilegalidade e costume no Brasil oitocentista. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2012. p. 36-81.

56 CONRAD, Robert. Os últimos anos da escravatura no Brasil: 1850 – 1888. p. 345.
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viria a ser mais efetiva e ganharia respaldo nacional a partir da década de 188057 
quando advogados como Joaquim Nabuco, Luís Gama e Rui Barbosa, conferiram ao 
movimento abolicionista um caráter de aspiração popular em diversas províncias. 
Podemos perceber claramente que esta aspiração abolicionista advinha de mentes 
que entraram em contato com o pensamento liberal consolidado desde a Revolução 
Francesa e que tinham uma educação formal.

A Província da Bahia apresentou suas primeiras manifestações de cunho aboli-
cionista no ano de 1850 e contou principalmente com uma ação efetiva dos membros 
da Faculdade de Medicina, na qual foi instalada a Sociedade Abolicionista de 2 de 
Julho, responsável por libertar diversos escravos e sensibilizar a sociedade com o 
problema da escravidão.58

O movimento abolicionista na Província do Rio Grande do Norte foi adotado 
pelos homens que tinham um pensamento liberal e logo se espalhou pela Província 
adentro, ganhando membros abolicionistas nos sertões. Na Cidade do Príncipe, o 
pensamento e o movimento abolicionista nasceram bem antes dos anos de 1870, 
com fazendeiros, a exemplo, do senhor Clementino Monteiro de Faria, pai de Juvenal 
Lamartine, em conjunto com outros fazendeiros de grande prestígio de Serra Negra 
do Norte59 como: José Evangelista de Medeiros, Antônio Gomes Monteiro, Major 
Manoel Álvares de Faria (todos pertencentes à família Lamartine, como assim, era 
conhecida na região do Seridó). A família Lamartine criou o “Clube Abolicionista” 
que tinha como presidente o senhor Clementino Monteiro de Faria.60 A partir desse 
momento as ações se tornariam efetivas no Seridó.

A Província do Pernambuco já mantinha relações tanto econômicas quanto ad-
ministrativas e sociais com a Província do Rio Grande do Norte que viria a ser um elo 
importante na ação abolicionista da Província e principalmente da região do Seridó 
– aqui entendida pela abrangência da ação da Comarca do Príncipe (ver Figura 
1) – por meio da formação intelectual61 dos que encabeçariam o movimento nessa 
região. Recife era a sede da Faculdade de Direito, para onde foram destinados os fi-
lhos dos fazendeiros das ribeiras do Seridó. A dita Faculdade tinha como vanguarda 
ideias progressistas e teorias políticas sobre a transição do Império para um status 
de República. Debates estes que viriam a respingar no pensamento evolucionista e, 

57 SILVA, Ricardo Tadeu Caíres. O resgate da Lei de 7 de novembro de 1831 no contexto abolicionista baia-
no. In: Dossiê Estudos Afro-Asiáticos. Rio de Janeiro: Centro de Estudos Afro-Asiáticos, Universidade 
Cândido Mendes. 2007. p. 304.

58 SILVA, Ricardo Tadeu Caíres. O resgate da Lei de 7 de novembro de 1831 no contexto abolicionista baia-
no. p. 307-308.

59 Serra Negra foi elevada à categoria de município no dia 3 de agosto de 1874. Seu nome está associado 
à primitiva vegetação ali existente e com a distância que ao longe se via de cor escura. Existe também 
a lenda alimentada por Juvenal Lamartine que essa nomenclatura advinha da morte de uma escrava de 
seu avô que havia sido devorada por uma onça quando apanhava lenha nas matas (ARAÚJO; MEDEIROS, 
2002, p. 1-2).

60 ARAÚJO, Marta de. [et al]. O educador e intelectual Norte-Rio-Grandense: Juvenal Lamartine de Faria 
(1874-1956). 2002. Disponível em: http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe2/pdfs/Tema4/0477.pdf. 
Acesso: Set. 2014. p. 2.

61 Utilizamos do conceito de intelectuais nesse trabalho, segundo as concepções definidas por Marta 
Araújo e Cristiana Medeiros (2002) de que: “consideram-se, portanto, intelectuais, os sujeitos criadores, 
portadores e transmissores de idéias peculiares à sua época e a frente dela, politicamente engajados em 
torno da concretização daqueles ideais os quais defendem vigorosamente”, ver: ARAÚJO, Marta de. [et 
al]. O educador e intelectual Norte-Rio-Grandense. p. 1.

http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe2/pdfs/Tema4/0477.pdf
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como tal, na crítica a monarquia e à escravidão.62 A Faculdade de Recife viria a ser 
crucial para o movimento abolicionista no Seridó e na ação de seus adeptos.

No interior da Província do Rio Grande do Norte, o movimento abolicionis-
ta ganhou impulso na região de Mossoró, cujo maior representante era o senhor 
Romualdo Lopes Galvão e sua esposa, Amélia Dantas de Souza. Juntos conseguiram 
a adesão de outros proprietários e populares e fundaram, em 6 de janeiro de 1883, 
a Libertadora Mossoroense. Essa associação tinha como objetivo libertar todos os 
cativos da cidade do Mossoró. A Libertadora ganhou tanta visibilidade perante a 
Província do Rio Grande do Norte que negros de outras regiões começaram a fugir 
para Mossoró em busca de refúgio e guarida. Fato é que estes cativos fugitivos en-
contravam apoio na associação, e esta, por sua vez, procurava comprar a alforria 
dos cativos foragidos ou então os abrigavam clandestinamente até enviá-los para o 
Ceará. Ainda no ano de 1883, Mossoró atestava ser o segundo município brasileiro63 
a libertar todos os seus escravos, servindo de modelos para outras localidades.64

No Seridó, os clubes abolicionistas, a exemplo de Mossoró, criaram a Comissão 
Libertadora, que tinha como princípio a busca da liberdade para todos os cativos.65 
Entretanto, temos que deixar claro que estes clubes abolicionistas não conseguiram 
seu objetivo primordial: a libertação de todos os cativos da Comarca do Príncipe. 
Mas possuíram uma imprescindível ação na luta pela liberdade. Podemos perceber 
a luta abolicionista na população escrava do Príncipe com base nos dados a seguir:

Tabela 3 – População escrava existente na Província do Rio Grande do Norte e no 
Seridó – 1855/1888

Anos Província Rio 
Grande do Norte Seridó %

1855 20.244 2.179 10,7
1872 13.484 2.624 19,4
1873 10.282 1.969 19,1
1881 9.367 1.905 20,3
1882 9.109 1.298 14,2
1883 8.807 1.160 13,1
1884 7.627 885 11,6
1887 2.161 - -
1888 482 132 27,3
Fonte: PEREIRA, Ariane de Medeiros. Escravos em ação na Comarca do Príncipe – 

Província do Rio Grande do Norte (1870-1888). p. 50.

Com base nos dados expostos na tabela anterior, é indiscutível que, a partir 
dos anos de 1870, a escravaria, tanto do Rio Grande do Norte quanto da região do 

62 MACÊDO, Muirakytan Kennedy de. A penúltima versão do Seridó. p. 117-121.

63 “O primeiro município brasileiro a libertar seus cativos antes da Lei Áurea foi Acarape, no Ceará, em 1 
de janeiro de 1883”, ver: BORGES, Claúdia Cristina do Lago. Cativos do sertão: um estudo da escravi-
dão no Seridó - Rio Grande do Norte -. Anais do II Encontro Internacional de História Colonial. Mneme 
- Revista de Humanidades. UFRN. Caicó (RN), V.9.N.24,Set/Out. 2008. Disponível em: www.cerescaico.
ufrn.br/mneme/anais. Acesso: Set.2014. p. s/n.

64 BORGES, Claúdia Cristina do Lago. Cativos do sertão. p. s/n.

65 Idem.
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Seridó, passavam por um ponto de inflexão irreversível, ou seja, não existia mais 
um crescimento positivo no número de cativos. Ao contrário, estes foram cada vez 
mais reduzidos. Isso ocorria em face do movimento abolicionista na Província do 
Rio Grande do Norte, no qual os intelectuais – sob o conceito que delimitamos neste 
trabalho – lutavam cada vez mais pelo fim do cativeiro. Era uma nova geração de ba-
charéis e magistrados descompromissados – como era o caso de Juvenal Lamartine 
para a região do Seridó – com a política escravista e monárquica, lutaram por um 
Brasil progressista e moderno.

A baixa na escravaria nessas últimas décadas de escravidão deve ser pensada 
e analisada pelo viés, também, da luta empreendida pelos escravos na busca por sua 
liberdade. A liberdade dos cativos por meios jurídicos viria de suas ações em conjun-
to com as posições dos magistrados que, juntos, potencializavam debates no âmbito 
social, jurídico e político do Brasil Imperial.

Considerações finais

Com base no que foi discutido nesse artigo, torna-se evidente que, nos anos 
finais do século XIX na Cidade do Príncipe, sua economia havia sido afetada em face 
dos efeitos da seca, mas conseguiu uma visibilidade de mercado com o cultivo do 
algodão que impulsionado pela Guerra de Secessão dos Estados Unidos da América 
atingiu o mercado internacional, considerando que possuía uma fibra de boa quali-
dade, superior aos demais algodões produzidos no Império. A sociedade vivenciava 
os efeitos do pensamento liberal e da ação abolicionista, no qual havia uma notória 
baixa nas escravarias da Cidade do Príncipe, fosse advinda das liberdades conquis-
tas nos tribunais ou em face da seca, na qual os proprietários vendiam os escravos 
no momento de crise econômica e climática. Portanto, para a reorganização da pro-
dução econômica da Cidade do Príncipe, foram arregimentados os braços livres e 
cativos que ainda restavam para a produção algodoeira e pecuarista.
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Resumo:

A partir de anais que registraram sessões preparatórias para a Assembleia Constituinte 
de 1823, foram analisadas algumas discussões levantadas pelos deputados constituintes 
que, de alguma forma, tangenciavam a questão da escravidão e evidenciavam a 
expressão de um discurso senhorial. A questão principal a ser discutida é: como os 
parlamentares se apropriaram de vocabulários do liberalismo para defenderem seu 
status quo numa sociedade escravista como a do Brasil? Dessa forma, o presente estudo 
buscou seguir os passos de autores clássicos, como Emília Viotti da Costa, Alfredo Bosi 
e Raymundo Faoro, que chamaram a atenção para a conformação dos conceitos do 
Liberalismo na Constituinte de 1823 face ao contexto escravista da então realidade 
brasileira, mas que não avançaram para uma análise do discurso parlamentar.
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Introdução

A convocação da primeira Assembleia Constituinte foi um marco na fundação 
do Estado nacional do Brasil, que assim dava um passo importante no pro-
cesso da sua soberania. Entre o final do mês de abril de 1823 e início do 

mês seguinte, antes que os parlamentares representantes das províncias do impé-
rio discutissem a elaboração de uma constituição política, os deputados realizaram 
sessões preparatórias para decidirem a organização e funcionamento da Assembleia 
Constituinte.

Durante as sessões, em que foram discutidos artigos do regimento que regu-
lamentaria as atividades da Assembleia e que, inclusive, estabeleceria normas de 
como as sessões seriam organizadas e conduzidas, discutiu-se calorosamente sobre 
noções e vocabulários que seriam utilizados durante as discussões e votações. Essas 
discussões revelaram uma disputa entre valores que representavam de certa forma 
concepções sobre o poder estruturadas na ordem escravista do então Império do 
Brasil. Concepções que, em suas nuances, evidenciavam tensões vividas por aquela 
sociedade escravista.

As discussões me geraram um interesse ao ler os anais das sessões preparató-
rias para a Assembleia Geral Constituinte de 1823, pois passei a questionar como os 
parlamentares se apropriaram de vocabulários do liberalismo para defenderem seu 
status quo numa sociedade escravista como a do Brasil. Dessa forma, o presente estu-
do buscou seguir os passos de autores clássicos, como Emília Viotti da Costa, Alfredo 
Bosi e Raymundo Faoro, que chamaram a atenção para a conformação dos conceitos 
do Liberalismo na Constituinte de 1823 face ao contexto escravista da então realida-
de brasileira, mas que não avançaram para uma análise do discurso parlamentar.

O Estado senhorial do Brasil

Durante os anos em que se desenrolaram os processos de independência na 
América, os temas da escravidão e do estatuto político de libertos e africanos escra-
vizados eram difíceis implicações morais e políticas na crise dos impérios ultrama-
rinos. No caso de grande parte das ex-colônias espanholas e dos Estados Unidos, 
estes aboliram a escravidão em meio às polêmicas que essa instituição gerava.3

Quanto aos deputados brasileiros na Assembleia Geral Constituinte, estes não 
colocaram em discussão, no plenário, temas ligados à escravidão e ao tráfico de 
seres humanos vindos da África.4 Por outro lado, em nível local, como na Guerra de 
Independência na província da Bahia (1822-1823), os lados adversários nas pelejas 
discutiam o uso da força escrava nas linhas de combate.5

3 BERBEL, Márcia Regina; MARQUESE, Rafael de Bivar. A escravidão nas experiências constitucionais 
ibéricas,1810-1824. In: Anais do Seminário Internacional Brasil: de um Império a outro (1750-1850). 
USP, São Paulo, 2005, p. 2-4.

4 IBIDEM.

5 KRAAY, Hendrik. “Em outra coisa não falavam os pardos, cabras e crioulos”: o “recrutamento” de escra-
vos na guerra de Independência na Bahia. In: Revista Brasileira de História, ANPUH, São Paulo, v. 22, 
nº 43, p. 109-126, 2002.



51

Revista de História, 6, 1-2 (2017), p. 49-63 

Além das guerras capitaneadas pelas elites conservadoras – mas que também 
estavam permeadas pelas ânsias e projetos da população pobre e escrava sempre 
alijada da política6 –, africanos escravizados, oriundos de regiões próximas ao golfo 
do Benin, na África Ocidental, com forte influência do islamismo e da religião dos 
orixás, lutavam pela liberdade em uma guerra contra a escravidão em províncias 
economicamente importantes como a Bahia, por exemplo. Nessa região do Norte, 
esses escravos construíram identidades assentadas, dentre outros elementos, na 
origem africana, na prática da religião islâmica e no culto aos orixás.7

Essa guerra contra a escravidão mobilizou ações firmes por parte das autori-
dades locais e elites proprietárias, alimentando discussões, medos, anseios e boatos 
em meio a um cenário de elaborações e disputas de projetos políticos.8

Essas discussões não foram abordadas no momento da formulação da primeira 
constituição do Brasil. Os deputados constituintes viviam essas discussões na polí-
tica de suas localidades, pois representavam os proprietários de escravos que nelas 
viviam e, certamente, os deputados sabiam que o novo pacto político se fundamen-
taria em algumas certezas já instituídas, como, por exemplo, a exclusão das popu-
lações africanas. Formando um discurso nacional eurocêntrico, os deputados não 
tocaram nas diversidades culturais e sociais da escravidão no Brasil, alicerçando a 
segurança de seu pacto.

No entanto, essa segurança não era traduzida na realidade, pois os episódios 
de rebeldia dos africanos traziam à tona as instabilidades da estrutura escravista e a 
necessidade que o Estado nacional tinha de reprimir, em seu território, uma popula-
ção escrava estrangeira bastante diversificada, não inserida no pacto político e que 
se colocava, em muitos momentos, como inimiga dos membros da nação do Brasil.9

Também não se deve passar ao largo da bagagem política acumulada pelos 
escravos rebeldes ao exercerem a resistência dentro das relações cotidianas da es-
cravidão, era no nível da cotidianidade que se manifestava mais comumente a resis-
tência escrava, esta se configurava enquanto fator endêmico ao sistema escravista.10

Certamente, as classes dirigentes imaginaram a nação como um pacto de re-
pressão e manutenção da ordem para que as tensões internas não repercutissem 
para além das localidades, abalando a unidade em construção. Dessa forma, em 

6 COSTA, Emília Viotti da. Introdução ao estudo da emancipação política do Brasil. In: Da monarquia à 
república: momentos decisivos - 7. Ed. – São Paulo, 1999, p. 34-36.

7 REIS, João José. Rebelião Escrava no Brasil. A História do Levante dos Malês em 1835. Edição revisada 
e ampliada. São Paulo, 2003, p. 159-175. SCHWARTZ, Stuart B. Segredos Internos: engenhos e escravos 
na sociedade colonial, 1550-1835 / tradução Laura Teixeira Motta – São Paulo: Companhia das Letras, 
1988, 375-390.

8 GUERRA FILHO, Sérgio A. D.. Escravidão e Rebeldia: A Participação Escrava na Guerra da Bahia (1822-
1823). In: OLIVEIRA, Josivaldo Pires (Org.). Populações negras na Bahia: ensaios de história social. – 1. 
Ed. – Curitiba: Honoris Causa, 2011. GUERRA FILHO, Sérgio A. D. O Povo e a Guerra: Participação 
das Camadas Populares nas Lutas pela Independência do Brasil na Bahia. Dissertação de mestrado. 
Salvador: PPGH-UFBa, 2004. Além de: REIS, João José. O jogo duro do Dois de Julho: o “Partido Negro” 
na independência da Bahia. In: REIS, João José e SILVA, Eduardo (orgs.) Negociação e Conflito: A resis-
tência negra no Brasil escravista. – São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 79-98.

9 REIS, João José. Rebelião Escrava no Brasil. A História do Levante dos Malês em 1835. Edição revisada 
e ampliada. São Paulo, 2003.

10 IBIDEM. SCHWARTZ, Stuart B. Segredos Internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-
1835 / tradução Laura Teixeira Motta – São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 375-390.
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nível nacional, a repressão e a manutenção da ordem se traduziram em um discurso 
sobre a nação, cuja coerência estreitava os seus critérios de pertencimento. Mas 
apesar de ser constituída por discursos homogeneizantes, a identidade nacional con-
viveu com diferenças conflitantes.11

Gozar de direitos civis e políticos em uma nação escravista, como a brasileira 
no século XIX, estava estreitamente ligado ao direito de posse de propriedades e 
manutenção de status social, reconhecer que os escravos pudessem ter direito de 
alcançar a liberdade significava tocar nos privilégios das camadas proprietárias.

Segundo o teórico Benedict Anderson, o discurso nacional suprimiu as diferen-
ças culturais, constituindo uma narrativa comum para os membros de uma comuni-
dade nacional.12 No caso do Brasil pós-Independência, a escravidão tinha um peso 
importante no discurso sobre a nação. Tocar profundamente o estatuto dessa insti-
tuição significava oferecer uma margem para que as diferenças sociais, políticas e 
culturais que faziam parte das relações escravistas ocupassem um papel relevante, 
pondo em risco os direitos dos proprietários de homens e mulheres escravizados.

Para o sociólogo Stuart Hall, a nação não eliminou as diferenças e conflitos 
nela existentes, por mais que o discurso sobre a nação remetesse à representação 
de uma unidade, as multiplicidades étnicas, culturais e sociais continuavam coexis-
tindo na realidade.13 Certamente, numa sociedade escravista, a ideia de liberdade 
diante da escravidão foi uma importante representação do pertencimento à nação 
do Brasil, tornando a cidadania um direito restrito.

Segundo Ana Rosa Cloclet, na dissertação Construção da nação e escravidão 
no pensamento de José Bonifácio: 1783-1823, era “uma polêmica central daquele 
momento, [...] o fato do escravo ser considerado propriedade e, portanto, o reconhe-
cimento do direito da sua liberdade significar um atentado ao igualmente inviolável 
direito de propriedade”.14

O escravo, enquanto uma propriedade e uma ferramenta, era um bem de mui-
to valor para seu proprietário, não somente pelo que representava em termos eco-
nômicos, mas também, em valores simbólicos para uma sociedade que, tendo na 
escravidão uma das bases das relações sociais, apresentava nessa instituição um 
importante estatuto que fundamentava noções de comportamento, mando, justiça e 
pensamento social. A conquista da liberdade por parte dos escravos paralelamente 
à Independência do Brasil significaria tocar em uma segurança fundamental para as 

11 HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade / tradução: Tomaz Tadeu da Silva, Guaracira 
Lopez Louro. Rio de Janeiro. 2006, p. 67.

12 ANDERSON, Benedict R. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e difusão do nacionalismo. 
Tradução: Denise Bottman. – São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 32.

13 HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade / tradução: Tomaz Tadeu da Silva, Guaracira 
Lopez Louro. Rio de Janeiro. 2006, p. 67. É preciso esclarecer que o autor citado discute a realidade eu-
ropeia do final do século XX, porém algumas de suas formulações me fazem associar suas considerações 
sobre nação com a então realidade do Império do Brasil, dentre elas, o discurso homogêneo e restrito 
que, em determinados momentos, não reconhece os conflitos e as diferenças de identidade.

14 SILVA, A. R. C. da. Construção da Nação e Escravidão No Pensamento de José Bonifácio: 1763-1823. 
Dissertação (Mestrado em História) – Departamento de História, Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas. 1996, p. 252. Observando que, neste texto, as citações bibliográficas respeitam a ortografia 
original.
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elites que realizaram os projetos políticos que culminaram na construção do Estado 
nacional do Brasil.

Apesar de ter havido um consenso por parte das elites econômicas brasileiras 
do início do século XIX, em torno da manutenção do regime escravista, este não 
deixou de sofrer duras críticas por parte de setores das elites intelectuais e políticas 
ligadas ao pensamento ilustrado.

De acordo com Antonio Rocha, no artigo “Ideias antiescravistas da ilustração 
na sociedade escravista brasileira”, no pensamento dos antiescravistas ilustrados 
brasileiros do início do século XIX:

se encontram as bases de um ideário que desempenhou um papel 
histórico relevante por ter fundamentado a repulsa do mundo con-
temporâneo a qualquer espécie de trabalho forçado, legitimando, 
consequentemente, o estabelecimento universal das sociedades ba-
seadas no emprego do trabalho livre.15

Relações de exploração não baseadas na remuneração salarial e no consumo 
eram criticadas a tal ponto de os termos “escravidão” e “servidão” serem identifi-
cados no vocabulário das reflexões do pensamento ilustrado como equivalentes e 
representarem relações danosas à sociedade. Ainda segundo Rocha, “o combate 
simultâneo à escravidão e à servidão deveu-se, a princípio, a uma identificação entre 
ambas as instituições no vocabulário”.16

Mas o fato de criticarem a escravidão não tornava os intelectuais ilustrados 
de orientação liberal defensores da abertura política do Estado nacional do Brasil 
às populações negras e mestiças e às diversidades sociais e culturais que estas 
constituíam, podendo, assim, ferir os privilégios das elites escravistas. No início do 
 século XIX no Brasil, ser liberal não significava ser radical a tal ponto de defender 
a ampliação dos espaços de decisão política e convivência com as diferenças, como 
observou Raymundo Faoro no artigo “Existe um pensamento político brasileiro?”: 
“Liberalismo [...] não significava democracia, termos que depois se iriam dissociar, 
em linhas claras e, em certas correntes, hostis.”.17

Além disso, no Brasil do século XIX, ser liberal não significava automatica-
mente ser antiescravista, pois, no regime escravocrata, a liberdade política e eco-
nômica de poucos proprietários que foram representados nos direitos de liberdade 
da Constituição de 1824 dependia diretamente do cativeiro de uma massa de seres 
humanos submetidos à escravidão. Para Alfredo Bosi, em “A escravidão entre dois 
liberalismos”, “o par dissonante, escravismo-liberalismo, foi, no caso brasileiro pelo 
menos, apenas um paradoxo verbal”.18 E segundo Emília Viotti, na sua Introdução 
ao estudo da emancipação política do Brasil, “a Constituição afirmava a igualdade 

15 ROCHA, Antonio Penalves. Ideias Antiescravistas da Ilustração na Sociedade Escravista Brasileira. In: 
Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 20, no 39, p. 38, 2000.

16 IBIDEM.

17 FAORO, Raymundo. Existe Um Pensamento Político Brasileiro? In: Estudos Avançados. Ed. 44. São 
Paulo, out./dez, s/p, 1987.

18 BOSI, Alfredo. A Escravidão Entre Dois Liberalismos. In: Dialética da Colonização. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1992, p. 195.
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de todos perante a lei, bem como garantia a liberdade individual. A maioria da po-
pulação, no entanto, permanecia escravizada, não se definindo em termos jurídicos 
como cidadãos”.19

Certamente, as discussões sobre liberdade poderiam ser consideradas perigo-
sas pelas autoridades, pois poderiam ser apropriadas pelos escravos, que construi-
riam significados de liberdade que se relacionassem com a aspiração de poderem 
decidir sobre suas próprias vidas. E a liberdade era um tema amplamente discutido, 
pois o que estava em jogo era os direitos dos cidadãos que constituiriam a nação.

Segundo José Murilo de Carvalho, em Escravidão e razão nacional, no contexto 
do pós-Independência, “a liberdade [...] não era assunto privado, não era problema 
do indivíduo. Era um problema público, era a questão da construção da nação”.20 A 
liberdade dos cidadãos era uma prerrogativa da nação constituída por um Estado 
soberano.21 Entretanto, liberdade em uma nação escravista, além de ser um direito, 
era um privilégio.

O que definia a exclusão dos indivíduos dos pactos do Estado Imperial do 
Brasil era a aproximação desses indivíduos em relação à condição da escravidão, 
ou seja, em relação à perda total da liberdade. Dessa forma, esse Estado reiterou 
a hierarquia escravista também na forma simbólica como representava a nação, 
suprimindo as diferenças e diversidades oriundas da realidade escravista. Assim, a 
nação do Brasil não era identificada com toda a população que vivia em seu territó-
rio. Pertencer à nação não se resumia a nascer nela, mas também, significava estar 
distante dos estratos mais subalternos da sociedade.

No artigo “Peças de um mosaico (ou apontamentos para o estudo da emergên-
cia da identidade nacional brasileira)”, João Paulo Pimenta e István Jancsó afirmam 
que ser brasileiro significava no império “a adesão a uma nação que  deliberadamente 
rejeitava identificar-se com todo o corpo social do país, e dotou-se para tanto de um 
Estado para manter sob controle o inimigo interno”.22

A direção dos discursos sobre a nação elaborados pelas elites imperiais do 
Brasil caminhava para o forjamento de uma sociedade aristocrática, onde era ne-
cessário definir distinções precisas que diferenciassem as elites do restante da po-
pulação, assim, os excludentes direitos políticos e de liberdade pregados pela Carta 
Constitucional de 1824 eram afirmados para os ricos proprietários que possuíam 
condições materiais para exercê-los.

Ilmar Mattos, no livro O tempo saquarema: a formação do Estado Imperial, 
afirma que era o “sentimento aristocrático que referenciava os diferentes critérios 
que permitiam não só estabelecer distinções – entre a ‘flor da sociedade’ e a ‘escória 

19 COSTA, Emília Viotti da. Introdução ao estudo da emancipação política do Brasil. In: Da monarquia à 
república: momentos decisivos - 7. Ed. – São Paulo, 1999, p. 59.

20 CARVALHO, José Murilo de. Escravidão e Razão Nacional. In: Pontos e Bordados. Rio de Janeiro. 1989, 
p. 61.

21 ANDERSON, Benedict R. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e difusão do nacionalismo. 
Tradução: Denise Bottman. – São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 32.

22 JANCSÓ, István; PIMENTA, João Paulo. Peças de um mosaico (ou apontamentos para o estudo da emer-
gência da identidade nacional brasileira). In: MOTA, Carlos Guilherme (org.) Viagem Incompleta. A 
experiência brasileira (1500-2000). Formação: histórias. – 2 ed. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 
2000, p. 174.
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da população’ [...] – mas também e antes de mais nada hierarquizar os elementos 
constitutivos da sociedade”.23

Com os direitos políticos e civis restritos às camadas elitistas da população, o 
Brasil buscava se assemelhar cada vez mais às nações europeias. Estabelecer uma 
interdição aos libertos em relação aos direitos civis, de certa forma, escondia por 
trás dos discursos liberais a reiteração da escravidão enquanto uma das instituições 
base das relações sociais, e também, evidenciava um desconforto por parte dos par-
lamentares e da monarquia que procuravam se distanciar da escravidão em seus 
discursos, pois essa instituição poderia inferiorizar o Brasil diante as nações consti-
tuídas sob ideais liberais. Para Andréia Alves, na tese O parlamento brasileiro: 1823-
1850: debates sobre o tráfico de escravos e a escravidão, “a interdição dos direitos 
civis aos libertos assentava-se na legitimidade do discurso civilizador”.24

Os textos antiescravistas de intelectuais brasileiros do início do século XIX de-
fendiam a necessidade das elites brasileiras de se distanciarem da escravidão, pois 
esta afetaria a condição moral do homem que, ao invés de viver dos seus próprios 
esforços, necessitava da atividade de outrem para poder realizar seus fins. Assim 
afirmou José Bonifácio em sua representação sobre a escravatura à Assembleia 
Constituinte de 1823: “o homem, que conta com os jornais de seus escravos, vive na 
indolência, e a indolência traz todos os vícios para si”.25

A ideia da necessidade de afastamento da escravidão também era defendida 
pelos antiescravistas ilustrados quando se tratava de propor um modelo social e 
econômico que se aproximasse mais do capitalismo industrial europeu. Assim, o 
trabalho escravo era tido como infimamente inventivo em contraste com o livre. O 
uso de mão de obra escrava afastaria o Brasil das nações liberais que usufruíssem 
dos avanços das tecnologias capitalistas no que diz respeito ao aproveitamento do 
tempo na produção.

No início do século XIX, José da Silva Lisboa, intelectual ilustrado brasileiro, 
deputado constituinte em 1823, escreveu em um artigo que foi publicado somente 
em meados do século: “Observa ainda mais o Dr. Smith, que os escravos raras vezes 
são inventores; e todos os mais importantes melhoramentos das artes, seja em má-
quinas, seja no arranjamento e disposição da obra, que facilita e abrevia o trabalho, 
tem sido de homens livres.”26

Além disso, argumentava-se sobre o tempo e a energia que eram gastos pelos 
senhores de escravos para manterem seus cativos trabalhando sob regime compul-
sório. A violência do escravismo também era enfatizada, pois gerava conflitos entre 
senhores e escravos que, no final das contas, prejudicava a produção.

23 MATTOS, Ilmar Rohloff de. O tempo saquarema: a formação do Estado Imperial. – São Paulo. 1987, p. 
112.

24 ALVES, Andréia Firmino. O Parlamento Brasileiro: 1823-1850 Debates sobre o tráfico de escravos e a 
escravidão. Tese de doutorado. ICH-UNB. Brasília. 2008, p. 28.

25 SILVA, José Bonifácio de Andrada e Silva. Representação a’ Assembleia Geral Constituinte e Legislativa 
do Império do Brasil Sobre a Escravatura. Typographia de J. E. S. Cabral. Rio de Janeiro, 1840, p. 6.

26 LISBOA, José da Silva. Da Liberdade de Trabalho. In: Revista de História. Comentado por Antonio 
Penalves Rocha. N. 137. São Paulo, p. 14, 1997.
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José da Silva Lisboa afirmou que

Por mais que o senhor se esforce e vigie, o escravo não pode resol-
ver-se a trabalhar, se não por força e negligentemente, cedendo só 
por momentos à violência de quem exige e inspeciona o serviço. 
Todo homem aborrece, e foge do trabalho, maiormente sendo duro 
e contínuo. Só o amor e o interesse, ou dose de estupidez, resolvem 
trabalhar a benefício de outro. Sendo o escravo reduzido a estado 
de máquina, não esperando melhoria de condição, nem podendo 
adquirir propriedade, as faculdades do corpo e espírito ficam muti-
ladas e sem energia e, se se desenvolvem às vezes, é com frenesi da 
desesperação, para se desatinar ao suicídio, ou assassinato; e cons-
tituindo-se o próprio interesse em eterna guerra com o do senhor, 
o seu empenho e sagacidade consistem em subtrair-se ao serviço, 
evitando o castigo iminente, ou muito provável, consumindo o mais, 
e produzindo o menos.27

Para esses intelectuais, não bastava afirmar que era necessário acabar com 
a escravidão, eles argumentavam a partir dos referenciais eurocêntricos do capita-
lismo e do liberalismo que a escravidão significava um fator de atraso para a nação 
brasileira. Mantendo a escravidão, o Brasil se distanciaria de tal forma dos modelos 
das nações liberais e constitucionais da Europa, que acabaria figurando negativa-
mente no cenário internacional, afetando o sentimento de orgulho da soberania da 
nação.

Na visão de intelectuais ilustrados, a escravidão também afetava a harmonia 
da nação no tocante a ser uma barreira à construção de uma homogeneidade que 
sanaria os conflitos sociais do país. Com o fim das relações escravistas, o brasileiro 
seria identificado e respeitado por constituir uma identidade nacional na qual as 
diferenças culturais e os conflitos seriam suprimidos.

José Bonifácio defendia que,

É tempo também que vamos acabando gradualmente até os últimos 
vestígios da escravidão entre nós, para que venhamos a formar em 
poucas gerações uma Nação homogênea sem o que nunca seremos, 
verdadeiramente livres, respeitáveis e felizes. É da maior neces-
sidade ir acabando tanta heterogeneidade física e civil; cuidemos 
pois desde já em combinar sabiamente tantos elementos discordes 
e contrários, e em amalgamar tantos elementos diversos, para que 
saia um todo homogêneo e compacto, que se esfarele ao pequeno 
toque de qualquer nova convulsão política.28

É possível sugerir que essa homogeneidade seria constituída por elementos 
da identidade portuguesa, entre eles, o culto ao soberano monarca da dinastia de 
Bragança e ao catolicismo, o parentesco com origens familiares portuguesas, a lon-
gevidade da presença da família nas possessões portuguesas na América que deram 

27 IBIDEM, p. 13.

28 SILVA, José Bonifácio de Andrada e Silva. Representação a’ Assembleia Geral Constituinte e Legislativa 
do Império do Brasil Sobre a Escravatura. Typographia de J. E. S. Cabral. Rio de Janeiro, 1840, p. 3.
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origem ao Brasil, além da cor da pele que era uma das fundamentais marcas de di-
ferenciação entre os sujeitos que habitavam o Brasil escravista.29 Certamente, essas 
características, ao serem combinadas, serviam de referenciais para que os sujeitos 
que compartilhassem da identidade nacional se sentissem como se partilhassem 
uma história em comum.30

O discurso senhorial nas sessões preparatórias

Ao ser construído um discurso constituinte que remetesse a uma identidade 
nacional em um momento de ruptura, como era o caso da Independência do Brasil e 
formação do seu Estado nacional, vieram à tona nas discussões das sessões prepa-
ratórias para a Assembleia Geral Constituinte de 1823, debates em torno de vocabu-
lários a serem nela utilizados.

Discutir vocabulário tinha sua pertinência naquele momento, pois, além 
de os parlamentares terem debatido a formalização dos trâmites da Assembleia 
Constituinte, eles também discutiram termos que evidenciavam desconfortos que 
precisavam ser, ao menos, evitados pelos deputados, pois poderiam gerar “mal en-
tendidos” e interpretações diversas.

Mas, ao serem afirmadas nos discursos das sessões preparatórias, as decla-
rações e posicionamentos não podiam gerar dubiedades, pois, nos debates de suas 
sessões, estava em jogo a elaboração textual e formalizada dos princípios que fun-
damentariam os direitos políticos e sociais dos setores contemplados pelo pacto 
político que estava sendo formado, além da exclusão dos “inimigos internos”.31

Durante uma das sessões, o deputado Carneiro de Campos, baiano, eleito pelo 
Rio de Janeiro, explanou: “É verdade que a questão é de nome, mas como as pala-
vras exprimem ideias, é necessária a precisão delas, para termos ideias claras e 
evitar confusões em que se labora, quando se não usa de palavras próprias.”32

Polêmicas em torno do uso de termos no vocabulário dos parlamentares consti-
tuintes suscitavam discussões acaloradas. Havia, inclusive, debates em torno do uso 
de termos que, em sociedades não escravistas, certamente, não afetariam as sensi-
bilidades dos parlamentares. Entretanto, numa sociedade escravista, a escravidão 
funcionava como um divisor no uso de expressões de tratamento.

29 JANCSÓ, István; PIMENTA, João Paulo. Peças de um mosaico (ou apontamentos para o estudo da emer-
gência da identidade nacional brasileira). In: MOTA, Carlos Guilherme (org.). Viagem Incompleta. A 
experiência brasileira (1500-2000). Formação: histórias. – 2 ed. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 
2000, p. 129-175.

30 HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade / tradução: Tomaz Tadeu da Silva, Guaracira 
Lopez Louro – Ed. 11 – Rio de Janeiro. 2006, p. 48.

31 JANCSÓ, István; PIMENTA, João Paulo. Peças de um mosaico (ou apontamentos para o estudo da emer-
gência da identidade nacional brasileira). In: MOTA, Carlos Guilherme (org.). Viagem Incompleta. A 
experiência brasileira (1500-2000). Formação: histórias. – 2 ed. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 
2000, p. 174.

32 BRASIL. Annaes do Parlamento Brazileiro. Assembléia Geral Constituinte de 1823, p. 33. Acesso: www.
senado.gov/anais. Data de acesso:

4 abr. 2013.
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O deputado Andrada Machado, membro da bancada paulista, havia proposto 
identificar os secretários de Estado pela alcunha “servos do imperador”,33 justamen-
te, a “servidão” que era um termo identificado, no vocabulário daquele momento 
histórico, com a escravidão. Designar os secretários de Estado como “servos”, po-
deria soar de forma pejorativa para deputados que compartilhassem da referida 
identificação entre servidão e escravidão.

Este termo acabou sendo interpretado como uma expressão que inferiorizava 
a autoridade de membros do poder executivo como era o caso dos secretários de 
Estado. “Servo do Imperador” era uma designação que contrariava a ideia de como 
os representantes da nação brasileira deveriam ser tratados nos adjetivos que lhes 
eram cunhados.

Além disso, ser “servo” do monarca, em certa medida, lembrava do caráter 
escravocrata da nação brasileira no século XIX. O fato não é que os secretários de 
Estado fossem, realmente, considerados como escravos, o problema residia na for-
ma como os discursos seriam dirigidos a eles, pois não seria honroso para membros 
do Estado brasileiro, oriundos das camadas mais cultas e letradas da nação, serem 
adjetivados por um termo que lembrasse uma instituição que diferenciasse o Brasil, 
em tese, das monarquias europeias e das nações constitucionalistas.

Em resposta a Andrada Machado, o deputado que era secretário naquela ses-
são, identificado nos anais como França, integrante do grupo de deputados flumi-
nenses, respondeu:

Sr. presidente, eu não deixarei passar nunca a ideia de que os mi-
nistros secretários de Estado sejam servos do imperador: esta ideia 
é anti-constitucional, e contraria aos princípios do direito publico 
que temos abraçado. Os ministros secretários de Estado são gran-
des magistrados do poder executivo, responsáveis à nação pelo que 
obram em razão do seu oficio ou cargo; e não podem em tal quali-
dade serem jamais considerados servos do imperador.34

Em monarquias constitucionais daquela época como a Inglaterra, por exemplo, 
talvez não houvesse problemas em utilizar o termo “servo” para nomear a função 
dos ministros, pois, naquele país, não existia escravidão – ao menos institucionaliza-
da – e a servidão teria sido solapada pela Revolução Industrial, apesar de países ti-
dos como modelos de nações constitucionalistas como a própria Inglaterra, a França 
e os Estados Unidos manterem sociedades escravistas em suas colônias, como o 
caso das duas primeiras e dentro de seu próprio território, como o caso do último.

Possivelmente, ser “servo” de um monarca inglês poderia até soar de forma 
honrosa como um adjetivo iluminado pelos ideais românticos dos discursos nacio-
nais. Isso porque tanto a escravidão quanto a servidão poderiam figurar como ima-
gens idílicas relacionadas a sociedades não industrializadas.

No caso do Brasil, a utilização da alcunha “servo” forçava que houvesse uma 
justificativa consistente por parte de quem defendesse o seu uso. Assim, a justificativa 

33 IBIDEM.

34 IBIDEM, p. 29.
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teria que aliviar o termo da carga pejorativa que continha. Para isso, a argumenta-
ção era em torno, justamente, de como os ministros da Inglaterra eram chamados 
– que, segundo Andrada Machado, era da mesma forma que ele propunha – e, além 
desse argumento, adjetivava-se o imperador como um poder político, e não como um 
poder personificado.

Dentro dessa perspectiva, a qualidade de “servo do imperador” não desqualifi-
caria os secretários de Estado perante os membros de poderes executivos de outros 
Estados nacionais, e o monarca não seria desqualificado diante dos estadistas euro-
peus, pois a “servidão” de seus secretários representaria o respeito e a submissão 
dos seus homens de confiança à sua autoridade régia.

Ao treplicar, Andrada Machado expressou:

Eu clamei e ainda clamo aos ministros de estado servos do impe-
rador, não do imperador como individuo, mas do imperador como 
poder político. Se porém estende este nome a todos que recebem 
ordens nossas, que são forçados a executar, e cuja sorte de nós 
depende, não sei como duvida aplicar o nome aos ministros, que 
são escolhidos livremente, e livremente demitidos pelo imperador, 
e que tudo obram em seu nome! Se o nobre pré-opinante só chama 
servos os que prestam serviços manuais, então, com razão não se 
podem denominar tais os ministros que os prestam, nem podem 
prestar; pois que uma pessoa moral não pode receber tais servi-
ços. [...] Sr. presidente, os agentes do poder executivo são servos, 
não do homem, mas da dignidade, mas da coroa; esta é a lingua-
gem de que se servem os livres ingleses, e que nem os Hambdens 
nem os Pyms acharam derrogatório ao caráter daqueles, a quem se 
aplicava.35

Entretanto, na perspectiva de deputados como Carneiro de Campos, o termo 
“servo” em nada dignificava os secretários de Estado. Esse deputado argumentou 
a partir do princípio da separação dos poderes. Ancorado por esse fundamento da 
organização do Estado liberal, para o parlamentar, os secretários de Estado, como 
membros do poder executivo, deveriam ser conceituados, qualificados e designados 
como tais. Ao intervir na discussão, o deputado Carneiro de Campos afirmou:

Sr. presidente, prescindo da questão suscitada entre os dois ilus-
tres deputados, que ultimamente falaram se por ventura os minis-
tros de estado se podem chamar servos da coroa. [...] Os ministros 
de estado, Sr. presidente, verdadeiramente não são criados do im-
perador, nem também oficiais da sua casa; eles exercem um poder 
politico, são membros do poder executivo, este poder é um dos po-
deres soberanos.36

Assim, não haveria hierarquia entre os poderes, estes se equivaleriam e não 
receberiam designações pejorativas que remetessem à escravidão ou à identificação 

35 IBIDEM.

36 IBIDEM.
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com a servidão. O escravismo era um regime que, apesar de ter existido no Brasil do 
século XIX largamente na prática, era carregado de significado negativo e repulsivo 
ao ser aproximado à monarquia e aos políticos mais próximos a ela.

Mesmo assim, é preciso relembrar, como já foi explicitado anteriormente neste 
artigo, que a escravidão, o liberalismo e a cidadania restrita não eram incompatíveis 
na realidade da primeira experiência constitucional do Brasil, porém, trazer as de-
nominações referentes ao escravismo para nomear as formas de tratamento entre 
os políticos poderia ferir o sentimento aristocrático das elites escravistas do Brasil.

Mas havia quem defendesse o uso do termo “servo” para qualificar os secretá-
rios de Estado, argumentando dessa vez a importância hierárquica que a designação 
poderia conferir. Mas era difícil não pensar em hierarquia numa sociedade escravis-
ta sem imaginar que era a escravidão uma das suas bases sociais.

E na configuração dessa hierarquia, a submissão e a subordinação eram cate-
gorias-chave para se entender como a coesão de uma sociedade escravista deveria 
funcionar para aqueles que defendiam sua conservação. Assim, pensar a hierarquia 
dos poderes do Estado a partir da submissão e da subordinação significaria atribuir 
termos ao vocabulário dessa instituição que teriam uma correlação com categorias 
que legitimavam a escravidão.

Mas foi assim que o deputado Andrada Machado discursou ao defender a en-
trada dos secretários de Estado ao paço da Assembleia Constituinte quando de sua 
instalação, sendo clamados “servos do imperador”: “O respeito cria a submissão ao 
poder legítimo, arraiga a subordinação nas hierarquias, e consolida a ordem, e nisto 
ganha a sociedade em geral.”37

Para Andrada Machado, a ordem ideal a ser retratada na inauguração da 
Assembleia Constituinte expressaria a função dos ministros no discurso parlamentar 
como sendo a de servir a Coroa – já que esta representava a nação. Isso reforçaria a 
importância e imponência da hierarquia construída a partir da figura do imperador 
Dom Pedro I. Por outro lado, para deputados como França e Carneiro de Campos, 
colocar os ministros enquanto “servos do imperador” não destacaria a importância 
dos membros do poder executivo, a ponto de designá-los por um termo que não os 
distinguia da base da hierarquia social do império, ferindo, assim, o sentimento 
aristocrático.

Em outra discussão, também iniciada por Andrada Machada, discutiu-se o re-
gistro do tempo das sessões preparatórias em ata. Para o parlamentar, os deputados 
constituintes eram “assalariados do público”38 e, por isso, deveriam declarar na ata 
o tempo de participação nas sessões. Esse discurso, mais uma vez, iniciava uma dis-
cussão sobre o uso de nomenclaturas nas sessões, dessa vez, envolvendo a polêmica 
da utilização do termo “salário” ou “honorário”.

Entretanto, não é exatamente essa polêmica que interessa a discussão a ser co-
locada aqui, mas sim alguns argumentos utilizados pelos parlamentares que expres-
savam discursos e significados que tocam um conjunto de ideias que legitimavam a 
escravidão em sociedades em que essa instituição esteve presente na composição 

37 IBIDEM.

38 IBIDEM, p. 32.
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das hierarquias sociais, na constituição das bases sociais, das desigualdades e na 
forma como as elites entendiam como o mundo deveria ser.

Em um sistema escravista, o escravo estava envolvido em uma estrutura, cuja 
lógica funcionava para que esse sujeito fosse inferiorizado, despersonalizado e sua 
vida fosse disciplinada para servir e produzir. Entre os elementos dessa lógica, en-
contrava-se o fato de que o escravo servia e produzia para não receber recompensa, 
seu tempo livre era reduzido o máximo possível pela disciplina da produção, e o seu 
trabalho intensivo serviria exclusivamente para o conforto e benesse material de seu 
senhor.39

Evidentemente que, na prática, as conflituosas relações entre senhores e es-
cravos, marcadas pelas constantes negociações e conflitos, abalavam a lógica de 
uma suposta perfeita sociedade escravista.40 Os discursos que fundamentavam a 
escravidão, passando por aqueles que expressavam significados sobre ela, mesmo 
que não a colocando como tema principal dos textos e pronunciamentos, retratavam 
a coesão de um mundo visto pela ótica de quem ocupava uma posição dominante.

A questão do tempo livre, variável fundamental para a existência da meditação 
e da elaboração de exercícios intelectuais complexos foi expresso em opinião nas 
sessões preparatórias para a Assembleia Geral Constituinte. Ao argumentar que os 
deputados não eram assalariados, Carneiro de Campos valorizou o trabalho mental 
como não sendo passível de avaliação financeira. Além disso, o parlamentar expres-
sou a importância do tempo livre para a execução dos trabalhos intelectuais de uma 
assembleia constituinte.

O deputado Carneiro de Campos argumentou: “sendo puramente mental, se 
considera tão precioso, que não pode ser avaliado, como é o trabalho braçal. [...] 
para nos desembaraçar de cuidados, que nos distrairiam e consumiriam o tempo que 
devemos empregar utilmente em seu serviço”.41

Já Andrada Machado, ao contra-argumentar acerca da natureza da utilização 
de terminologias que diferenciavam as designações como as gratificações que eram 
pagas, afirmando que estas eram produto das desigualdades entre os homens, ex-
pressou em seu discurso a concepção de que as palavras que seus colegas deseja-
vam utilizar nas sessões tinham a ver com a busca deles em se afastar de termos que 
os fizessem ser confundidos com as classes sociais mais servis.

Assim, Andrada Machado discursou:

Sr. presidente, admiro a mórbida delicadeza dos meus colegas: a 
palavra salário fere-lhes os ouvidos, mas realidade, isto é, a paga 
certamente não lhes desagrada. [...] Falemos claro, a distinção do 
nome não tem base na natureza, teve a sua origem no orgulho e 
vaidade das classes poderosas da sociedade, que para em nada 
se confundirem com o povo, buscavam com ardor ainda as mais 
insignificantes discriminações; mais isto deve entre nós cessar; 

39 THÉBERT, Yvon. O Escravo. In: GIARDINA, Andrea (org.). O homem romano. – Lisboa: Editorial Presença, 
1991, p. 119-145.

40 REIS, João José; SILVA, Eduardo. Negociação e Conflito: A resistência negra no Brasil escravista. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1989.

41 BRASIL. Annaes do Parlamento Brazileiro. Assembléia Geral Constituinte de 1823, p. 32-33. Acesso: 
www.senado.gov/anais. Data de acesso: 4 abr. 2013.
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classificações odiosas, distinções injuriosas à massa do povo não 
podem fazer parte do regime constitucional; outra deve ser a ordem 
de coisas; graduações e não classes veremos daqui em diante.42

Os sujeitos que compunham os estratos sociais mais subalternos eram, em sua 
maioria, negros e mestiços, entre eles, alguns libertos, gente que carregava em suas 
origens familiares e ocupações o estigma do regime escravista que os segregava 
por não serem de famílias descendentes de europeus e por exercerem trabalhos 
manuais, às vezes, extenuantes, reservados para pessoas enquadradas na situação 
em que elas se encontravam. Para Andrada Machado, ao menos no vocabulário do 
discurso constituinte, essas distinções deveriam ser abolidas.

Havia quem concordasse com Andrada Machado ao conceber que distinções 
que designavam a recompensa dos trabalhos deveria ser extinguida, pois em nada 
reduziria o valor de um deputado ser chamado de “assalariado”. Ao intervir na dis-
cussão, o deputado Ribeiro de Andrada, irmão de Andrada Machado e também re-
presentante de São Paulo, complementou: “concordo com o ilustre membro, que 
acaba de falar, em que nós desgraçadamente somos assalariados. Eu não vejo nisto 
mais que uma questão de palavra”.43

Mas, para Carneiro de Campos, distinguir “salário” de “honorário” era funda-
mental, pois, para esse deputado, ser assalariado era uma condição inferior a quem 
era gratificado em honorários, já que o salário estaria relacionado ao trabalho ma-
nual em contraste com o honorário, relacionado ao trabalho mental.

Carneiro de Campos argumentou:

Quanto ao que disse o ilustre pré-opinante sobre a distinção das 
classes, que até nos trabalhos não queriam confusão, não concordo: 
a distinção nasce da natureza do trabalho: ninguém jamais igualou 
o trabalho mental ao braçal. Ninguém dirá que não é por sua mes-
ma natureza mais nobre o trabalho do talento, meditação, e puro 
raciocínio, do que aquele que dependendo mais das forças físicas, 
apenas exige muito pouca inteligência para o dirigir bem.44

Sendo assim, assumir para si um termo que, na visão do deputado, remetia 
a trabalhos braçais executados por quem não tinha talento para o raciocínio, mas 
que, na realidade, não possuía tempo livre e instrução para isso, seria assumir uma 
alcunha que o igualasse a sujeitos submetidos às atividades mecânicas por conta da 
sua origem maculada pelas relações escravistas.

42 IBIDEM, p. 33.

43 IBIDEM.

44 IBIDEM.
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Considerações finais

Após a análise, pode-se, de antemão, constatar que expressões, vocabulários e 
designações revelavam conflitos importantes relacionados às sensibilidades e visões 
de mundo das frações da sociedade que exerciam o poder de mando, evidente que 
uma sociedade escravista não passaria ao largo disso. Ainda mais, quando se tratava 
de uma sociedade na qual havia a necessidade, por parte de suas elites escravistas, 
em distinguir sua posição social diante daqueles que os serviam.

Os parlamentares de 1823, escravistas que eram, por viverem numa socie-
dade na qual a escravidão era a instituição que fundamentava as desigualdades 
e distinções sociais, mesmo quando tinham que organizar a sua Assembleia Geral 
Constituinte, eles não estavam distantes dos horizontes mentais da forma senhorial 
de pensar.

As maneiras de distinguir socialmente um político, ou os poderes constituídos 
da monarquia, eram debates que traziam, nos argumentos dos discursos, a relevân-
cia que os deputados conferiam às distinções sociais dos políticos oriundos das elites 
proprietárias de escravos.

Os irmãos Andrada, ao proporem denominar os secretários de Estado como 
“servos” – como foi o caso de Andrada Machado – ou defenderem qualificar o pa-
gamento pelos serviços parlamentares como “salário” – assim fizeram Andrada 
Machado e Ribeiro de Andrada –, pareciam provocar os colegas parlamentares, em 
especial, os conservadores Carneiro de Campos e França, para enxergarem contra-
dições das distinções sociais do mundo escravista.

Não posso afirmar se, nos discursos dos Andrada, em particular, de Andrada 
Machado, havia uma conexão direta com o projeto de sociedade para o Brasil ideali-
zado pelo irmão José Bonifácio e contido em sua Representação a’ Assembleia Geral 
Constituinte e Legislativa do império do Brasil sobre a escravatura, que não chegou 
a ser debatida em plenário. Mas a representação antiescravista de José Bonifácio e 
os discursos dos seus irmãos parecem demarcar uma concepção diferenciada diante 
dos deputados França e Carneiro de Campos. O embate parecia delinear a impor-
tância que a manutenção do status quo senhorial tinha nos debates das sessões 
preparatórias da Assembleia Constituinte de 1823. Conservar o status quo senho-
rial era importante para esses conservadores, até mesmo quando o assunto era o 
vocabulário das designações, definições e distinções sociais na Assembleia, pois o 
vocabulário aglutinaria os valores contidos nos projetos políticos que identificariam 
o partido tomado pelos deputados acerca da questão do status quo senhorial, sendo 
que, para estes, escravismo, liberalismo e cidadania restrita estavam confortavel-
mente de mãos dadas no projeto constitucionalista.



Revista de História, 6, 1-2 (2017), p. 64-77
http://www.revistahistoria.ufba.br/2017_1/.pdf

A Congregação da Missão e a fundação do 
Seminário da Prainha: reflexões sobre a Reforma 

Ultramontana no Ceará 1

Pryscylla Cordeiro Santirocchi2

Resumo: 

Este trabalho propõe um estudo sobre os padres lazaristas franceses no Ceará, durante 
a segunda metade do século XIX, enfocando o momento de fundação do Seminário 
da Prainha (1864), importante instituição de reforma do clero cearense. Esses padres, 
pertencentes à Congregação da Missão, fundada por São Vicente de Paulo (1581-1660), 
tiveram uma participação decisiva para a Reforma Ultramontana no Brasil. Sua tarefa 
era dirigir os seminários diocesanos, reformando o clero nos âmbitos morais e doutrinais, 
segundo os desígnios tridentinos reafirmados no Concílio Vaticano I (1869-1870). Sua 
chegada ao Ceará, em 1864, a pedido do bispo Dom Luís Antônio dos Santos (1817-
1891), foi providencial no sentido de reordenar o clero cearense a partir do ensino 
religioso no Seminário Episcopal do Ceará.
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Introdução

O momento político-religioso que a sociedade do século XIX vivenciou foi 
marcado por fortes tensões entre o Estado e a Igreja. Na Europa, desde a 
Revolução Francesa, desencadeou-se uma série de eventos políticos, como 

a secularização da sociedade e o surgimento de novas doutrinas políticas e religio-
sas.3 Dessa maneira, a Igreja Católica sentiu-se ameaçada, pois o poder que exercia 
na sociedade ocidental estava sendo abalado. Para reagir a tais eventos, procurou 
definir de forma mais rígida sua doutrina e disciplina. Esse processo de reação e 
reforma eclesiástica ficou conhecido como “ultramontanismo”4 e atingiu seu ápice 
no Concílio do Vaticano I (1868-1870).5

As divergências com o poder secular levaram a Igreja a uma maior centra-
lização na figura do papa. O ápice desse processo ocorreu na época de Pio IX 
(1792-1878), que ganhou fama, entre os liberais, “de ter sido o mais reacionário e 
ultramontano dos papas até então”.6 O sumo pontífice passou a ter, portanto, “uma 
maior concentração do poder eclesiástico nas mãos”, principalmente depois da pu-
blicação do dogma da infalibilidade papal,7 que, dessa forma, tornava-se “a fonte dos 

3 Essas doutrinas começaram a surgir a partir do século XVI. No século XIX, o que mais assustou foi a filo-
sofia, assim como as teorias políticas e racionalistas contrárias aos princípios católicos, como o comunis-
mo, positivismo, liberalismo, casamento civil, liberdade de imprensa, maçonaria etc. Ver: Ítalo Domingos 
Santirocchi, “Uma questão de revisão de conceitos: Romanização-Ultramontanismo-Reforma”, Revista 
Temporalidades. 2 (N.º 2, 2010) http://www.fafich.ufmg.br/temporalidades/revista/index.php?prog=-
mostraartigo.php&idcodigo=174, acesso em: 10 jan. 2015.

4 “A palavra ultramontanismo deriva do latim, ultra montes, que significa ‘para além dos montes’, isto é, 
dos Alpes. A verdadeira origem do termo se encontra na linguagem eclesiástica medieval, que denomi-
nava de ultramontano todos os papas não italianos que eram eleitos. A palavra foi novamente emprega-
da depois da reforma protestante, entre os governos e os povos do norte europeu, onde se desenvolveu 
uma tendência a considerar o papado como uma potência estrangeira, de modo especial quando o 
papa interferia nas questões temporais. O termo ultramontanismo também foi utilizado na França para 
identificar os defensores da autoridade pontifícia em contraposição às ‘liberdades da igreja galicana’. 
O termo era utilizado de forma difamatória, pois também sugeria a falta de apego à própria nação. No 
século XVII, o ultramontanismo foi associado àqueles que defendiam a superioridade dos papas sobre os 
reis e os Concílios, mesmo em questões temporais. Nesse período, a Companhia de Jesus foi fortemente 
identificada com o ultramontanismo. Na Alemanha, no século XVIII, o conceito se ampliou e passou a 
ser usado para identificar os defensores da Igreja em qualquer conflito entre os poderes temporais e 
espirituais (Igreja – Estado). O ultramontanismo, no século XIX, caracterizou-se por uma série de ati-
tudes da Igreja Católica, num movimento de reação a algumas correntes teológicas e eclesiásticas, ao 
regalismo dos estados católicos, às novas tendências políticas desenvolvidas após a Revolução Francesa 
e à secularização da sociedade moderna. [...] O fortalecimento da autoridade pontifícia, consolidado com 
a definição da infalibilidade papal nos pronunciamentos ex-cathedra durante o Vaticano I (1869-1870), 
foi um dos momentos culminantes da vitória ultramontana no âmbito eclesiástico, mas não nas suas 
relações com os Estados do século XIX. O processo de separação entre os dois poderes, o indiferentismo 
estatal, o anticlericalismo, o regalismo exacerbado tolhendo a liberdade da instituição eclesiástica e a 
autoridade de sua hierarquia, teve como contrapartida a busca de um ‘centro’ que tivesse melhores con-
dições e interesses em proteger os membros da comunidade clerical” (Ítalo Domingos Santirocchi, Os 
ultramontanos no Brasil e o regalismo do Segundo Império (1840-1889). Tese (Doutorado em História). 
Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2010, p.195).

5 Sobre o Concílio Vaticano I, ver: Giacomo Martina, História da Igreja de Lutero aos nossos dias – III – A 
era do liberalismo. 2º Ed, São Paulo, Edições Loyola, 2005.

6 José Murilo de Carvalho, A Construção da Ordem – Teatro das Sombras, 3º Ed, Rio de Janeiro, Civilização 
Brasileira, 2007, p. 195.

7 David Gueiros Vieira, O protestantismo, a maçonaria e a questão religiosa no Brasil, 2º Ed, Brasília: Ed. 
Universidade de Brasília, 1980, p. 33.

http://www.fafich.ufmg.br/temporalidades/revista/index.php?prog=mostraartigo.php&idcodigo=174
http://www.fafich.ufmg.br/temporalidades/revista/index.php?prog=mostraartigo.php&idcodigo=174
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ensinamentos da Igreja e como a autoridade da qual emanam, de modo indiscutível, 
todas as decisões”.8

O objetivo da Santa Sé era a universalização do catolicismo, em detrimento 
das tendências católicas nacionais, por exemplo, a luso-brasileira, controlada pelo 
padroado e o regalismo.9 No entanto, esse não foi um movimento unilateral, mas 
sim reforçado pelos próprios países nos quais ocorreu. O Brasil teve uma grande 
influência desse catolicismo ultramontano, especialmente na segunda metade do 
século XIX, em que vieram para o Império várias ordens missionárias, para auxi-
liar os bispos nesse processo de reforma ultramontana, que teve nos Seminários 
Episcopais um dos seus principais pontos de apoio. Para os ultramontanos, as nor-
mas da reforma seriam mais eficazes se ensinadas aos clérigos desde sua formação 
nessas instituições.

Os lazaristas franceses, pertencentes à Congregação da Missão,10 foram uma 
das ordens que mais se destacaram nesse processo, pois atuaram nos seminários 
brasileiros, formando um clero instruído e moralizado. Os seminários que estavam 
sob sua administração tornaram-se grandes centros reformadores para onde con-
vergiram vários jovens que desejavam seguir a carreira eclesiástica. A província do 
Ceará foi um dos polos reformistas em que essa congregação se instalou, em 1864, 
e procurou promover uma mudança nos costumes clericais.

Este trabalho, como parte de uma pesquisa mais ampla, pretende investigar 
a atuação dos padres lazaristas no Ceará, em sua chegada, no ano de 1864, a fim 
de entender como esses missionários procuraram desenvolver o ultramontanismo 
no Ceará, a partir das atividades educacionais realizadas no Seminário da Prainha.

Dessa maneira, questionamos como as diretrizes ultramontanas foram ini-
cialmente utilizadas no Ceará, no sentido de reformar a cultura clerical, a partir 
da fundação daquele seminário. Discutiremos, de início, o conceito de Reforma 
Ultramontana, a fim de perceber como a reforma religiosa foi iniciada, considerando 
os elementos singulares presentes nesse espaço e confrontando uma historiografia 
que homogeneíza a análise desses processos.

8 Santirocchi, Os ultramontanos no Brasil, 196.

9 Ver: Santirocchi, Os ultramontanos no Brasil, 2010.

10 A Congregação da Missão, de origem francesa, foi fundada em 1625 por Vicente de Paulo com o objetivo 
da prática caritativa e evangélica para com os desvalidos, vislumbrando a salvação de suas almas. A 
Congregação atuou também nos seminários eclesiásticos, formando um clero instruído e moralizado, 
guiado pelos desígnios do Concílio de Trento (1545-1563). Ficaram conhecidos como lazaristas após a 
mudança de sua sede em 1632 para o edifício do priorado de São Lázaro, nos arredores de Paris. Foram 
enviados para várias partes do mundo, como missionários prontos a trabalharem nos seminários, atuan-
do no ensino religioso e moral. Ver: Geraldo Frencken, Em missão: os padres da Congregação da Missão 
(Lazaristas) no Nordeste e no Norte do Brasil, 1º Ed, Fortaleza, Edições UFC, 2010, p.19-30.
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Romanização e Reforma Ultramontana: o lugar dos 
conceitos11

A palavra “ultramontanismo” que deriva do latim “para além dos montes”, 
passou por diversas mudanças em sua significação ao longo do tempo e chegou, ao 
século XIX, como uma tradução do momento que a Igreja vivenciava, no qual ne-
cessitou projetar-se para fora das fronteiras do Vaticano, reafirmando os desígnios 
formulados no Concílio de Trento (1645-1663). Segundo Santirocchi, tal conceito 
significou:

[...] o fortalecimento da autoridade pontifícia sobre as igrejas locais; 
a reafirmação da escolástica; o restabelecimento da Companhia 
de Jesus (1814); a definição dos “perigos” que assolavam a Igreja 
(galicanismo, jansenismo, regalismo, todos os tipos de liberalismo, 
protestantismo, maçonaria, deísmo, racionalismo, socialismo, casa-
mento civil, liberdade de impressa e outros mais), culminando na 
condenação destes por meio da Encíclica Quanta Cura e do “Silabo 
de Erros”, anexo à mesma, publicados em 1864.12

Esse conflito levou os pesquisadores do catolicismo ligados ao conceito de 
romanização da Igreja brasileira a defenderem a existência de um conflito entre as 
práticas do catolicismo “popular” e do catolicismo “romano” que buscava uma “euro-
peização” das práticas religiosas luso-brasileiras a partir do século XIX. Observa-se, 
nessa perspectiva, uma construção maniqueísta que propõe um constante embate 
entre as “classes populares” e as “classes letradas”.

O termo “romanização” foi criado no século XIX pelo teólogo alemão Joseph 
Ignatz von Döllinger (1799-1890),13 como crítica às ações reformadoras empreen-
didas pela Santa Sé, principalmente contra a definição do dogma da infalibilidade 
papal no Concílio Vaticano I. Em sua obra, propôs a fundação de uma Igreja nacional 
desvinculada de Roma, pois, para ele, “o ideal dos ultramontanos era a ‘romaniza-
ção’ de cada uma das igrejas”, ou seja, uma uniformização eclesiástica liderada pelo 
Vaticano. O seu livro O papa e o concílio, escrito em 1869, que expressou severa 
oposição ao ultramontanismo e ao dogma da infalibilidade papal, chegou ao Brasil 
durante a Questão Religiosa (1872-1875) pela tradução do advogado Rui Barbosa 
(1849-1923).14

11 Para maiores esclarecimentos sobre o assunto, ver: Ítalo Domingos Santirocchi, “Uma questão de revi-
são de conceitos”, 2010.

12 Santirocchi, “Uma questão de revisão de conceitos”, p. 24.

13 Sacerdote católico nascido na Baviera e membro da Real Academia Bávara de Ciências (1835). Tornou-
se um dos mais renomados pesquisadores sobre questões relacionadas à teologia e história alemã. 
Teceu inúmeras críticas ao ultramontanismo entre os anos de 1850 a 1870 a partir de artigos e o livro 
Der Papstund das Konzil (o papa e o concílio). Ver: Janus, O papa e o Concílio, 3º Ed, Rio de Janeiro, 
Almenara Editora, s\d, Tradução: Rui Barbosa.

14 Ítalo Domingos Santirocchi, “Uma questão de revisão de conceitos”, p. 27; Maurício de Aquino, “O 
conceito de romanização do catolicismo brasileiro e a abordagem histórica da Teologia da Libertação”. 
Revista Horizonte. Belo Horizonte. v.11, (n. 32, 2013), p. 5.
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Durante décadas, o termo “romanização” ficou esquecido, até que, em 1951, 
o termo ressurgiu com o artigo “Religion and the Church in Brazil”, do antropólogo 
Roger Bastide, e, na década de 1970, com o livro Milagre em Joaseiro, do historiador 
Ralph Della Cava. Esses trabalhos possibilitaram a popularização do conceito que foi 
desenvolvido no Brasil de forma aprofundada, por um grupo formado por teólogos, 
conhecido como Comissão de Estudos da Igreja na América Latina (Cehila).

Os integrantes da Cehila, influenciados pelo materialismo histórico, propuse-
ram um novo olhar sobre a história da Igreja brasileira. Esse grupo, formado por 
Eduardo Hoonaert, Riolando Azzi, Oscar Beozzo, Hugo Fragoso e Padre Ribeiro de 
Oliveira, entre outros, buscou “analisar a religião, as práticas religiosas dos fiéis e 
da própria Igreja, enfatizando muito mais as relações entre Igreja e Estado, a partir 
de sua relação com as camadas populares”.15

Esses pesquisadores defenderam a existência de uma “luta” entre o catolicis-
mo “tradicional” trazido pelos portugueses na época da colonização e o catolicismo 
“romanizado”, que tentou disciplinar a religiosidade das massas. Para Riolando Azzi, 
a romanização era um processo de “substituição do tradicional modelo eclesial de 
Cristandade [...] pelo modelo tridentino da Igreja hierárquica”.16 A partir das pro-
duções desse grupo, os termos “ultramontanismo” e “romanização” passaram a ser 
utilizados como sinônimos para designar a reforma católica no Brasil do século XIX, 
“sem preocupações com a historicidade de tais conceitos”.17

Em seu livro O Milagre em Joaseiro, Ralph Della Cava, tendo analisado as car-
tas do padre Clicério da Costa Lobo, afirmou que o padre Pierre Auguste Chevalier, 
lazarista francês, “fora o maior responsável pelas desavenças surgidas entre seus 
colegas eclesiásticos quanto à validade dos milagres daquela região”.18 Percebemos 
aqui a tendência do autor a dar respaldo a essa relação conflituosa entre o clero bra-
sileiro e o europeu, transformando o último em vilão e culpado “pelo prejulgamento 
negativo, por parte de Dom Joaquim” acerca do milagre da hóstia.19

Contrapondo-se a essa visão, Dutra Neto defende, em relação à atuação dos 
padres redentoristas em Minas Gerais nesse mesmo período, que:

Muito embora os missionários estivessem em consonância com o 
espírito da época, o espírito de uma Igreja sacudida pelos apelos 
do Vaticano 1° e impregnada pelos ditames da reforma tridentina, 
os ocasionais conflitos [...] podem ser melhor vistos como um [...] 

15 Daniela Gonçalves Gomes, “A CEHILA-BR e o debate historiográfico sobre ultramontanismo e romaniza-
ção no Brasil”, in: Virgínia Albuquerque Castro Buarque. (org.) História da historiografia religiosa. 1ed. 
Ouro Preto: Edufop/PPGHIS, 2012, p. 200.

16 Riolando Azzi, “As Romarias de Juazeiro: catolicismo luso-brasileiro versus catolicismo romanizado”, in: 
Anais do 1° Simpósio Internacional sobre o Padre Cícero e os romeiros do Juazeiro do Norte. (111: 1988, 
Fortaleza).

17 Gomes, “A CEHILA-BR e o debate historiográfico”, p. 198.

18 Ralph Della Cava, Milagre em Joaseiro, São Paulo, Paz e Terra, 1976, p.69.

19 Idem; Para maiores esclarecimentos sobre o milagre da hóstia, vide: Edianne dos Santos Nobre, O teatro 
de Deus - As beatas do Padre Cícero e o espaço sagrado de Juazeiro. 1. Ed. Fortaleza, IMEPH, 2011.
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choque cultural do que como um plano urdido a partir de Roma 
para ‘sufocar o catolicismo popular’.20

As pesquisas que vêm sendo desenvolvidas recentemente na área21 repensa-
ram a forma com que esses conceitos são empregados. As críticas dos estudiosos se 
voltam à ideia de “romanização”, que, para eles, restringe e generaliza as análises 
sobre a atuação dos clérigos alinhados com ultramontanismo no Brasil. Segundo 
Riolando Azzi, no século XIX, o movimento reformista tencionou a Igreja brasileira 
“a apresentar-se cada vez mais como uma instituição tipicamente romana”. Nessa 
visão, no Brasil, a Igreja perdeu sua “nacionalidade” e passou a ser “romana”, a 
partir de missionários estrangeiros que se espalharam pelo país e desenvolveram 
uniformemente o plano de ações romanizadoras em cada diocese.

Com pesquisas realizadas no Arquivo Secreto do Vaticano (ASV), Ítalo 
Santirocchi nos indica que não

existiam ‘ordens’ pré-estabelecidas vindas de Roma ou ‘agentes da 
romanização’ enviados pela Santa Sé, mas uma constante troca de 
informação e discussão entre os bispos, Governo e Santa Sé [...], 
sobre cada um dos aspectos religiosos do Brasil, [...] com o intuito 
de tomar decisões que fossem de acordo com as exigências e es-
pecificidades locais de cada diocese brasileira e também do Brasil 
como um todo.22

Nesse sentido, o autor demonstra que a reforma ultramontana no Brasil não se 
deu da mesma forma em todas as províncias, que existia certa autonomia por parte 
dos bispos, já que a partir de experiências concretas nas dioceses, formulavam as 
melhores estratégias para realizar uma reforma nos costumes religiosos locais. E 
mais, por iniciativa própria a hierarquia católica brasileira começou a empreender 
seu processo de reforma ultramontana que buscava aumentar sua autonomia em 
relação ao Estado, passando a buscar o apoio da Santa Sé, que somente depois pro-
curou se integrar nesse processo, com tensões e divergências.

A necessidade de relativizar algumas propostas do conceito de romanização 
também é demonstrada em outro estudo que Santirocchi publicou em 2013, sobre 
o Jubileu do Bom Jesus em Congonhas, no qual afirma não ter encontrado essa opo-
sição do catolicismo “romanizado” para com o catolicismo “popular” e nem mesmo 
uma tentativa por parte da hierarquia eclesiástica mineira em abafar as práticas 
dos devotos, já que até os dias atuais as manifestações ditas supersticiosas ou po-
pulares permanecem. Assim, pretendemos, com essa reflexão acerca dos conceitos, 

20 Luciano Dutra Neto, Das terras baixas da Holanda às montanhas de Minas. Tese (Doutorado em História), 
Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2006, p. 42.

21 Ver: Dilermando Vieira (2007), Maurício de Aquino (2013), Luciano Dutra Neto (2006) e Ítalo Santirocchi 
(2010).

22 Santirocchi, “Uma questão de revisão de conceitos”, p. 32.
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demonstrar que, para além do seu uso, existe uma construção de cada um deles que 
se refere ao momento em que foi criado.23

Os lazaristas: primeiros ultramontanos no Brasil

O processo de reforma no Brasil ocorreu paulatinamente por toda a segunda 
metade do século XIX. Até meados de 1840, o clero nacional era detentor de uma 
maior tendência liberal e revolucionária. Isso se deu, principalmente, pela “influên-
cia das ideias racionalistas e liberais” [...] importadas da Europa, principalmente 
da França e de Portugal.24 Após a expulsão dos jesuítas do Brasil pelo Marques de 
Pombal (1699-1782), em 1759, tais ideias conseguiram penetrar, devido à precarie-
dade da disciplina eclesiástica e a administração dos Seminários pelos jansenistas.25

O Seminário de Olinda (1800), por exemplo, fundado sob os preceitos pomba-
linos da Universidade de Coimbra, foi um dos maiores centros formadores de um 
clero influenciado por ideias regalistas e iluministas. Os clérigos formados nessa 
instituição tiveram uma participação bastante ativa na política, no processo de in-
dependência, nas revoltas do início do século XIX e do Período Regencial. Por esse 
motivo, passaram a ser vistos como uma ameaça à estabilidade do governo imperial 
do Segundo Reinado. 26

Conhecendo a realidade da Igreja brasileira, os ultramontanos projetaram vá-
rias medidas para reformar o clero, aumentar a autonomia da sua hierarquia em 
relação ao Estado e sua autoridade em relação aos clérigos e aos leigos. A instituição 
de seminários diocesanos administrados por ordens religiosas era um passo funda-
mental nesse processo. O objetivo da Igreja nacional e da Santa Sé era desenvolver 
um processo de reforma “no sentido de restaurar a disciplina do Clero, sanar ma-
les, reformar abusos, dar todo o decoro e lustre ao culto de Deus, e deste modo [...] 
reflorescer a fé, a piedade e os bons costumes entre os fieis confiados ao [...] zelo 
pastoral” [...].27

Os padres lazaristas da Congregação da Missão “foram os grandes cooperado-
res desta ação reformadora [...]”.28 O envio de missionários vicentinos para o Brasil 
é discutido entre os religiosos desde meados de 1640, no entanto, apenas em 1820, 

23 Ver: Ítalo Domingos Santirocchi, “O beijo e a festa: o jubileu do Bom Jesus em Congonhas”, in: Mauro 
Passos e Mara Regina do Nascimento (org.) A invenção das devoções: crenças e formas de expressão 
religiosa, Belo Horizonte, Editora O Lutador, 2013, p.167-204.

24 Riolando Azzi, “Igreja e Estado no Brasil um enfoque histórico”, in: Revista Perspectiva teológica, (Ano 
XIII, n. 29-31), p. 9, 1981.

25 Ver: Amarildo José de Melo, Jansenismo no Brasil: traços de uma moral rigorista, Aparecida, Editora 
Santuário, 2014.

26 Dilermando Ramos Vieira. O processo de Reforma e reorganização da Igreja no Brasil (1844-1926), 
Aparecida, Editora Santuário, 2007, p. 34-37.

27 Itália, Nunziatura Apostólica – Arquivo Secreto Vaticano (IT ASV), Busta 67, Fasc. 323, Doc. 4, Alguns 
pontos da reforma da Egreja do Brasil, Roma. Compilado e traduzido por Edianne Nobre (Acervo 
Particular).

28 Hugo Fragoso, “A Igreja na formação do estado liberal (1840-1875)”, in: João Fagundes Hauck, História 
da Igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir do povo: segunda época. 4 ed. Petrópolis- RJ, Vozes, 
2008, p.196.
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é que a Congregação se estabeleceu efetivamente no reino. Os primeiros lazaristas 
chegaram ao Brasil com a vinda da família real em 1808, fugindo das tropas napo-
leônicas, mas só em 1820 com a vinda os missionários portugueses Antônio Ferreira 
Viçoso (1787-1875)29 e seu mestre Leandro Rebello Peixoto e Castro (1781-1841)30, 
essa Congregação ganhará destaque e será criada a primeira sede dos lazaristas no 
Brasil. Esses padres fundaram o Seminário do Caraça em Minas, consolidando sua 
importância para o ultramontanismo no Brasil.

Com a direção de Dom Ferreira Viçoso, nomeado bispo de Mariana em 1843 
pelo imperador Dom Pedro II, o Seminário do Caraça foi um irradiador das ideias ul-
tramontanas, servindo de modelo para a construção e regimento de outros seminá-
rios brasileiros. O clero formado no Seminário do Caraça tinha contato com as ideias 
ultramontanas, que eram aprendidas na própria instituição ou, em alguns casos, em 
viagens feitas a Roma a fim de aprofundar os estudos teológicos.

Um dos mais destacados alunos do Caraça foi o primeiro bispo do Ceará, 
Luís Antônio dos Santos (1817-1891),31 nomeado para aquela a diocese em 1860. 
Sabendo da eficiente formação realizada pela ordem lazarista, ao fundar o Seminário 
Episcopal do Ceará (1864), mais conhecido como Seminário da Prainha, solicitou o 
envio desses missionários à província, cuja missão seria dirigir o Seminário, a fim de 
reformar o clero “escasso e decaído”.

Demonstrando grande preocupação na reforma do episcopado cearense, o bis-
po assevera que “não basta que o clero ensine; é ainda preciso que ele seja o exem-
plo das doutrinas que prega” [...].32 O clero cearense era “como em todo o Império, 
esquecido de suas obrigações” religiosas.33 Casos de concubinatos entre padres e 
leigos, envolvimento do clero com questões seculares, má administração das paró-
quias e prelados por falta de instrução, por exemplo, eram muito comuns entre eles.

No Relatório de Presidente de Província de 1864, o bispo Dom Luís elucida 
que: “A necessidade mais urgente de nossa diocese, é a fundação de um seminário 

29 Antônio Ferreira Viçoso nasceu em Peniche, Portugal, em 1787, teve formação Lazarista na Europa 
e veio para o Brasil como missionário. Fundou a primeira ordem lazarista brasileira, o Seminário do 
Caraça e foi bispo de Mariana. Foi um dos primeiros e principais precursores do ultramontanismo no 
Brasil e o seu Seminário serviu como modelo para vários outros que foram criados para a reforma cleri-
cal. Ver: Eugênio Pasquier, Os primórdios da Congregação da Missão no Brasil e a Companhia das Filhas 
de Caridade Vol. 1 (1819-1849), 1º Ed. Rio de Janeiro, Editora Vozes, s\d, p. 29.

30 Leandro Rebello Peixoto e Castro nasceu no Minho, Portugal, em 1781. Se formou como padre da 
Congregação da Missão, foi professor de Ferreira Viçoso, com quem veio para terras brasileiras. Junto 
com seu discípulo, fundou a primeira ordem lazarista brasileira e o Seminário do Caraça, em que foi 
reitor por duas vezes entre os anos 1820 e 1837. Ao ser transferido para a corte em 1837, tornou-se vi-
ce-reitor do Colégio Pedro II e passou o resto de sua vida trabalhando em prol da instrução da juventude. 
Ver: Eugênio Pasquier, Os primórdios da Congregação da Missão, p. 50-86.

31 Dom Luís dos Santos nasceu em Angra dos Reis-RJ, estudou no Seminário da Santíssima Trindade de 
Jacuecanga, e se tornou discípulo do padre Viçoso. Depois foi admitido no Seminário do Caraça e deu 
continuidade aos seus estudos teológicos, no entanto, por razões de saúde foi forçado a se afastar do 
Seminário. Ao ficar curado concluiu seu curso não mais como Lazarista, mas como clérigo diocesa-
no. Doutorou-se em teologia em Roma, voltou ao Caraça como diretor e depois foi sagrado bispo do 
Ceará (1859). Realizou várias mudanças na vida religiosa e política cearense, a partir dos preceitos 
ultramontanos.

32 IT ASV, Busta 67, Fasc. 323, doc. 4, Alguns pontos da reforma da Egreja do Brasil. Ressaltamos que 
todos os documentos utilizados no texto tiveram sua grafia atualizada.

33 IT ASV, Busta 32, Fasc. 142, doc. 3, Carta de D. Luís Antônio dos Santos ao Internúncio, Ceará, 28 de 
fevereiro 1862. Compilado e traduzido por Edianne Nobre (Arquivo Particular).
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onde a mocidade que se destina às graves funções do sacerdócio, receba a educa-
ção e instrução conveniente” [...].34 É importante destacar que, até 1864, a maioria 
dos clérigos cearenses havia se ordenado no Seminário de Olinda, que era ainda 
dirigido pelo “velho sistema”.35 Para Dom Luís Antônio dos Santos, essa era a prova 
dos “maus resultados” do clero, portanto, ao assumir a diocese, tratou de enviar os 
futuros sacerdotes ao Seminário da Bahia, que havia sido reformado no arcebispado 
de Dom Romualdo Seixas (1787-1860)36 e era administrado pelos lazaristas.37

Em 1875, Fortaleza passou por um remodelamento urbano baseado nas re-
formas feitas em Paris,38 promovendo uma disciplinarização do espaço urbano, que 
atendia à noção de progresso e civilização almejada pelas elites. Assim como as ruas 
e a criação de edifícios que se tornaram símbolos de distinção social, os hábitos da 
sociedade cearense também foram alvos de uma tentativa de modernização, na bus-
ca por uma aproximação com a modernidade europeia.

Nesse contexto, foram criados, além do Seminário da Prainha, o Seminário do 
Crato e o Colégio da Imaculada Conceição, para meninas.39 Tais estabelecimentos fo-
ram dirigidos por membros da Congregação da Missão e pelas Irmãs de Caridade, com 
o fim de educar a juventude no modelo de virtude pretendida pela Igreja da época.

O Seminário Episcopal do Ceará foi inaugurado antes da chegada da 
Congregação da Missão, no mês de outubro de 1864. O prédio utilizado para a insta-
lação do Seminário foi o que seria destinado ao Colégio de Órfãs, que acabou sendo 
sediado em outro espaço. Dom Luís passou a residir no Seminário e teve ajuda de 
dois colaboradores, os padres Clicério da Costa Lobo e Fulgêncio.40

34 Relatório de Presidente de Província – Ceará, 1864, p. 15, http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/191/000013.html, 
acesso em 10 jan. 2015.

35 Alguns cearenses também optavam por ir à Bahia, Maranhão e Rio de Janeiro.

36 Foi o primeiro padre brasileiro a ser nomeado Arcebispo da Bahia em 1826. Evolveu-se na política, fez 
parte da Câmara dos Deputados, representando o partido conservador e fazendo oposição às ideias do 
padre Feijó. Promoveu uma reforma religiosa no Arcebispado da Bahia, começando pela educação cleri-
cal e leiga. Criou o Seminário para formar um clero “ilustrado, devoto, piedoso” e para isso entregou a 
administração da instituição aos padres da Congregação da Missão (Santirocchi, Os ultramontanos no 
Brasil, p.220-223).

37 Após a morte de Dom Romualdo Seixas, os lazaristas foram retirados do Seminário baiano, por pres-
são de políticos e padres da Bahia. O clero secular reassumiu a direção da instituição em 1862, e a 
Congregação da Missão só retornou à Bahia no ano de 1881, durante o Arcebispado de Dom Luís Antônio 
dos Santos (João Evangelista de Souza, Província brasileira da Congregação da Missão, Belo Horizonte, 
Ed. Santa Clara, 1999, p.52-53).

38 Durante o século XIX, Paris, capital da França, passou por um período de reforma e higienização urbana, 
planejada pelo imperador Napoleão III (1808-1873) e pelo Barão Haussmann (1809-1891). Essa refor-
mulação urbana consistiu na substituição de ruas estreitas e desordenadas, por amplas avenidas que 
ligavam toda a cidade, os boulevards. Proporcionou também uma vigilância policial mais eficiente e di-
ficultou a formação de guerrilhas urbanas (Sebastião Rogério Ponte, Fortaleza Belle Époque: Reformas 
Urbanas e Controle Social (1860-1930). 2ed. Fortaleza, Fundação Demócrito Rocha,1999, p. 25).

39 O Seminário do Crato foi fundado em 8 de março de 1875 pelo bispo Dom Luís Antônio dos Santos, foi 
um Seminário Menor, conhecido como Seminário São José e atendeu aos jovens da região sul do Ceará, 
o Cariri. Foi administrado pelos Padres Lazaristas e seu primeiro reitor foi o padre Lorenzo Enrile. O 
Colégio da Imaculada Conceição foi criado em pelo prelado cearense em 1865, e administrado pelas 
Irmãs de Caridade, de carisma vicentino, atuou na formação intelectual e moral de órfãs e jovens me-
ninas de famílias cearenses, que pretendiam ser boas esposas e mães (Álbum Histórico do Seminário 
Episcopal do Ceará, 1914, p.45-48).

40 Luis Moreira da Costa Filho, A inserção do Seminário Episcopal de Fortaleza na romanização do Ceará 
(1864-1912), Dissertação (Mestrado em História) Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2004, p. 65.

http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/191/000013.html
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Ecce ego, mitte me: os lazaristas franceses no Ceará 41

Os primeiros lazaristas chegaram ao Ceará em 18 de novembro de 1864, eram 
o francês Pierre Auguste Chevalier (1831-1901) e o italiano Lorenzo Vicenzo Enrile 
(1833-1876), ambos formados na Casa Mãe dos Lazaristas em Paris. No entanto, já 
estavam no Brasil desde os anos de 1857 e 1858, lecionando no Seminário da Bahia. 
Após dois anos de negociações entre o bispo cearense, o padre Visitador Benit e o 
padre Etienne, Superior Geral da Congregação da Missão em Paris, foram convoca-
dos para ir ao Ceará.

O padre Pierre Auguste Chevalier nasceu em Saint-Riquier, na França e se 
tornou lazarista na Casa Mãe dos Lazaristas em Paris. Veio ao Brasil como missio-
nário para instruir os jovens no Seminário da Bahia com seu colega padre Lorenzo 
Enrile. Segundo suas cartas ao Superior, não parece ter gostado muito do Seminário 
baiano, por conta do contato dos alunos com ideias liberais e a competição interna 
entre os professores. Foi convocado para dirigir o Seminário Episcopal do Ceará em 
1864, o que muito o alegrou e relatou ao seu superior que ali era o lugar propício 
para atuação dos filhos de São Vicente.42

Seu reitorado durou 26 anos, procedeu-se com a rigidez e disciplina neces-
sárias aos Seminários que pretendiam formar um clero ultramontano. Sua atuação 
não se restringiu ao Seminário, confessava e dirigia também as Irmãs de Caridade, 
tinha contato com os católicos leigos a partir das missas, visitas ao asilo de alienados 
etc. Sua saída da direção do Seminário em 1891 se deu por uma querela entre ele e 
alguns alunos, que ficou conhecida como “Revolta dos Seminaristas”, evento ainda 
pouco debatido na historiografia. Mesmo afastado, continuou morando no Seminário 
até sua morte em 1901. Esse padre, como representante máximo dos lazaristas no 
Ceará desse período, influenciou amplamente na cultura religiosa e intelectualidade 
cearense. O Barão de Studart, médico e fundador do Instituto do Ceará, por exem-
plo, seguia os preceitos da ordem lazarista com a Conferência Vicentina, irmandade 
leiga da qual foi um dos fundadores.

O padre Lorenzo Enrile, por sua vez, nasceu em Savona, Itália, em 1833. 
Estudou na Casa Mãe dos Lazaristas, em Paris, tornou-se um congregado e veio para 
o Brasil em 1858 para lecionar no Seminário da Bahia. Foi transferido para o recém- 
criado Seminário Episcopal do Ceará em 1864. Esse padre foi o primeiro reitor do 
Seminário São José no Crato (1875), construído também pela diocese cearense. Sua 
não adaptação ao clima da região levou ao seu afastamento, vindo a falecer em 1876.

Em carta datada de novembro de 1864, o padre Chevalier relata ao seu supe-
rior em Paris:

Narrar-vos, Rev. Sr. e honradíssimo pai, a alegria, que nossa chega-
da causou ao Sr. Bispo, não seria cousa fácil; havia tanto tempo que 
ele nos esperava! Esta alegria foi com tudo mitigada por sermos se 
não dois sobretudo porque as irmãs de caridade não puderam vir 

41 A expressão latina “Ecce ego, mitte me” foi extraída do Álbum do Seminário da Prainha, 1914 (preâm-
bulo) e significa: Eis-me aqui, envia-me.

42 Carta do padre Chevalier ao padre Étienne, superior geral dos Lazaristas. Anais da Congregação da 
Missão - 24 de novembro de 1864, in: Álbum do Seminário da Prainha, 1914, p. 23-24.
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ainda para começar a casa de educação, que lhes está destinada. 
Nós procurámos tranquilizar a Sr. Exc. e assegurar-lhe que em bre-
ve veria seus desejos realizados. 43

Eram aguardados, pelo bispo até 1864, quatro padres, mais as Irmãs de 
Caridade, todavia, apenas um ano depois é que eles chegaram para completar o 
quadro de professores do Seminário. Segundo o reitor padre Chevalier, em uma car-
ta ao seu superior em Paris:

O Seminário do Ceará acaba de ser entregue á Companhia em 
circunstancias, talvez mais favoráveis do que em todas as outras 
dioceses; em uma diocese nova, em que tais estabelecimentos são 
desconhecidos, em um país em que as boas famílias têm a honra de 
ter um padre d’entre seus membros. 44

As primeiras ações do reitor padre Chevalier, juntamente com o bispo Dom 
Luís, para adequar o Seminário às normas tridentinas, foi redigir o plano de estudos 
para a formação seminarística, baseado no Diretório dos seminários.45 Como nos 
aponta Edilberto Reis,

Desde a grade curricular, passando pelos horários até a forma dos 
exames, tudo obedecia a mesma lógica ultramontana que regia os 
maiores seminários europeus. Inclusive compêndios de teologia 
e de filosofia eram escolhidos dentre as obras de cunho reconhe-
cidamente ortodoxo. Os velhos manuais de inspiração jansenista 
e regalista foram relegados ao esquecimento, e antigos catecis-
mos de orientação iluminista forma substituídos pelo catecismo 
tridentino.46

O prédio do Seminário foi dividido em dois âmbitos: o Seminário Menor, para 
o curso preparatório, e o Seminário Maior, para o curso teológico. O curso prepa-
ratório perfazia seis anos de estudo, nele “se estudavam as primeiras letras e as 
primeiras noções de matemática, latim, francês, história, geografia, retórica e filo-
sofia” etc.47 O curso teológico duraria quatro anos, tendo esta divisão: “um ano para 
Direito Canônico e História Eclesiástica e três anos para a Moral e o Dogma”.48

43 Carta do padre Chevalier ao padre Jean Baptiste Étienne, superior geral dos Lazaristas. Anais da 
Congregação da Missão – 24 de novembro de 1864, in: Álbum Histórico do Seminário Episcopal do 
Ceará, 1914, p. 23.

44 Carta do padre Chevalier ao padre Jean Baptiste Étienne, superior geral dos Lazaristas. Anais da 
Congregação da Missão – 24 de novembro de 1864, in: Álbum Histórico do Seminário Episcopal do 
Ceará, 1914, p. 24.

45 O Diretório dos Seminários é um compêndio usado pelos padres lazaristas no Brasil e na Europa, que 
contem regras e dicas de como os Seminários deveriam proceder para a formação clerical.

46 Edilberto Cavalcante Reis, Pro Animarum Salute: a diocese do Ceará como “vitrine” da romanização no 
Brasil (1853-1912), Dissertação (Mestrado em História) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2000.

47 Reis, Pro Animarum Salute, p. 99.

48 Álbum Histórico do Seminário, 1914, p. 39.
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Para ser admitido nos Seminários guiados pelos desígnios ultramontanos, era 
necessário saber ler e escrever, ser filho de uma união matrimonial legítima, além 
disso, foi instruído, desde o Concílio Tridentino, que fosse dada preferência aos jo-
vens pobres. No caso do Seminário da Prainha, as duas primeiras regras foram se-
guidas, com relação à última, as vagas para pensionistas eram poucas. A justificativa 
para isso é que essas instituições seminarísticas acabaram por privilegiar aqueles 
que podiam pagar, a fim de ajudar a mantê-las funcionando, assim, os meninos das 
camadas populares foram minoria nos Seminários brasileiros.49

Um caso sobre a rejeição de filhos ilegítimos no Seminário da Prainha foi o 
do jornalista José Marrocos Telles, fruto de um envolvimento entre o padre João 
Marrocos Telles e uma escrava.50 Apesar de José Marrocos haver sido admitido no 
Seminário da Prainha, o Livro do conselho do Seminário da Prainha (1865) nos re-
vela que, durante o período de sua ordenação no Seminário Menor, o reitor “não 
desejou ordená-lo por ser [filho] ilegítimo e por causa de uma pequena mudança que 
tinha aparecido nele”.51

Os principais pontos da formação moral e intelectual de um novo clero pelos 
lazaristas foram: os retiros espirituais, festas religiosas, uso da batina, instrução/co-
nhecimento, incentivo aos sacramentos, celibato, vida santa, abandono das funções 
civis e políticas e a obediência hierárquica.

Os retiros espirituais faziam parte dos exercícios espirituais dos seminaristas,52 
aconteciam no Seminário reunindo padres de toda a província e duravam cerca de 
três dias. Os alunos recebiam instruções sobre as “grandes verdades”, a importância 
dos sacramentos, voto de celibato, obediência etc. A partir dos retiros pretendia-se 
“implantar nas almas [...] dos Seminaristas o amor à disciplina e à carreira eclesiás-
tica”, todos deveriam confessar-se e comungar.53

O jornal O Cearense mostra que, para os padres já em atuação na província 
cearense, o retiro significava a “necessidade de retemporação das forças [...] na 
árdua e augusta missão de cujo desempenho impele o bem-estar moral e civil da 
sociedade”.54 Dessa forma, os clérigos eram sempre relembrados que deveriam ser 
exemplos de moral para assim guiar seus fieis pelo “bom caminho”.

As festas religiosas, por sua vez, foram utilizadas pela Igreja Católica nes-
sa época para inaugurar e reforçar novas devoções. Em momentos precedentes à 
Reforma Ultramontana, essas festas eram administradas pelas Irmandades,55 mas 
passaram a ser regulamentadas pela Igreja, que procurou

49 Maurílio J. de Oliveira Camello, Dom Antonio Ferreira Viçoso e a reforma do clero em Minas Gerais no 
século XIX, Dissertação (Mestrado em História), Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986, p.168-169.

50 Costa Filho, A inserção do Seminário Episcopal, p. 90.

51 Livro do Conselho do Seminário da Prainha, 1865, p. 6. Cópia cedida pelo Centro de Psicologia da 
Religião – Juazeiro do Norte. (Tradução nossa).

52 Os exercícios espirituais que os seminaristas e padres deveriam praticar são: “A meditação, a leitura 
espiritual, o exame de consciência, o Terço, a visita ao SS. Sacramento; tais são os exercícios quotidianos 
de um Padre de bom espírito” (Sínodo Diocesano Cearense, 1888).

53 Álbum Histórico do Seminário, 1914, p. 27-28.

54 Jornal O Cearense de 8 de fevereiro de 1882.

55 Eram associações de caráter privado que ajudavam a manter as devoções e eram autônomas à Igreja 
Católica. Além disso, promoviam festas para os santos e lucravam com isso.
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[...] retomar a visão de uma igreja clerical, onde o padre é o indiví-
duo autorizado para ajudar o fiel a manter contato com o sagrado 
e com os santos, ministrar os sacramentos e a absolvição dos peca-
dos. [...] sentimento clerical iniciado sob os auspícios do primeiro 
bispo e dos especialistas lazaristas da Congregação de São Vicente 
de Paulo.56

Noticiadas no jornal O Cearense,57 as festas religiosas introduziram na diocese 
o culto à Imaculada Conceição, Sagrado Coração de Jesus, comemoravam o aniver-
sário de São Vicente de Paulo, pai dos lazaristas. Segundo o Sínodo Diocesano de 
1888, os clérigos deveriam

[...] abster-se de toda a pompa, luxo e ornato dos vestidos, para que 
sendo no estado clérigos, não pareçam no habito seculares; muito 
convindo e convenientes às suas ordens, dignidade e estado; distin-
guindo-se em tudo dos que não são do seu estado.58

Percebemos, nesse trecho, que um dos pontos discutidos durante o Sínodo de 
1888 voltou-se para a forma com que os clérigos deveriam trajar-se. Pretendia-se 
com tal instrução que o clero se afastasse por completo das questões seculares, que 
estavam sendo combatidas pela Igreja e se caracterizavam pelo exercício de cargos 
públicos, padres que se envolviam em política, que eram fazendeiros, comerciantes, 
vivendo inclusive em concubinato e com filhos. A batina passou a ser obrigatória, 
inclusive para os seminaristas, essa era uma das estratégias da Igreja para que o 
clero reformado tivesse consciência de sua posição religiosa, ao mesmo tempo em 
que incitava o celibato, evitando, assim, contato com a vida “mundana”.

Os lazaristas decidiram no Conselho do Seminário da Prainha, de 21 de julho 
de 1865, que, do segundo ano do curso preparatório, os alunos deveriam usar bati-
na com alamares, capa grande e chapéu. Ademais, ao sair para ir à Igreja deveriam 
estar usando o hábito clerical.

Segundo as Regras de Disciplina redigidas pelo padre Chevalier, os seminaris-
tas deveriam “mostrar-se sempre respeitosos e obedientes com seus Superiores”.59 
Para que se tornassem bons padres, era necessário que os seminaristas obedeces-
sem à hierarquia eclesiástica. Nesse sentido, desde cedo instituíam aos alunos re-
gras rígidas de conduta, sempre fazendo com que exercitassem a subordinação e o 
respeito para com os que lhes regiam.

Os alunos deveriam ir regularmente às missas, procurar desenvolver sua pie-
dade pessoal, confessando-se “devotamente durante o retiro espiritual e depois uma 
vez a cada mês e frequentarão a Sagrada Comunhão, segundo os conselhos dos seus 
confessores”.60 Houve um maior estímulo aos sacramentos, pois acreditavam que 

56 Costa Filho, A inserção do Seminário Episcopal p.131.

57 Jornal O Cearense de 29 de junho de 1889 e 16 de julho de 1869.

58 Sínodo Diocesano Cearense de 1888, p. 143

59 Álbum Histórico do Seminário, 1914, p. 54.

60 Idem, p. 55.
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com eles os seminaristas obteriam mais “modéstia e o respeito”. A confissão, parti-
cularmente, representava um:

[...] controle da vida do seminarista, [...] um instrumento eficaz, 
somente, é claro, quando o confessor é sincero no que diz. É nes-
te momento que os padres-lentes que acompanham a formação do 
candidato pode sentir se realmente existe um coração vocaciona-
do ao sacerdócio ou não, quais possam ser as barreiras para isso 
se concretizar e quais serão os exercícios espirituais que servirão 
para se vencer as crises e tentações.61

A partir das confissões dos seminaristas, os lazaristas podiam analisar quais 
alunos estavam realmente aptos a serem ordenados e os que precisavam modificar 
hábitos e posturas. Podemos notar isso em uma reunião do Livro do conselho do 
Seminário da Prainha, de 21 de outubro de 1864, em que os professores consideram 
que deveriam “lembrar mais aos seminaristas a obrigação da confissão semanal 
para uns, mensais para outros”.

A instrução intelectual era outro aspecto importante na formação de padres 
ultramontanos, não apenas o saber religioso, mas também o científico como vis-
to anteriormente, com as matérias repassadas no Seminário. Segundo o Álbum do 
Seminário, “a inteligência movida, abala a vontade, que corre como pressurosa a 
abraçar tanta grandeza e se compraz no belo, com maior ímpeto do que nos prazeres 
terrenos. Aí está por que o estudo sério é uma garantia para o padre e uma salva-
guarda de sua moral”.62 Tinha-se a intenção de que os seminaristas se ocupassem 
nos estudos e abandonassem pensamentos e vivências fora do padrão santo.

Nossa pesquisa está em andamento, por isso não expressaremos aqui con-
clusões definitivas, mas sim hipóteses, que futuramente poderão ser revistas. 
Percebemos a partir da análise da documentação apresentada no texto, que as ações 
dos lazaristas nos âmbitos religioso e educacional, buscavam promover uma trans-
formação na cultura clerical cearense. Conjeturamos que isso se deveu ao processo 
de Reforma Ultramontana, mas que só foi possível por conta da cultura religiosa 
pertencente à Congregação da Missão.

Dessa maneira, fizeram parte dessa reforma clerical iniciada no Ceará: os re-
tiros espirituais, incentivo aos sacramentos, ao estudo e ao respeito à hierarquia. 
Ademais, desde a admissão no Seminário até a sua ordenação como presbítero, o 
estudante passava por testes e análises que o permitiria, ou não, prosseguir no 
Seminário. Nas reuniões do Conselho, eram discutidos principalmente sobre os alu-
nos e seu comportamento. Assim, tentavam sanar a situação, caso não conseguis-
sem, o aluno poderia ser expulso ou transferido para outra instituição.

O Seminário da Prainha não recebeu apenas estudantes cearenses, mas tam-
bém jovens vindos de províncias próximas, como Pernambuco, Alagoas, Paraíba, 
Rio Grande do Norte etc. Durante os 11 primeiros anos de funcionamento, foram 
ordenados mais de 100 padres reformados, que possivelmente auxiliaram no desen-
volvimento do ultramontanismo para com o laicato.

61 Costa Filho, A inserção do Seminário Episcopal, p. 78.

62 Álbum Histórico do Seminário, 1914, p. 32.
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A revolução paraguaia sob o governo de José 
Gaspar de Francia1
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Resumo: 

Na primeira década do século XIX, a América espanhola sofreu profundo reordenamento 
político. A invasão de Napoleão Bonaparte à Península Ibérica e a saída de Fernando 
VII do trono espanhol provocou o desmembramento daquele Império. Os crioulos 
desejavam livrar-se do sistema colonial que lhes era prejudicial, tanto política quanto 
economicamente. Várias lideranças surgiram nesse momento de incertezas. O vice-
reinado do rio da Prata fragmentara-se. No Paraguai, surgiria um líder revolucionário 
que, com o apoio da classe camponesa, romperia com o jugo espanhol e espanholista 
bancado, sobretudo, pelos representantes do comércio internacional em Buenos Aires. 
José Gaspar Rodriguez de Francia transformaria o Paraguai no primeiro país independente 
da região platina e faria da classe camponesa sua base de governo.
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Introdução

Na primeira década do século XIX, cresciam na América as tensões e insatis-
fações sociopolíticas em meio às transformações provocadas pelas Guerras 
Napoleônicas na Europa. Ao longo do imenso império espanhol america-

no, foram registradas manifestações de repúdio às ações praticadas por Napoleão 
Bonaparte (1769-1821). As instituições políticas na Hispano-América estavam domi-
nadas por espanhóis natos que não desejavam o rompimento com a metrópole. No 
entanto, as classes dominadoras crioulas locais ansiavam por maior autonomia políti-
ca, além de desejarem livrar-se da dependência econômica imposta pela metrópole.3

Após a deposição do rei espanhol Fernando VII, instalou-se na Espanha, em 
Sevilha, uma junta provisória que governaria em nome do rei, enquanto este estives-
se impossibilitado. Na América, a deposição do soberano motivou a criação de juntas 
de governo, em apoio ao monarca. Em maio de 1810, o cabildo de Buenos Aires de-
poria o vice-rei e estabeleceria uma junta provisória do rio da Prata para governar 
em nome de Fernando VII. Isso não correspondia à vontade dos setores mercantis 
locais, declaradamente os crioulos desejosos da independência política e econômica.

Singularidade econômica e social

As características geográficas do Paraguai definiram parte de sua situação 
econômica. Distante do oceano, não possui portos marítimos para realizar suas ex-
portações, um território mediterrâneo, com sérias dificuldades em acessar os portos 
marítimos para praticar sua exportação. Os rios que ligavam a província ao restante 
dos centros econômicos regionais eram, em boa parte do ano, de difícil navegação, 
dificultando o contato e retardando as viagens dos barcos a vela. Além de enfrenta-
rem as dificuldades naturais, os comerciantes do Paraguai tiveram de se submeter 
às pesadas cargas de impostos pagos, sobretudo no porto de Buenos Aires.4

Na condição de colônia-satélite, a província do Paraguai servia na América 
platina para atender os interesses da metrópole europeia e dos comerciantes e clas-
ses dominantes portenhas. A constante preocupação com a manutenção territorial 
diante do expansionismo português e dos ataques de indígenas hostis determinou 
a obrigatoriedade do serviço militar gratuito para o povo paraguaio, com destaque 
para os pequenos e médios camponeses, os “chacareros”. Não bastasse a prestação 
de serviço, os convocados eram obrigados, quase sempre, a arcar com as despesas 
relativas àquela prática.5

No início do século XIX, período das tensões platinas, o Paraguai possuía cerca 
de 120 mil habitantes.6 A sociedade paraguaia gozava de características muito pró-

3 Cf. WHITE, Richard Alan. La primera revolución popular en América Paraguay (1810-1840) – Asunción: 
Carlos Schauman, 1989; ANDRADA E SILVA, Raul. Ensaio sobre a ditadura do Paraguai: [1814- 1840]. 
São Paulo: Coleção Museu Paulista, 1978.

4 ANDRADA E SILVA, Raul. Ensaio sobre a ditadura do Paraguai.Ob.cit.p.29.

5 MAESTRI, Mário. Paraguai: A República camponesa 1810-1865. Porto Alegre: FCM Editora, 2014.p.27.

6 VILABOY, Sergio Guerra. Paraguay: de la independencia a la dominación imperialista – 1811-1870. 
Habana: Editorial de Ciencias Sociales La Habana, 1984.p.25.
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prias. Isso se deveu ao modelo econômico e às condições geográficas da província, 
já assinaladas. No Paraguai, a maioria da população era de mestiços, ou seja, de 
crioulos produzidos pela miscigenação do raro elemento europeu com os nativos 
guaranis, o que motivou erroneamente, mais tarde, no período da guerra grande e 
após, a alcunha de povo guarani. A sociedade paraguaia era composta por pequena 
aristocracia e uma grande parcela de trabalhadores e produtores rurais, peque-
nos e médios. Havia trabalhadores livres ligados aos comerciantes exportadores e 
importadores.

Trabalhadores escravizados, inseridos na província a partir do século XVII pe-
los religiosos das missões, geralmente praticavam serviços domésticos, o que reflete 
um Paraguai com número reduzido de latifúndios agrícolas mercantis, voltados ao 
mercado externo. No final do século XVIII, havia a presença de mão de obra ex-cati-
va, proveniente, em geral, do Brasil e aceitos como trabalhadores livres no Paraguai. 
A situação do negro no Paraguai, apesar de não conhecer sequer parte da deprecia-
ção vista no Brasil, também sofreu diferenciação étnica. Não possuindo, mesmo os 
negros livres, o direito à posse de terras.7

No Paraguai pré-independente, o que mais se aproximava de uma classe média 
eram os pequenos e médios chacareros proprietários e arrendatários; o baixo clero 
e funcionários subalternos; os pequenos comerciantes e artífices etc.8 Na pirâmide 
social paraguaia, o segmento secundário seria da reduzida classe de comerciantes 
que, na maioria das vezes, representavam interesses comerciais de importadores 
e exportadores residentes na capital. Geralmente eram ligados e dependentes de 
comerciantes portenhos.

Os chacareros, substrato social importante nessa análise, significavam a maior 
parcela populacional no Paraguai. Em geral, eram donos de suas propriedades, no 
entanto, existiam aqueles que arrendavam terras do trabalho. Essa classe, ao con-
trário dos segmentos anteriores, não tinha interesse no comércio internacional, nem 
tampouco defendia o liberalismo econômico. Para esse segmento, que vivia do suor 
de seu próprio trabalho ou quando muito empregavam poucos trabalhadores, o in-
teressante, em sua visão, era a existência de um mercado interno forte capaz de 
absorver o excedente de sua produção.

Compunha ainda essa classe os índios agrupados nos “pueblos”. Existiam tam-
bém trabalhadores livres, labutando nas estâncias, os peões, e os trabalhadores nas 
“obrages” de erva, de madeira etc. A população vivendo nos campos caracterizava- 
se pela extrema simplicidade de costumes, pela frugalidade, por sua cultura de raí-
zes guaranis e por relativa incapacidade de ação política autônoma, própria a esses 
segmentos. Era um contingente social que demograficamente dominava as demais 
categorias e podia constituir decisivo ponto de apoio político, sob uma chefia enér-
gica e orientada por objetivos definidos, que interpretasse suas aspirações.9

7 MAESTRI, Mário. Paraguai: A República camponesa 1810-1865. Ob. cit. p. 53.

8 ANDRADA E SILVA, Raul. Ensaio sobre a ditadura do Paraguai. Ob. cit. p. 42.

9 Id. ib. p. 44.
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Não se pode, no entanto, confundir essa classe intermediária paraguaia, com 
uma burguesia aos moldes da Europa do século XVIII.10

Apesar da inexistência de grandes estâncias produtoras agroexportadoras, 
no Paraguai, ainda assim, houve a instituição “escravidão”. Os cativos trabalhavam 
prioritariamente em serviços domésticos, no artesanato e no pastoreio. Mesmo no 
período da República, a escravidão prosseguiu no país.11

Francia, origem e participação política

A família de José Gaspar Rodrigues de Francia era de origem mediana. O pai, 
militar e comerciante luso-brasileiro enriquecido, José Engracia García Rodrigues. 
teria se estabelecido no Paraguai ainda jovem, vindo tentar a sorte na produção 
de tabaco na localidade de Yaguarón, nas proximidades de Assunção. A mãe, dona 
Josefa de Velasco y Yegros, da distinta família “Yegros” de crioulos do Paraguai. A 
origem desconhecida do pai sempre foi motivo de humilhação para o jovem Francia, 
na aristocrática Assunção de seu tempo. O pai de Francia e mais tarde ele próprio 
fora acusado de mulato, situação de desprestígio social em uma sociedade que, além 
de manter a escravidão, media a “qualidade” pessoal por sua origem familiar. No 
entanto, essas acusações parecem não ter fundamentação, pois, “as funções como 
oficial da artilharia, as missões públicas que cumpriu, o casamento ilustre, aos 23 
anos, sugerem que José Engracia García possuía educação ao chegar ao Paraguai”, 
condição que o afastaria de uma genealogia com raízes negras, por exemplo.12

José Gaspar Rodrigues de Francia estudou até os 14 anos em Assunção na or-
dem dos franciscanos de onde saiu, em 1780, conduzido pelo pai, para a Universidade 
de Córdoba, em Tucumán, território argentino. Doutorou-se em Teologia, depois de 
ter-se graduado e atingido o título de mestre no curso de Artes. Poderia ter seguido 
a carreira sacerdotal, como desejava o pai, optando pela carreira professoral e, a 
seguir, forense.

Ainda na Universidade, Francia teve contato com o pensamento “ilustra-
do” – provou, igualmente, o conservadorismo religioso e civil imposto no colégio 
Monserrat.13 Durante o período de sua formação, a situação política na América 
cambiaria. As ex-colônias inglesas da América do Norte se tornaram independen-
tes. No mesmo período, no alto Peru, futura Bolívia, o líder indígena José Gabriel 
Condorcanqui, reivindicando descendência do grande líder Tupac Amaru, organizou 
resistência popular contra o sistema colonial espanhol.14 Composta em sua grande 
maioria por indígenas e gente pobre, a revolução popular teve resultados efêmeros. 

10 MAESTRI, Mário. A Guerra no papel: História e historiografia da Guerra no Paraguai (1864-1870). Passo 
Fundo: PPGH/UPF. 2013. p. 209 et.seq.

11 ANDRADA E SILVA, Raul. Ensaio sobre a ditadura do Paraguai. Ob. cit. p. 200.

12 MAESTRI. Mário. Paraguai: A República Camponesa. Ob. cit. p. 76.

13 ANDRADA E SILVA, Raul. Ensaio sobre a ditadura do Paraguai. Ob. cit. p. p. 137.

14 CERVO, Amado Luis; RAPOPORT, Mario. [org.]. História do Cone Sul. Rio de Janeiro: Revan; Brasília: 
Editora Universidade de Brasília, 1998. p. 91.
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Apoiada inicialmente pela classe crioula local, desejosa de maior autonomia política 
e econômica, foi posteriormente abandonada por essa que via seus interesses cada 
vez mais distantes. A rebelião foi sufocada, no entanto, a semente da revolução fica-
ria e serviria de alimento para o processo emancipacionista que inundaria a América 
na década de 1810.

Esse processo todo contribuiria para compor a visão de mundo do jovem 
Francia. De volta à terra natal, Francia abandonou as pretensões à carreira clerical. 
Por falta de opção na limitada atividade laboral de Assunção, seguiu a carreira de 
professor. Na bagagem, trazia uma ampla formação humanística como Filosofia e 
Direito Canônico. Iniciou a vida profissional lecionando no colégio seminário de San 
Carlos, centro de formação clerical frequentado por parte dos filhos da elite asunce-
nha. Mas, já nesse período, seu ideário antiabsolutista o fez abandonar o magistério. 
Foi, portanto, na advocacia, que galgou prestígio e respeito na capital paraguaia. 
Destacou-se como um dos melhores advogados de Assunção.

Possivelmente, em seu ofício de advogado foi que Francia teve amplo contato 
com as classes subalternizadas da capital e arredor. A tradição sugere que o doutor 
Francia recusava-se a advogar causas que não reconhecesse como “justas”. Outra 
prática que o mesmo praticaria, a filantropia, para os que não podiam pagar seus ho-
norários, ao mesmo tempo em que cobrava honorários altíssimos para clientes ricos. 
Tais afirmativas tentam demonstrar um personagem amável, benevolente, acima 
do bem e do mal. No entanto, parece-nos mais apropriado entender suas ações no 
campo político-social. Como vimos, Francia teria passado a infância tendo que ver o 
pai se explicar quanto à sua “pureza” de raça, o que possivelmente galvanizaria nele 
ressentimentos pessoais ao mesmo tempo em que sua formação, de caráter iluminis-
ta, comporia sua consciência social levada a cabo em seu governo.

O próprio Francia, ao retornar ao seu país, enfrentou resistência das autori-
dades eclesiásticas locais. Fora contestado, pela elite do clero local, para assumir o 
posto de professor das cátedras de Latim e de Teologia, sendo apoiado pelo gover-
nador da Província Pedro Melo de Portugal.15 Mesmo sendo, salvo engano, o único 
paraguaio com título de “doutor” naquele período, não se livrou de ser perseguido, 
acusado de “mulato”, “filho de mulato”. Para assumir o cargo, após ter sido aprova-
do em concurso público, José de Francia teve de apresentar sete testemunhas que 
depusessem sua ascendência sem mancha.16

A relação de Francia com a Igreja Católica começava a se deteriorar. Os po-
sicionamentos conservadores do alto clero contrastavam com a visão de mundo do 
jovem advogado, adepto das ideias do iluminismo. Sua batalha contra o que repre-
sentava a Igreja se mostraria mais tarde quando da criação da junta de governo. O 
antagonismo entre Francia e o dr. Francisco Javier Bogarin, simpático ao partido 
realista, provocaria uma das saídas de Francia da Junta de governo, como vere-
mos. Possivelmente, o dr. Francia, respeitado por sua índole e seriedade, não leva-
ria em consideração as injúrias pessoais para as tomadas de decisão. Sua conduta 

15 MAESTRI, Mario. A república camponesa. Ob. cit. p. 77.

16 CHAVES, Julio César. El Supremo Dictador: biografia de José Gaspar de Francia. 5 ed. Asunción: Carlos 
Schauman, 1985. p. 57-58.
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representa o modo de pensar de um indivíduo que viveu o seu tempo e que fora 
contagiado com os novos ares que sopravam do velho continente.

Vejamos, no entanto, como se deu a iniciação política de Francia num ambiente 
totalmente hostil a conceitos políticos, como os que ele trazia. O início na vida políti-
ca não seria fruto do acaso, seu potencial intelectual teria contribuído para isso. Em 
1789, fora rejeitado, por razões difusas, para o cargo de “síndico procurador gene-
ral” nas eleições do cabildo. No entanto, sua atuação política crescera. Em 1804, a 
partir de um memorial descritivo escrito por Fancia, denunciando a arbitrariedade 
do governador do Paraguai Lázaro de Ribera ao vice-rei, contribuiu para a deposição 
do mesmo. Em seu lugar, seria colocado Bernardo de Velasco, essa conquista políti-
ca contribuiu para aumentar seu prestígio com a classe proprietária crioula, maior 
interessada na saída daquele governador.

Sua carreira política ganhara novos contornos após tal situação. Em 1808, foi 
nomeado Promotor Fiscal da Real Fazenda, logo após recebeu o cargo de juiz do 
cabildo e participava das reuniões ao lado do governador nos assuntos religiosos.17

A caminho da Independência

Em 1810, o governo de Buenos Aires, pretendendo sustentar a dominação po-
lítica e econômica no rio da Prata, manifestou a intenção de manter a estrutura ad-
ministrativa do vice-reino, enviando às demais províncias uma circular comunicando 
tal decisão.18 As autoridades paraguaias decidiram recusar a proposta portenha. 
Nesse tempo, Francia já fazia parte do mundo político provincial. Em reunião con-
vocada pelo governador Velazco e pelo cabildo realista, propôs que o Paraguai de-
veria declarar-se independente de Espanha, de Buenos Aires e do Brasil. A proposta 
radical de Francia foi rechaçada pelos crioulos e espanhóis que desejavam manter 
os laços coloniais. Em lugar de independência, o cabildo decidiu reconhecer a auto-
ridade do Conselho Supremo de Regência da Espanha e manter relações de amizade 
com portenhos e as demais províncias do vice-reino.19

Parece-nos claro que as intensões do dr. Francia ficavam explícitas já nesse pe-
ríodo. Apesar de estar rodeado de pessoas com interesses políticos que favoreciam 
à pequena porção historicamente privilegiada no Paraguai, uma classe proprietária 
refém de Buenos Aires, Francia expôs suas propostas ainda que não tivessem eco 
nesse momento. Sua posição radical refletia sua forma de pensar que contrastava 
com os interesses gerais da pretensa oligarquia crioula e do espanholismo.

A partir da recusa paraguaia, o governo de Buenos Aires reagiu. A oligar-
quia portenha estava decidida a manter o predomínio político e econômico sobre as 
províncias do vice-reino do Prata em fragmentação. Impôs o bloqueio econômico, 
enviou emissários secretos e avançou ação militar contra a banda Oriental, que se 

17 MAESTRI, Mario. Paragui: A republica camponesa. Ob. cit. p. 80.

18 WHITE, Richard Alan. La primera revolución popular en América. Ob. cit. p. 38.

19 Id. ib. p. 40-41.
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apresentava como centro da reação realista. Tudo isso era também forma de pres-
sionar o Paraguai e demonstrar às outras províncias o seu poder.

Manuel Belgrano, secretário perpétuo da junta de comércio de Buenos Aires, 
foi o oficial escolhido pelo governo de Buenos Aires para entrar no Paraguai e “li-
bertar” o mesmo. Político importante e renomado, porém com escassa experiência 
militar. Sua missão era “poner al Paraguay en completo arreglo, remover el cabildo 
y las autoridades, colocar en su reemplazo hombres de entera confianza […]”.20 No 
entanto, nada saiu como esperado. Em 1811, apesar de o governador do Paraguai 
Bernardo de Velasco y Huidobro  (1765-1822), juntamente com outros militares 
espanholistas fugirem do confronto aos portenhos, cabendo aos oficiais crioulos, 
Fugencio Yegros e Daniel Cavañas, lideraram o exército e venceram as tropas de 
Buenos Aires.

O ânimo entre os espanholistas e os crioulos esquentaria de vez. O governa-
dor Velazco via nos crioulos, prestigiados pela vitória contra Belgrano, uma forte 
ameaça ao espanholismo no Paraguai. Montevidéu, centro de resistência realista, 
mas também enfrentando os problemas das emancipações que se avizinhavam, ne-
gou ajuda à Velazco que recorreu aos portugueses. Esses, por sua vez, estavam, na 
figura da rainha Carlota Joaquina, preparando-se para assumir um possível reinado 
na América espanhola.

A aproximação, perigosa, entre realistas e o Império do Brasil precipitou as 
ações dos crioulos no Paraguai. Após aceitarem as propostas do enviado português 
Jose de Abreu, o cabildo paraguaio aprovou unanimemente as condições exigidas 
pelo Império.21 Oficiais crioulos do exército paraguaio, devido ao acordo de Velazco 
com portugueses para interferência militar no Paraguai, precipitaram o golpe plane-
jado para 25 de maio. “Sob o comando do capitão Pedro Juan Caballero e do tenente 
Vicente Ignacio Iturbe, que conquistaram a adesão de algumas tropas e, com elas, 
o controle dos quarteis”.22 O governador Velazco não apresentou resistência e foi 
obrigado a entregar as armas, a chave do tesouro e o prédio do cabildo. Francia 
teve importante destaque na articulação. Os interesses econômicos dos crioulos e 
dos espanhóis estavam em jogo nesse momento. Para exportar a precária produção 
paraguaia, eles dependiam do porto de Buenos Aires, por isso não queriam quebrar 
completamente os laços que os uniam com aquela junta.

Intensa atividade política

As intensões dos crioulos eram das melhores para com o governador Velazco. 
O grande objetivo das classes crioulas não era romper definitivamente com os por-
tenhistas, pois interesses comerciais os ligavam. Para tanto, Bernardo de Velazco foi 
mantido no cargo com a condição de que seria assessorado por dois deputados por 
eles indicados. Nesse momento, Francia gozando de imenso prestígio, inclusive de 

20 Apud MAESTRI, Mario. Paraguai: A republica camponesa. Ob. cit. p. 62.

21 WHITE, Richard Alan. La primera revolución popular en América. Ob. cit. p. 45.

22 MAESTRI, Mario. Paraguai: A republica camponesa. Ob. cit. p. 69.

http://es.wikipedia.org/wiki/1765
http://es.wikipedia.org/wiki/1822
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parte da classe proprietária paraguaia, foi um dos eleitos, junto com o militar Juan 
Valeriano de Zeballos.23

O governador da província, Bernardo de Velazco, continuava conspirando com 
os portugueses para fortalecer o realismo no Paraguai. Os crioulos expulsaram-no do 
governo, depuseram os oficiais espanhóis de suas funções e suspenderam o cabildo 
realista quando descobriram as tramas. Os primeiros passos para a independência 
no Paraguai deram-se pelas mãos de setores das classes dominadoras crioulas. O dr. 
Francia teve participação ativa em todos os processos que antecederam a indepen-
dência, adquirindo prestígio e experiência.

A tradição política na América espanhola indica um cenário aristocrático, do-
minado por setores das classes proprietárias, oriundos da metrópole, apesar de re-
presentarem a minoria populacional. Aos poucos, as classes ricas locais, os crioulos, 
contestaram esses privilégios, pois desejavam maior autonomia para decidirem so-
bre os assuntos políticos que lhes dizia respeito. Por outro lado, o povo sempre 
esteve à margem de toda e qualquer decisão política, seja por não pertencerem às 
linhagens puras, seja por causa dos mecanismos eleitorais censitários que acabava 
por excluir as populações pobres do campo político.

Ao chegar ao poder, Francia tentaria subverter essa ordem, dando voz e vez 
aos pequenos e médios proprietários rurais. Em 17 de junho de 1811, foi convocada 
assembleia geral do povo paraguaio. O objetivo era estabelecer a forma de governo 
e as relações com a província de Buenos Aires. O dr. Francia cuidou de incluir repre-
sentantes plebeus das povoações mais distantes do interior. Mesmo assim, a maio-
ria dos participantes representava os criadores e as classes proprietárias crioulas. 
A deposição definitiva de Bernardo de Velazco e o fechamento do cabildo realista 
foram algumas ações da assembleia. O governo da província ficaria a cargo de uma 
junta superior de governo composta por cinco membros, “Fulgencio Yegros, também 
comandante geral das armas, com quatro vogais: capitão Pedro Juan Caballero, frei 
Francisco Bogarin, Fernando de La Mora e o doutor José de Francia”.24

O choque entre os ideais ilustrados do dr. Francia e as posições conservado-
ras da junta não demorariam a aparecer. Em 1 agosto de 1811, Francia renunciou 
ao seu cargo na junta governativa. Isso se deu pela indisposição com os militares, 
que representavam os criadores crioulos e dominavam os assuntos governamen-
tais. Porém, pouco mais de um mês depois, após súplicas por sua volta, retornou, 
exigindo, entretanto que frei Francisco Javier de Bogarin fosse expulso do governo. 
Não se tratava simplesmente de atitude autoritária despretensiosa e vingativa. A 
eliminação do representante do clero espanholista afastava, em parte, o risco de 
ameaças ao projeto popular que desenvolvia. Em partes porque havia ainda inimigos 
da revolução trabalhando ao seu lado. Francia sairia novamente da Junta de gover-
no por desentendimento com os representantes dos proprietários que dominavam 
igualmente o exército. Ao voltar, de forma definitiva, estaria com o caminho livre 
para por em curso sua visão de política.

23 WHITE, Richard Alan. La primera revolución popular en América. Ob. cit. p. 47.

24 MAESTRI, Mario. Paraguai: A republica camponesa. Ob. cit. p. 73.
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Possivelmente, Francia havia traçado sua estratégia para governar o Paraguai 
à sua maneira. Apesar de contar com amplo apoio popular, que galvanizaria com a 
concessão de “voz” aos, até então, mudos políticos do Paraguai, Francia estava em 
terreno arenoso. Suas propostas de governo rumavam na contramão do que pensa-
vam os outros integrantes da junta de governo. Um representante da mais conser-
vadora instituição, a Igreja Católica, outro membro das forças armadas, simpático 
aos portenhistas.

Francia se esforçaria para minimizar ou anular a influência política da Igreja 
Católica. Após 1815, suas ações contra o clero absolutista se acentuariam. Tais 
ações deram-se no sentido de nacionalizar a Igreja paraguaia – para isso, “exonerou 
as comunidades religiosas de toda sujeição a autoridades estrangeiras”.25 Francia 
extinguiu a Inquisição e nomeou nacionais para os cargos eclesiásticos que antes 
eram exercidos por espanhóis.

O projeto político de Francia, que seria amplamente desenvolvido durante seu 
longo governo, pretendia um Paraguai autônomo, independente política e economi-
camente de Buenos Aires e de Portugal. Já havia feito se ouvir em 1810, quando da 
Junta General de Vecinos. Naquele então, Francia já gritava ao quatro cantos que: 
“El Paraguay nos es el património de España, ni de Buenos Aires. El Paraguay es 
Independiente y es Republica, la única cuestión que debe discutirse en esta asam-
blea y decidirse por mayoría de votos es: cómo debemos defender y mantener nues-
tra independencia […]” 26

Em suas ausências do governo, Francia aproveitou o tempo para fortalecer 
seus laços com a classe que elegera para lhe dar sustentação política, os campone-
ses. Em sua chácara em Ibiray, “gran número de agricultores, pequeños ganaderos, 
campesinos, peones, el clero menor y habitantes de los pueblos del interior, fueron 
invitados a Ibiray para discutir el curso y la naturaleza del nuevo gobierno”.27

A afirmação de White não deixa dúvida de que Francia havia elegido os campo-
neses para compor sua base de apoio política. O autor se refere a “nuevo gobierno”, 
explicitando sua visão positiva das reuniões de Francia com o povo camponês. A 
oportunidade de voltar ao poder surgiria em novembro de 1812, quando a junta de 
governo solicitava seu retorno. Como condição para sua volta, Francia exigiu a cria-
ção de um batalhão do Exército com metade das munições da província para ficar 
sob seu comando exclusivo.

Com o passar do tempo, Francia assumia o protagonismo das ações na junta 
de governo. Tempo depois de sua volta ao cenário político, seus pares na junta, 
Fernando de La Mora e Gregório de La Cerda foram afastados da junta, provavel-
mente sob influência francista.

Participavam desses congressos, “pequenos agricultores, ganaderos, peones 
de estancia, recoletores de yerba, navegantes, almaceneros de Pueblo, comercian-
tes, obreros, alcaldes, indígenas”.28

25 ANDRADA E SILVA, Raul. Ensaio sobre a ditadura do Paraguai. Ob. cit. p. 166.

26 VILABOY, Sergio Guerra. “El Paraguay del doctor Francia”. Bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cri-
tica/nro5/VILABOY.pdf.p.3.

27 WHITE, Richard Alan. La primera revolución popular en América. Ob. cit. p. 57-58.

28 WHITE, Richard Alan. La primera revolución popular en América. Ob. cit. p. 65.
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Congressos populares e independência

Dar voz a quem nunca pode se manifestar politicamente foi, sem dúvida, uma 
grande transformação social no Paraguai. No campo da representatividade, os cam-
poneses sempre foram alijados, nunca tiveram possibilidade de manifestar suas ân-
sias e angústias enquanto classe. Essa foi uma das formas mais claras de Francia 
demonstrar aos pequenos e médios proprietários paraguaios, por um lado, e aos 
ricos, historicamente beneficiados, por outro, que a defesa da autonomia do país se 
faria com participação de quem realmente tinha interesse e defendê-lo.

Em 1813, como resposta à tentativa bonaerense de trazer o Paraguai para 
sua órbita, foi convocado congresso geral do povo paraguaio. Nesse congresso, a 
população foi representada proporcionalmente a cada região do país. Em setembro, 
foram chegando os deputados eleitos nas regiões. Pequenos agricultores, peões de 
estância, coletores de erva, entre outros, constituíam 7/8 dos deputados que vo-
tariam no primeiro congresso popular da América Latina. Sobre a representação 
daquele evento, o historiador Richard Alan White registrou: “Con los españoles sin 
privilegios y los porteñistas virtualmente eliminados del proceso político el consenso 
político nacionalista arrolladoramente favoreció la política extranjera antiimperialis-
ta de Francia, la cual fue adoptada en su totalidad”.29

Segundo o historiador cubano Sérgio Guerra Vilaboy, esse congreso “legitimó 
el predominio de los chacareros en el poder político”.30 Não é sem razão que Vilaboy 
propõe isso. As populações interioranas, acostumadas com a exploração por parte 
das classes ricas com a anuência dos governos, tinham pela primeira vez a chance 
de se fazer representar na política de seu país.

Em documento, de 21 de outubro de 1813, a assembleia paraguaia anunciou a 
criação do primeiro estado nacional independente na América espanhola, não mais 
ligado à Espanha e desvinculado politicamente de Buenos Aires. Era o ponto de par-
tida que o Paraguai do dr. Francia necessitava para estabelecer as bases internas de 
um novo governo pautado principalmente no nacionalismo, o que se iria fazer com 
cautela e constância.

No contexto da América Latina da época, o Paraguai exprimido entre os gigan-
tes da região, com economia dependente e sem saída direta para o mar, com uma 
sociedade singular, encontrou em Francia oportunidade ímpar de promover, primei-
ramente sua independência em relação ao sistema colonial da antiga metrópole e 
garantir a autonomia política sob as pretensões, igualmente atentatórias, de Buenos 
Aires.

Como proposto, a realidade social nos demais países da América, mesmo no 
Brasil, era de estratificação. As camadas menos densas, compunham uma oligar-
quia que dominava política e economicamente as demais. As camadas inferiorizadas 
ficaram alijadas de toda e qualquer possibilidade de condução dos seus destinos, 
esses por sinal, estavam atrelados ao querer da classe proprietária. Classe essa que 

29 Id. ib. p. 65

30 VILABOY, Sergio Guerra. Paraguay: de la independencia a la dominación imperialista. Ob. cit. p. 35.
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no fazer político trabalhavam em causa própria, para defender seus interesses, não 
obstante contrários aos da maioria populacional politicamente desfavorecida.

A definição de Revolução para conceituar o ocorrido no Paraguai não me pa-
rece indevido. Tomando como princípio o conceito de Revolução como processo de 
subversão da ordem social, compreendemos que no Paraguai sob a lógica francista 
houve processo de empoderamento de setores até então excluídos do cenário po-
lítico. A lógica de governo e de poder é, no francismo, inversa à lógica da classe 
proprietária. Ao contrário de representantes crioulos, que tiveram a possibilidade 
de governar o Paraguai e não foram capazes, Francia capturou o desejo reprimido 
do povo camponês de participação política.

Como veremos, o governo Francia buscou atender aos interesses dos cam-
poneses enquanto classe, valorizando e fortalecendo-os. No mesmo sentido, José 
Gaspar promoveu mudanças econômicas, educacionais e fundiárias que atenderam 
as ansiedades e demandas dos pequenos e médios proprietários paraguaios.

Buscando uma nova estruturação para o governo, Francia tratou de eleger 
para os cargos administrativos pessoas das classes plebeias. Em outros tempos, no 
Paraguai, os ricos proprietários de terras, espanhóis, espanholistas e proprietários 
crioulos eram nomeados para os cargos de juízes e de oficiais do exército. Tais ações 
conjugavam-se com iniciativas contra setores das classes historicamente beneficia-
das, quando claramente inimigas da independência. Francia promoveu a remoção 
dos espanhóis de cargos públicos; decretou-se, nos fatos, a morte civil dos espanhóis 
enquanto classe.

Em 1814, foi chamado novo congresso do povo paraguaio. Assim como havia 
sido no congresso anterior, em 1813, mais de mil deputados estiveram presentes. 
Deste milhar de pessoas, três quartos eram homens pobres e simpáticos a Francia, 
que foi eleito sem dificuldades presidente da assembleia, com 90% dos votos rurais. 
No discurso inaugural, Francia enfatizou que o consulado tinha sido ineficiente e 
que o governo de um só representante seria melhor para o país. Apesar da tentativa 
oposicionista de impedir, Francia foi eleito como único líder do Paraguai com o título 
de “ditador supremo” da República.31

O povo como base de governo

Francia tinha no povo a sua base de governo. O ditador pensou um novo país a 
partir das mudanças introduzidas no exército, nos “órgãos públicos” e na Igreja. O 
governo que se organizou no Paraguai sob a ordem do dr. Francia tendeu a interpre-
tar as necessidades dos chacareros e dos segmentos subalternizados, situação para 
a qual contribuiu a própria conjuntura sócio-histórica.

Durante todo seu governo, que durou mais de duas décadas, Francia tratou 
de minar a oligarquia paraguaia, seja confiscando os bens da Igreja seja cobrando 
multas de pessoas ligadas ao comércio exterior. Em contrapartida, arrendava terras 

31 BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. O expansionismo brasileiro e a formação dos Estados da bacia do Prata: 
da colonização à Guerra da Tríplice Aliança. 2. ed. São Paulo: Ensaio; Brasília: UnB, 1995. p. 77-78.
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confiscadas aos conspiradores àqueles que não as tinham. Por isso, “la mayoría de 
las tierras fueron distribuidas [sic] entre paraguayos sin tierra y refugiados inmi-
grantes como lotes de granja, o designados como estancias del estado”.32

A oligarquia crioula que tinha a maior parte de suas riquezas em terras, em 
grande parte dedicadas ao pastoreio, foi duramente golpeada pela expropriação de 
bens de conspiradores em benefício do Estado, conhecendo a perda do poder políti-
co, o retrocesso do comércio exterior etc. O golpe de misericórdia no poder político 
da oligarquia crioula foi aplicado em 1824, quando foi abolido o cabildo de Assunção, 
a última instituição representativa daquela classe.

Ao aproximar-se das classes subalternizadas, Francia demonstrava que fizera 
a leitura certa da sociedade paraguaia de seu tempo. Seguindo seus princípios filo-
sóficos e humanísticos afastava-se das classes proprietárias das quais tinha diferen-
ças pessoais. Essas, no entanto, parecem não ser as principais para suas ações. Sua 
concepção de sociedade contrastava com a realidade vivida no seu país e em outros 
pontos do território americano.

O historiador alemão Heinz Peters, em sua obra El sistema educativo para-
guayo desde 1811 hasta 1865, de 1996, explica a relação social criada e cultivada 
entre os camponeses e o dr. Francia. Segundo o autor, os camponeses paraguaios 
por terem reduzida formação escolar estavam em desvantagem contra os ricos pro-
prietários de terra nas constantes disputas territoriais entre ambos. Foi nessa fun-
ção de proteção “de sus intereses legales concretos” que tiveram amplo contato com 
a figura do jurista Francia.33 Posteriormente, como visto, quando Francia já partici-
paria ativamente na política asuncenha, estas relações extrapolariam à questão pro-
fissional de advogado e clientes. Com imensa reputação entre os pequenos e médios 
proprietários de terra, o dr. Francia os convocaria para expor suas ideias políticas e 
possivelmente manifestar intenções de apoio por parte dos chacreros.

Para alguns, sua inclinação para política se dá por ânsia pelo poder. O histo-
riador Justo Pastor Benitez, apesar de reconhecer a importância política de Francia, 
propõe que “la suprema pasión de su vida fue el poder: mandar y ser obedecido”.34 
O mesmo autor frisa que o ditador do Paraguai não era apegado ao dinheiro. Vivia 
uma vida modesta e ao morrer teria deixado 36 mil pesos de soldos que não cobrou 
aos cofres públicos.35

A questão do poder é relativa. Se tomar como base o fato de Francia ter se 
tornado ditador perpétuo, cargo que não teria exemplo na história paraguaia, e con-
siderando que a proposta de sua nomeação possivelmente foi motivada pelo próprio 
Francia, poderíamos acreditar que de fato o poder era o que o movia. Se conside-
rarmos, por exemplo, que em decorrência de sua difícil situação social, tendo que 
explicar-se com frequência em função de sua descendência, é crível pensar em um 
homem obstinado pelo poder, que faria de tudo para alcançar os mais altos postos 

32 WHITE, Richard Alan. La primera revolución popular en América. Ob. cit. p. 109.

33 PETERS, Heinz. El sistema educativo paraguayo desde 1811 hasta 1865. Asunción: Instituto Cultural 
Paraguayo-Alemán, 1996. p. 32.

34 BENITEZ, Justo Pastor. La vida solitaria del dr. José Gaspar de Francia dictador del Paraguay. Buenos 
Aires: El ateneo, 1937. p. 15.

35 Loc. cit.
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e vingar-se dos que lhe ofereceram empecilhos e humilhações. Essa situação, como 
veremos melhor, não se justifica nos fatos e nos números de seu governo. Francia, 
apesar da propaganda negativa ressoada pela historiografia anti-Francia, teve um 
governo de certa forma embasado nos preceitos humanistas. O número de para-
guaios condenados à pena capital foi ínfimo se considerarmos o padrão da época.

No entanto, não se pode deixar de considerar a possibilidade de o poder pes-
soal ratificar sua ascensão social. Francia fora humilhado por uma sociedade aris-
tocrática e preconceituosa. Estar no poder poderia representar em última análise 
uma forma de mostrar para os desafetos que ele poderia estar ali, assumir cargos de 
máxima complexidade e responsabilidade.

No entanto, preferimos creditar sua afeição ao poder ao fato de o jovem Francia, 
de inteligência ímpar no Paraguai, reconhecer naquela forma de governo como a 
única alternativa para uma progressiva política aos moldes nacionalistas. Durante 
todo o governo Francia, a independência paraguaia esteve ameaçada, sobretudo 
pelo governo portenho. As experiências feitas inicialmente, de governo consular, 
não renderam bons resultados devido ao confronto de interesses entre os membros 
do consulado. A possibilidade de forças internas provocarem uma contrarrevolução 
entregando o Paraguai aos interesses bonaerenses também não estavam afastados. 
Por isso, naquelas condições, a forma de governo pessoal seria a melhor alternativa 
para a proposta popular de Francia.

Erva, madeira e tabaco

Para manter uma política de apoio às classes subalternizadas, o dr. Francia 
concentrou como monopólio do Estado a exportação de três produtos, os princi-
pais. A dependência em relação ao transporte e os altos encargos prejudicavam a 
economia paraguaia, sobretudo no setor de exportação. Essa situação arrastava-se 
desde o período colonial. Na economia de exportação, três produtos destacaram-se. 
O tabaco era produzido desde o século XVIII. Outro produto de grande valia nas 
exportações eram as madeiras duras, abundantes nas florestas do país, utilizadas 
para um sem número de finalidades, desde móveis até fabricação de embarcações. 
A erva-mate foi o principal produto das exportações paraguaias, já que as imensas 
regiões repletas de ervas fizeram do Paraguai o principal vendedor desse produto 
na região platina.

O Paraguai não possuía muitas opções para exportar sua produção. O governo 
de Buenos Aires empreendia interrupções no tráfego fluvial para as embarcações 
paraguaias. Uma das poucas saídas comerciais paraguaias era através do porto flu-
vial de Pilar, com quem praticavam intercâmbio com os comerciantes da província 
de Corrientes. Em 1816, essa saída foi interrompida por problemas com aquela pro-
víncia.36 Em 1818, o ponto de contato paraguaio com o Brasil por Itapuá/São Borja 

36 VILABOY, Sérgio Guerra. Paraguay: de la independencia a la dominación imperialista. Ob. Cit. p. 38.
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igualmente foi fechado, ainda que muito transitoriamente. Este seria o principal 
respiradouro das importações/exportações paraguaias.37

Sob o bloqueio fluvial de Buenos Aires, o panorama econômico do Paraguai era 
grave. Medidas foram tomadas pelo governo francista para amenizar os problemas. 
Elas foram desde expropriações até à imposição de altos tributos à minoria rica, 
ainda que estas medidas não tenham tido diretamente objetivos reformistas sociais. 
Francia estimulou a construção de pequenas manufaturas. O setor mais privilegia-
do foi a defesa nacional, que empregou armeiros para consertar e construir armas; 
alfaiates e costureiras para produzir uniformes etc.38 A preocupação com a defesa 
paraguaia foi uma constante durante todo o governo francista, em meio a amea-
ças de diversas frentes, como o Império do Brasil, Buenos Aires e as províncias de 
Corrientes e Entre Ríos.

Medidas populares

O Estado tornou-se o grande empregador no Paraguai. Enquanto que a indús-
tria naval consumia 5% dos gastos nacionais, nas estâncias da Pátria, de proprie-
dade do Estado, homens e mulheres encontravam as mais variadas ocupações. Nas 
estâncias da Pátria, confeccionavam-se balas de munição; colhia-se o salitre para a 
produção de pólvora; curtiam-se peles e, sobretudo, criavam-se animais de abate, 
destinados essencialmente à defesa da nação. Em meados de 1816, no Paraguai 
francista, em relativo à bacia do Prata, eram raros os ladrões, os assassinos e os 
mendigos.39 Os homens que trabalhavam gozavam da paz; a tranquilidade garantida 
pela ditadura possibilitou o desenvolvimento da economia. A grande razão da paz 
e tranquilidade era a facilidade do acesso a uma pequena nesga de terra, também 
arrendada pelo Estado a baixo preço.

O Estado, já detentor de numerosas propriedades fundiárias, teria aumentado 
seu patrimônio com as constantes expropriações e incorporações das terras de pro-
prietários conspiradores, em geral membros das classes abastadas, descontentes 
com a política autonomista e não entreguista de Francia. As ordens religiosas que 
davam apoio aos conspiradores também tiveram suas extensas propriedades expro-
priadas. Para garantir o acesso à terra para os camponeses pobres e permitir uma 
porção maior de terra aos que já possuíam, o governo tratou de arrenda-las à baixo 
custo aos mesmos. O Estado, também exploraria diretamente às terras. Segundo 
Maestri, com isso Francia fortalecia “a base social plebeia da nova ordem”.40

A diminuição da carga tributária era outra medida que Francia perseguiu até 
os últimos momentos de seu governo. Uma série de impostos que afetava, sobretudo 
as classes mais pobres foi aos poucos reduzidos, até quase desaparecer, como o caso 
da Alcabala – imposto sobre as vendas, que caiu de quatro para 1%. Os impostos não 

37 Sérgio Guerra Vilaboy. “El Paraguay del doctor Francia. Artigo”, Crítica e Utopia, 5 (s/d), p. 9.

38 VILABOY, Sérgio Guerra. Paraguay de la independencia a la dominación imperialista. Ob. cit. p. 121.

39 WHITE, Richard Alan. La primera revolución popular en América. Ob. cit. p. 89.

40 MAESTRI, Mário. Paraguay: A república camponesa [...] Ob. cit. p. 115.
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representavam mais a principal fonte de renda do Estado. O comércio estatizado 
de alguns produtos e a produção das estâncias da Pátria asseguravam boa parte da 
arrecadação paraguaia.41

Francia agiu rigorosamente com os grupos sociais que representavam obstru-
ção ao pleno desenvolvimento da autonomia paraguaia. Suas ações visavam atingi-
-los no que mais temiam: os bens. Para penalizar as classes espanholistas e crioulas 
entreguistas, Francia atacou-os economicamente e não com a vida como propuseram 
seus detratores. Uma medida aparentemente motivada por inspiração despótica e 
assim classificada por historiografia que negava Francia decretava em março de 
1814 a proibição do casamento de espanhóis entre si ou com crioulos.42 No entanto, 
a medida visava golpear mortalmente às classes que conspiravam contra a indepen-
dência autônoma do país. Isso porque o casamento entre crioulos ou espanhóis com 
nativos ou mulatos, por exemplo, geraria prole ilegítima. Assim, os bens desses, ao 
morrerem, passariam para o Estado.

No período colonial, a pouca instrução escolar que existia beneficiava somente 
as classes privilegiadas. Francia promoveu a criação de novas escolas primárias e 
rurais. Em uma sociedade prioritariamente rural, o aprendizado das primeiras letras 
era o suficiente para atender os interesses da classe camponesa. Francia estimulou 
a formação primária em detrimento do ensino secundário e da única instituição 
superior controlada pela Igreja – o Seminário de San Carlos. Essa instituição, por 
sinal, vocacionada a atender membros da elite asuncenha, formar novos clérigos, 
fora fechada por Francia em 1823. O colégio Seminário estava com suas funções 
reduzidas onerando o Estado.

A questão do ensino é tema bastante discutido entre os especialistas no tema. 
Longe de ser um consenso entre os historiadores, essa questão é fundamental para 
compreendermos o modus operandi de Francia. Para o historiador paraguaio, de-
fensor do regime francista, Justo Pastor Benites, no Paraguai governado por Francia 
“tanto índios como criollos sabían casi todos leer, escribir y contar.”43 Tal afirmação 
possivelmente tenha inspiração na obra de Max Von Versen, militar prussiano que 
escrevera sua Historia da Guerra do Paraguai, em 1868. Para esse autor, de forma 
afirmativa “os paraguaios sabiam ler, escrever e contar”.44 Por outro lado, há his-
toriadores que contestam a versão positiva da educação no Paraguai. O historia-
dor Francisco Doratioto, em sua obra Maldita guerra: nova história da Guerra do 
Paraguai, publicada em 2002, defende que essa ideia é equivocada e que no país não 
haveria “igualdade social e educação avançada”.45

Doratioto, que faz uma análise pouco favorável aos avanços sociais no Paraguai 
durante o governo Francia e mesmo mantidos com os López, sugere, como visto que 
naquele país não havia igualdade. Parece-nos uma afirmação correta se levarmos no 

41 VILABOY, Sérgio Guerra. Paraguay de la independencia a la dominación imperialista. Ob. cit. p. 134.

42 PETERS, Heinz. El sistema educativo[...] Ob. cit. p. 52.

43 BENITES, Justo Pastor. La vida solitária [...] Ob. cit. p. 63.

44 VERSEN, Max Von. (1833-1893). Historia da Guerra do Paraguai.Belo Horizonte: Italiana, São Paulo: 
EdUSP, 1976. p. 52.

45 DORATIOTO, Francisco. Maldita Guerra: nova história da Guerra do Paraguai. São Paulo: Companhia 
das letras, 2002. p. 30.
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rigor da expressão. Sem dúvidas, o Paraguai não era uma sociedade ideal, uma terra 
sem males, como propõe-se, inclusive, os defensores radicais do francismo. No en-
tanto, é necessário compreender a conjuntura paraguaia, entender as contradições 
sociais existentes desde o período colonial entre as classes ali existentes.

Do ponto de vista educacional, Francia promoveu sim mudanças estruturais 
importantes, privilegiou as escolas primárias em detrimento das secundárias. Isso 
se dá num contexto de valorização da classe camponesa. Para uma sociedade priori-
tariamente rural, que praticava uma produção de subsistência ou para um mercado 
interno diminuto, não era imperioso, segundo as necessidades, da época investimen-
to em outros níveis de educação além das primeiras letras e noções de matemática.

O historiador Mário Maestri, destaca que, apesar das poucas fontes, é possível 
afirmar que no período do governo Francia, a educação voltada à classe camponesa 
sofreu grandes ajustes e investimentos, segundo os recursos disponíveis. O governo 
passara a pagar o salário dos mestres além de esporadicamente fornecer-lhes rou-
pas, produto dispendioso pela escassez de tecidos no país. Ainda segundo o mesmo 
autor, é necessário considerar que a educação pública no Paraguai era oferecida ex-
clusivamente aos meninos, assim como em outras regiões da América. No Paraguai, 
teria, em 1834, cerca de 140 escolas primárias rurais para 375 mil estudantes.46 A 
média de 1.300 alunos para cada escola. Os números não seriam nada mal se hou-
vessem dois ou três turnos de aulas como os existentes atualmente.

Buenos Aires, um empecilho ao comércio

Outra questão que denota o empenho de Francia com interesses camponeses é 
o isolamento no qual passou o país por longo período. Acossado por todos os lados, 
Francia promoveu o isolamento paraguaio em relação às questões da região platina. 
Enquanto o ambiente regional esquentava na luta pela hegemonia entre Império do 
Brasil e Buenos Aires, no Paraguai, interpretando interesses do povo camponês que 
não via motivos para participar de tais acontecimentos, o clima era de voltar-se para 
dentro.

Na década de 1820, o bloqueio comercial praticado por Buenos Aires forçava 
o Paraguai a buscar uma nova rota de comércio. O Paraguai necessitava de alguns 
bens que não eram produzidos no país. Naquele período, Francia retirou da região 
das Missões intrusos, principalmente da vizinha Corrientes que atraídos pelos ervais 
ocupavam a área.47 Em 1823, uma saída comercial foi aberta, o porto Itapúa/São 
Borja.

Buenos Aires, sobretudo, e as províncias do Litoral, a seguir, eram o destino de 
praticamente toda a produção paraguaia. Para poder comercializar com a Europa, o 
Paraguai necessitava da intermediação do porto de Buenos Aires. As diversas taxas 
e impostos pagos nos mais variados entrepostos comerciais antes de chegarem ao 

46 MAESTRI, Mário. Paraguai: republica camponesa [...] ob. cit. p. 145.

47 WHITE, Richard Alan. La primera revolución popular en América. Ob. cit. p. 159.
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país encareciam os produtos. Isso era uma maneira de forçar a reincorporação do 
Paraguai ao sistema colonial, agora sob o tacão de Buenos Aires.

O governo portenho agira de tal maneira para pressionar o governo paraguaio 
que declarara sua independência política, não aceitando o jugo da Confederação. 
Francia jamais pretendeu levantar pela força o bloqueio naval imposto pelos porte-
nhos. Os cofres nacionais não comportariam tal esforço e ele não se encontrava na 
pauta francista, voltada para a autonomia do país. Entretanto, Francia obrigou os 
espanhóis de Assunção a contribuir com a quantia de cento e 50 mil pesos para a 
defesa do país.48 Tratava-se de dupla ação, uma contra um inimigo externo e outra, 
contra o inimigo interno, contra a já debilitada classe espanholizada, de claro cará-
ter oposicionista. Durante todo o período em que Francia esteve no poder, a classe 
camponesa esteve protegida das investidas da classe proprietária paraguaia, inte-
ressada na abertura política e econômica para benefícios próprios.

Em 20 de setembro de 1840, morreu em Assunção o líder paraguaio que se 
destacou por fazer uma política de cunho nacionalista e focada na parcela antes des-
favorecida da população. Em cerca de 30 anos no governo, pôde por em prática suas 
ideias antirrealista e antiabsolutista. Defendeu e foi defendido pelos pequenos e 
médios proprietários. Empreendeu um governo nunca antes visto no sul da América.

Conclusão

A verdadeira revolução americana esteve longe de passar pelas mãos de Simóm 
Bolívar, San Martin ou ainda Sucre. Foi no interior do já fragmentado vice-reino do 
Prata que o dr. José Gaspar Rodrigues de Francia capitaneou a primeira e única re-
volução popular na América daquele período.

Francia não fez e não podia ter feito nada sozinho. A vitoriosa associação en-
tre aquele homem influenciado pelas ideias ilustradas e uma população camponesa 
oprimida, mas forte socialmente, levou o Paraguai a consolidar sua independência e 
caráter social singular.

Os governos que sucederam a Francia desconsideraram seus imensos esforços 
para fazer do Paraguai um país autônomo política e economicamente. Após sua mor-
te, os governos de Carlos e Solano López desenvolveram uma política econômica, 
tendencialmente liberal em prejuízo à classe camponesa e reavivando a decadente 
classe possuidora paraguaia. Os resultados dessa política se conheceriam décadas 
mais tarde com o choque entre o Paraguai e as “potências” regionais na Guerra da 
Tríplice Aliança. Guerra que trouxera prejuízos incalculáveis para o povo paraguaio 
que perdeu a autonomia conseguida de forma tão dolorosa no governo Francia. 
Além de tornarem-se dependentes do Império do Brasil, a população paraguaia foi 
quase completamente destruída em uma guerra que durou cerca de cinco anos e não 
interessava a grande maioria do povo camponês.

48 Id. ib. 162.
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Moda e aparência feminina no jornal Folha do 
Norte durante os anos dourados1

Tatiane de Santana Souza2

Resumo: 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os textos veiculados na seção “No 
mundo da moda”, além de notas relacionadas ao cuidado com a aparência e ao vestuário 
encontradas no periódico feirense Folha do Norte, no período de 1950 a 1959. Nesse 
momento, Feira de Santana buscava estar afinada com a modernização que ocorria 
de maneira progressiva no país durante a década de 1950 e o jornal Folha do Norte 
estabeleceu e reforçou um ordenamento de lugares a serem ocupados pelas senhoras e 
senhoritas da cidade. Desse modo, o periódico tinha a função normatizadora, modelando 
e definindo os papéis femininos através das representações de um ideal de mulher 
feirense que se quer vestida de acordo com as tendências internacionais.

Palavras-chave 

Jornal. 
Moda.  

Comportamento feminino.

1 Este artigo é fruto da pesquisa em andamento sobre vestuário, aparência e distinção social na cidade 
de Feira de Santana-BA, a partir dos textos veiculados no jornal Folha do Norte e na revista Gente 
Importante, parte do meu mestrado em História, na Universidade Federal da Bahia (UFBA), desenvolvida 
sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Marina Regis Cavicchioli, com bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes).

2 Mestranda do Programa de Pós-graduação em História da UFBA.
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Introdução

Nascemos nus e vivemos vestidos. É justamente o modo como cobrimos e des-
cobrimos o nosso corpo que faz a diferença. A vestimenta, além de exercer 
funções utilitárias, é privilegiada como sistema de significação, de caráter 

simbólico. As roupas e os acessórios não são os únicos objetos pertencentes ao con-
junto moda, mas é através destes que a moda percorre mais rapidamente seu per-
curso, e, conforme Bonadio, basta que um indivíduo vista uma roupa para pertencer 
a um determinado grupo social, identificar-se com ele e ser identificado como igual 
pelos seus membros, ao menos no que diz respeito à aparência.3

A indumentária pode representar diferenças sexuais, etárias e financeiras, e, 
nesse sentido, podemos dizer que nos vestimos pensando na forma que seremos 
vistos pelo outro. Embora não seja possível afirmar a influência da moda em relação 
às mudanças da sociedade, é possível demonstrar a importância da moda na manei-
ra de expressão de determinada época, como na década de 1980, quando a moda 
marginal punk – oriunda dos subúrbios de Londres, onde indivíduos expressavam 
sua revolta contra um período de desemprego através do uso de uma indumentária 
minimalista composta por correntes, piercings, cabelos despenteados e descoloridos 
– passa a ser cultuada no circuito da música e da alta moda.4

Gilda de Mello e Souza nos diz que a moda

serve à estrutura social, acentuando a divisão em classe; reconcilia 
o conflito entre o impulso individualizador de cada um de nós (ne-
cessidade de afirmação como pessoa) e o socializador (necessidade 
de afirmação como membro do grupo); exprime ideias e sentimen-
tos, pois é uma linguagem que se traduz em termos artísticos.5

Segundo Barreiros, desde o fim do século XIX, as mulheres baianas se dirigiam 
para as lojas de artigos de moda e beleza e escolhiam os modelos e tecidos dos seus 
trajes, os seus adornos e objetos pessoais. Dirigir-se a um estabelecimento comer-
cial se constitui num avanço, pois, no passado, elas realizavam as suas compras atra-
vés de pedidos nos catálogos ou por solicitações aos amigos e parentes que estavam 
em constantes viagens.6

No Brasil, imprensa feminina e moda andam par a par. Desde o século XIX, 
as publicações femininas brasileiras apresentavam elementos da moda, ajudando 
as senhoras da corte a manterem-se informadas a respeito dos figurinos europeus.7 

3 Maria Claudia Bonadio, Moda: costurando mulher no espaço público. Estudo sobre a sociabilidade fe-
minina na cidade de São Paulo 1913-1929. 2000. 184 f. Dissertação (Mestrado em História) Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2000, p. 28.

4 Renata Pitombo Cidreira, A sagração da aparência: o jornalismo de moda na Bahia. Salvador: EDUFBA, 2011, p. 86.

5 Gilda de Mello e Souza, O espírito das roupas: a moda no século dezenove. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1987, p. 29.

6 Márcia Maria da Silva Barreiros Leite, Educação, cultura e lazer das mulheres de elite em Salvador, 
1890-1930. 1997. 188 f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da Bahia, 1997, 
p.144.

7 Dulcília Schroeder Buitoni, Mulher de papel: a representação da mulher na imprensa feminina brasilei-
ra. São Paulo, SP: Summus, 2009, p. 12.
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Após a Segunda Guerra Mundial, as mulheres passaram a aparecer na imprensa 
por toda parte. Segundo Susan Besse, a importância dada ao feminino nos veículos 
midiáticos refletia, por um lado, mudanças nos papéis das mulheres e expectativas 
oriundas da rápida expansão da economia urbano-industrial do decorrer do pós- 
guerra. Por outro lado, a obsessão com os papéis, comportamento e consciência das 
mulheres era reflexo de ansiedades profundas difundidas entre as elites urbanas 
ascendentes.8

Feira de Santana buscou estar afinada com a modernização que ocorria de 
maneira progressiva no país durante a década de 1950 e o jornal Folha do Norte 
estabeleceu e reforçou um ordenamento de lugares a serem ocupados pelas senho-
ras e senhoritas da cidade. Desse modo, o periódico tinha a função normatizadora, 
modelando e definindo os papéis femininos através das representações de um ideal 
de mulher feirense.

Ser mulher e ser homem são categorias socialmente construídas e, como nos 
diz Maria Lúcia Rocha-Coutinho, o ser mulher, da mesma forma que o ser homem, 
é o efeito de uma embaraçada rede de significações sociais.9 Desse modo, o esforço 
desenvolvido por pesquisadores de diversas áreas do saber que escolheram a mu-
lher como objeto de estudo demonstrou a consciência de que os processos sociais e 
culturais são extremamente complexos. Além disso, permitiram a utilização de no-
vos métodos de pesquisa e, segundo Tilly, possibilitou a expansão da compreensão 
de fatos históricos e o desenvolvimento dos nossos conhecimentos.10

Os Estudos da Mulher possibilitaram o surgimento dos Estudos de Gênero.11 
O termo “gênero” foi utilizado inicialmente nos anos 1970, entre as feministas nor-
te-americanas, para teorizar a questão da diferença sexual.12 Os Estudos de Gênero 
possibilitam analisar como todas as instituições sociais, econômicas e políticas 
são influenciadas, direta ou indiretamente, pelos estereótipos acerca de homens e 
mulheres.

No Brasil, o uso da categoria “gênero” começou de maneira tímida quando, 
em 1989, a Revista Brasileira de História lançou, no fascículo “A mulher no espaço 
público”, um olhar ao objeto “mulher”. A introdução da discussão teórico-metodo-
lógica de gênero ocorreu na década de 1990 com a tradução do texto Gênero: uma 
categoria útil para análise histórica, da historiadora Joan Scott, que impulsionou 
os estudos sobre o tema em terras brasileiras. As observações de Scott permitiram 
problematizar as questões do feminino com outros temas, como raça, classe, etnia 
e sexo. A autora define o conceito de gênero de duas maneiras distintas que estão 
interligadas:

8 Susan Besse, Modernizando a desigualdade: reestruturação da ideologia de gênero no Brasil, 1914-
1940. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999, p. 2-3.

9 Maria Lúcia Rocha-Coutinho. Tecendo por trás dos panos: a mulher brasileira nas relações familiares. 
Rio de Janeiro: Rocco, 1994, p. 17.

10 Louise A. Tilly. Gênero, História das Mulheres e História Social. Cadernos Pagu, número 3 (1994), p. 29-
62, http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=51008, acesso em: 19 de ago. de 2014.

11 Ibidem, p. 16.

12 Rita de Cássia Vianna Rosa, As mulheres de Paraiburgo: representações de gênero em jornais de Juiz de 
Fora/MG (1964-1975). 2009. 247 f. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal Fluminense, Instituto 
de Ciências Humanas e Filosofia, Departamento de História, Niterói. 2009, p. 3.

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=51008
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[...] (1) o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais 
baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e (2) o gênero é 
uma forma primária de dar significado às relações de poder.13

Conforme proposto por Joan Scott, o gênero é um conceito de análise para 
identificar as construções culturais acerca de homens e mulheres,14 influenciando 
diretamente ideias sobre esses papéis. Ainda, segundo Scott, o gênero é uma carac-
terística primária de relações significantes de poder,15 desse modo, está presente 
em todas as dimensões da vida social e podendo ser adotada em diversos campos do 
conhecimento, inclusive no campo da moda e do vestuário.

A autora ainda nos fornece aparato para analisar o papel da mídia na cons-
trução dos lugares sociais femininos, quando nos diz que a mesma é uma dimensão 
organizacional, pois traduz o mundo simbólico em normas e valores, mobilizando 
o desejo do público – nesse caso o leitor – para certos modos de pensamento, com-
portamento e modelos que servem para a construção ou desconstrução dos valores 
tradicionais e dominantes. Ela é uma instituição social que reflete os conceitos e as 
ideias que estão inseridas no cotidiano social, produzindo discursos que fazem parte 
do imaginário coletivo, permeando e invadindo as nossas vidas, na medida em que 
existe um transbordamento de um mundo midiático, deixando transparecer uma 
nova forma de percepção e interpretação da realidade.16

O progresso da História Cultural reforça o avanço na abordagem do feminino, 
desse modo, o campo historiográfico que estuda as práticas culturais tem contri-
buído de maneira significativa para a crítica das representações e das ideologias 
de determinada sociedade. Conforme Márcia Maria Barreiros, o campo da cultura 
articulou-se às investigações acerca das relações entre os gêneros na história, desde 
a década de 1980.17

O modelo de História Cultural proposto por Roger Chartier tem como objeto 
principal “identificar o modo com em diferentes lugares e momentos uma deter-
minada realidade social é construída, pensada, dada a ler.”18 Para o autor, a noção 
de representação constitui pedra angular “que demanda classificações, divisões e 
delimitações que organizam a apreensão do mundo social como categorias funda-
mentais de percepção e apreensão do real.”19 Roger Chartier nos diz que as lutas de 
representação têm tanta importância quanto as lutas econômicas, para a compreen-
são dos mecanismos através dos quais um grupo impõe ou tenta impor concepções 

13 Joan Scott, Gênero: uma categoria útil para análise histórica. Revista Educação e Realidade, volume 20 
(1995), p. 71-99, https://archive.org/details/scott_gender, acesso em: 19 de ago. de 2014.

14 Rachel Soihet, Formas de violência, relações de gênero e feminismo. Gênero: Revista Transdisciplinar 
de Estudos de Gênero. Nuteg, Niterói – EDUFF, v.2, p. 7-25, 2002.

15 Scott, Gênero: uma categoria útil para análise histórica, p. 86.

16 Idem.

17 Márcia Maria da Silva Barreiros Leite, Entre a tinta e o papel: memórias de leituras e escritas femininas 
na Bahia: 1870-1920. Salvador, Ba: Quarteto, 2005, p. 27.

18 Roger Chartier, A história cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
Lisboa, PT: Difel, 1990, p. 17.

19 Idem.

https://archive.org/details/scott_gender
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de mundo, valores ou domínio.20 O vestuário é um conjunto de códigos que distingue 
o indivíduo dos demais e, segundo o autor, podemos analisar as práticas de reco-
nhecimento de uma identidade social e que significam simbolicamente uma posição 
visível de existência de grupo ou de classe.21

As mudanças ocorridas na historiografia brasileira permitiram, nos últimos 
anos, um crescente interesse por uma fonte tradicional para a recuperação do pas-
sado: os jornais. No Brasil, o debate sobre a presença de jornais no trabalho do 
historiador ocorre num momento de mudanças na compreensão do documento e 
da própria concepção de História. Segundo Luca, o pioneirismo na utilização de 
periódicos na escrita histórica coube a Gilberto Freyre, que, através de anúncios 
de jornais, estudou diferentes aspectos da sociedade brasileira do século XIX num 
momento de mudanças na compreensão do documento e da própria concepção de 
História.22

A imprensa é produto de determinadas práticas sociais de uma época e se 
constitui em instrumento de manipulação de interesses e intervenção na vida social, 
dado que o jornal oferece vasto material para o estudo da vida cotidiana. Da mesma 
forma, podemos conhecer as representações normatizadoras construídas pelo perió-
dico e os valores hegemônicos que podem ser incorporados ou aqueles que tornam- 
se parâmetros de determinada realidade.

O jornal Folha do Norte

A Folha do Norte é o mais antigo periódico em circulação na cidade de Feira 
de Santana. Fundado em setembro de 1909, pelo coronel Tito Ruy Bacelar e seus 
irmãos João Vidal e Arnold Silva,23 foi criado para servir de escudo político “[...] em 
prol do progresso intelectual desta grande zona sertaneja”.24

O jornal circulava na segunda-feira, dia de intensa movimentação na cidade 
por causa da feira livre e da feira do gado.25 Os impressos da década de 1950 se 
apresentavam com quatro ou seis páginas em formato berliner.26 Os textos de res-
ponsabilidade do periódico eram compostos em corpo 10 sobre entrelinha 11, sen-

20 Idem.

21 Roger Chartier, Entrevista. ACERVO: Revista do Arquivo Nacional. V. 8, n. 1-2 (jan./dez. 1995), p. 3-12. 
Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1995, < http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/media/v8_n1_2_
jan_dez_1996.pdf, acesso em 19 de ago. de 2014.

22 Tânia Regina de Luca, A história nos, dos e por meio dos periódicos. In: Carla Bassanezi Pinsky (Org.). 
Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2005, p. 117.

23 Ana Maria Carvalho dos Santos Oliveira, Feira de Santana tempos de modernidade: olhares, imagens 
e práticas do cotidiano. (1950-1960). 2008. 221 f. Tese (Doutorado em História) – Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, 2008, p. 31.

24 Jornal Folha do Norte – 17 de janeiro de 1909 – Edição 2, p. 1. MSC/CENEF.

25 Grazyelle Reis dos Santos, Literatura e cultura em Feira de Santana: práticas, usos e tendências em im-
pressos da Folha do Norte (1951-1969). 2008. 244 f. Dissertação (Mestrado em Literatura e Diversidade 
Cultural) Universidade Estadual de Feira de Santana, 2008, p. 39.

26 Formato de jornal com páginas que normalmente medem 315 x 470 milímetros, ligeiramente maior que 
o formato tabloide.

http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/media/v8_n1_2_jan_dez_1996.pdf
http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/media/v8_n1_2_jan_dez_1996.pdf
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do que os elementos gráficos eram dispostos por todos os espaços. A impressão 
ocorria em oficinas próprias, a princípio pelo sistema tipográfico27 com a utilização 
de tipos para a composição, clichês28 e xilogravuras29. Foi pioneiro ao inaugurar, em 
5 de maio de 1976, sua primeira publicação em off set, processo de impressão consi-
derado moderno por reproduzir as ilustrações e a composição numa chapa. Trata-se 
de um periódico de linha editorial conservadora, que fabricava apenas a notícia local 
e valia-se da publicidade oficial.

Em cada exemplar, havia uma ampla variedade de informações: notícias locais, 
portarias policiais, artigos médicos e jurídicos, notas esportivas e fúnebres, conse-
lhos de saúde e beleza, literatura, propagandas oficiais, além de colunas religiosas 
e sociais. Caracterizava-se não apenas como um veiculador de notícias, mas como 
órgão formador de opinião. O noticiário nacional e internacional era reproduzido 
de jornais da Bahia, do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e de agências de 
notícias como a Globe Press, Nossa Press, Press Continental, USIS, SIJ, Agência 
Planalto, BNS, MPIB e NA.30 O precário sistema nacional de comunicações compro-
metia a veiculação de notícias, pois o volume de informações transmitidas ao público 
era modesto em relação aos fatos realmente ocorridos.

As seções e variedade recebiam destaque nas páginas do periódico. Reuniam 
assuntos que interessavam a determinados grupos de leitores, uma espécie de pe-
queno mercado de leitura. As variedades ou jornalismo diversional constituem as 
seções “Folha Social”, destinada à literatura feirense, rádio, cinema, humorismo, 
além das intituladas “Notas médicas e científicas”, “À vol d’oiseau”, “Disco Voador”, 
“Fatos da Semana”, “Panorama” e “Coluna Quente”, que apresentavam os proble-
mas da cidade e serviam a vida cotidiana do leitor. O colunismo social se iniciava 
no interior da Bahia quando, em julho de 1955, surgia a primeira coluna social inti-
tulada “Sociedade”, pois “[...] a sociedade moderna, porém, não pode prescindir do 
convívio social. Ninguém é bicho do mato”.31

Geralmente, na segunda e terceira páginas, encontravam-se as seções de 
assuntos para o público feminino. Ao longo da década de 1950, existiram as se-
ções “Como cuidar do bebê”, “Conselhos de beleza”, “Especial para a mulher” e 
“Conselhos para o lar”, textos que ajudavam a compor as imagens de uma mulher 
que se quer ideal na moderna Feira de Santana dos anos dourados. Buitonni ressalta 
que essas seções se enquadram nas categorias de jornalismo informativo e interpre-
tativo, por concentrarem informações geralmente curtas e sem apreciações e conte-
rem opinião de especialistas, antecedentes e consequências.32 Boa parte dos textos 
que aí se localizam é oriunda de agências estrangeiras de notícias.

27 Processo de impressão em que as letras, sinais e símbolos fundidos em liga de chumbo entram em con-
tato direto com o papel.

28 Reprodução de desenhos, fotografia ou texto para a impressão.

29 Antigo processo de gravação manual destinada à impressão, pelo qual o desenho é feito sobre uma placa 
de madeira, a mão pelo gravador.

30 Santos, Literatura e cultura em Feira de Santana, p. 37.

31 Jornal Folha do Norte – 7 de janeiro de 1956 – Edição 2.426, p. 4. MSC/CENEF.

32 Buitoni, Mulher de papel: a representação da mulher na imprensa feminina brasileira. p. 22.
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O periódico inaugurou um espaço dedicado somente às notícias de vestuário e 
decoração quando, no ano de 1954, a veiculação da seção “No mundo da moda” foi 
iniciada. Eram apresentadas às leitoras feirenses as novidades do mercado de moda 
de lugares como França e Nova Iorque. Desse modo, percebemos que a mudança 
do conteúdo voltado para o público feminino demonstra uma escolha de um público 
leitor específico para aquela seção e os textos remetem para o estilo de escrita jor-
nalística chamado de “moda ostentatória”.33 Conforme Renata Pitombo, o jornalismo 
de moda desempenha três funções principais: evidencia uma cultura diferente do 
corpo, descreve o dispositivo e os meios de um sistema de consumo essencialmente 
vestimentar que serve ao entretenimento e exibe um discurso social alocado sobre o 
escudo da moda triunfante.34

O jornal de moda ou seções dedicadas ao vestuário constitui-se uma fonte es-
sencial para quem quer pesquisar história através da moda, como considera o histo-
riador Alberto Malfitano:

Em uma atividade historiográfica em ansiosa busca por novos 
campos de estudos ainda não explorados, mas que nem sempre se 
revelam apropriados para desvendar aspectos significativos do pas-
sado, a história do jornalismo de moda pode ser útil para lançar luz 
sobre setores pouco conhecidos, ou permitir novas perspectivas de 
estudo. Até agora, esse campo de pesquisa foi de fato considera-
do pouco merecedor da atenção da maioria dos historiadores, que 
o subestimaram e o deixaram à margem dos seus interesses. Na 
realidade, há considerações categóricas a favor deste gênero de 
pesquisa, baseadas no fato de que os jornais de moda oferecem um 
espelho no qual se pode ler a evolução social e de que, surgidos há 
mais de duzentos anos, seu público tem aumentado constantemen-
te ao longo das décadas. 35

Os meios de comunicação agem como ferramentas de representação social, 
ou seja, através da análise de determinado jornal ou revista de qualquer época po-
demos ter uma ideia de como se comporta uma sociedade naquele período. Neles 
estão presentes seus costumes, sua ideologia, seus hábitos, forma de vida e costu-
mes. Por conseguinte, é essencial compreender quais estereótipos, modas, modelos, 
modismos, estrangeirismos, nacionalismos, enfim, quais as ideias e características 
difundidas para uma mulher feirense na década de 1950.

33 Renata Pitombo Cidreira, Jornalismo de moda: crítica, feminilidade e arte. RECÔNCAVOS - Revista 
Acadêmica do Centro de Artes, Humanidades e Letras, 1, 1, (2007), p. 46-53, http://www.ufrb.edu.br/
reconcavos/edicoes/n01/pdf/renata.pdf, p. 52, acesso em: 19 de ago. de 2014.

34 Ibid, p. 50.

35 Alberto Malfitano, Moda e ciências humanas. In: Paolo Sorcinelli (org.). Estudar a moda: corpos, vestu-
ários, estratégias. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2008, p. 61.



102

Revista de História, 6, 1-2 (2017), p. 95-110 

Feira de Santana nos anos dourados36

A década de 1950 marca um tempo de mudanças no plano econômico e político 
do Brasil. Foi um período histórico caracterizado por grande otimismo em relação ao 
futuro. Para grande parte dos brasileiros, o país logo seria reconhecido como uma 
nação moderna, efeito de uma economia que agregava os padrões de produção e de 
consumo próprios dos países desenvolvidos. A opinião predominante apontava para 
o advento de uma nova civilização nos trópicos que combinava a incorporação das 
conquistas materiais do capitalismo com características que singularizavam o brasi-
leiro: cordialidade, criatividade e tolerância.37

Feira de Santana foi inserida nesse processo através da execução de projetos 
de melhoramentos do perímetro urbano, construção e manutenção de edifícios públi-
cos, desenvolvimento da indústria e expansão dos volumes dos serviços comerciais 
decorrentes da abertura de várias rodovias que, devido à localização geográfica pri-
vilegiada, tornara a cidade o maior entroncamento rodoviário do Norte-Nordeste do 
país.38 Tal fato colaborou para a expansão de bens de consumo e duráveis oriundos 
do sudeste do país e estimulou a vocação comercial da urbe. A cidade servia de pas-
sagem da mão de obra do Nordeste para trabalhar nas indústrias do Sudeste e como 
percurso de escoamento das mercadorias produzidas na área recém-industrializada 
do Sudeste para serem absorvidas pelo mercado nordestino.39

Segundo Santos, a construção de rodovias a partir da segunda década do sé-
culo XX alterou todo o cenário regional visualizado para a Bahia constituindo não 
mais um espaço articulado em torno da sua capital – Salvador –, mas um conjunto 
formado de verdadeiros pedaços que passaram a compor uma nova regionalidade.40 
Nesse período, foram concluídas a rodovia Rio-Bahia (BR 116) e a Feira-Salvador 
(BR 324) considerada “uma das mais belas estradas do Brasil, à altura de honrar e 
elevar sobremodo a engenharia nacional”.41

Como nos diz Oliveira, a inclusão de Feira de Santana no cenário nacional im-
plicou para a sociedade feirense, reorganizar a cidade e o seu cotidiano, alterando 
hábitos e construindo representações associadas a uma urbe comercial, progres-
sista e moderna.42 Existia o próprio conflito entre o novo e o velho, decorrente do 
desejo generalizado das elites em ascensão – intelectuais, judiciários, comerciantes, 

36 Expressão usada por Carla Bassanezi, “Mulheres dos anos dourados”, in, Mary Del Priori (org.), História 
das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 1997, p. 607-639. A autora associa a expressão à década 
de 1950, quando o Brasil viveu um período de ascensão da classe média, assistiu ao crescimento urbano 
e a industrialização.

37 João Manuel C. de Mello e Fernando Novais, “Capitalismo tardio e sociabilidade moderna”, in: Fernando 
Novais e Lília Moritz Schwarcz (Orgs.), História da vida privada no Brasil: contrastes da intimidade 
contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 560.

38 Andréa da Rocha Rodrigues, Honra e sexualidade infanto-juvenil na cidade do Salvador, 1940-1970. 
2007. 210 f. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade 
Federal da Bahia, 2007, p. 212.

39 Oliveira, Feira de Santana tempos de modernidade, p. 19.

40 Santos, Literatura e cultura em Feira de Santana, p. 23.

41 Jornal Folha do Norte – 3 de fevereiro de 1951 – Edição 2.169, p. 1. MSC/CENEF.

42 Oliveira, Feira de Santana tempos de modernidade, p. 20.
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profissionais públicos e liberais – em inserir a cidade em todos os aspectos da mo-
dernidade – progresso material e melhoramentos urbanos – que embalava as outras 
cidades brasileiras.43

Cristiana Barbosa de Oliveira nos diz que, desde o princípio do século XX, 
a urbe feirense passou por sucessivas transformações baseadas num processo de 
disciplina e normatização social determinadas pelas elites sociais, que controlava 
a população e excluía as camadas populares do “prazeroso e higiênico” ambiente 
urbano.44

Na busca pela consolidação de um espaço público harmonioso, a paisagem 
urbana adquire novos traços: há a criação de novos prédios públicos, a exemplo do 
Estádio Municipal (1953), do Ginásio Estadual Noturno (1957), da Escola de Menores 
(1957) e do Hospital D. Pedro de Alcântara (1957). Foram também construídos, na 
década de 1950, o Cine Santanopólis (1958) e Lions Clube (1958).45 A nova arquite-
tura atribuía ares de modernidade às ruas da cidade. Em crônica dedicada ao poeta 
feirense Aloisio Resende, o advogado e cronista Hugo Navarro descreveu as mudan-
ças que ocorriam no cenário citadino:

A tua cidade, bisonha e, certamente, com algo de pitoresco e de 
romântico a época em que viveste, derramou-se, esbateu-se por 
sobre o planalto com o afã de quem tem um encontro marcado 
com o progresso. Os palacetes alinham-se como nunca se alinha-
ram. Rasgam-se avenidas, tentáculos gigantescos que parecem 
pretender abarcar a urbe. Os subúrbios estão irreconhecíveis, 
transformados.46

O novo cenário trouxe consigo novas sociabilidades que não passaram desper-
cebidas nas várias edições do periódico Folha do Norte. Anúncios dos bailes reali-
zados pelas filarmônicas da cidade e no Feira Tênis Clube, espaço de sociabilidade 
da elite feirense, frequentado por “famílias honestas e incautas”,47 as exibições de 
filmes nos principais cinemas da cidade, os concertos musicais, as exposições de 
artes plásticas e apresentações de artistas de fama nacional demonstravam que

[...] Feira de Santana já possui um público capaz de sentir e aplau-
dir a boa arte, uma mentalidade promissora de ambiente fértil, 
onde grandes artistas encontram certa receptividade, tão rara nas 
cidades do interior.48

43 Eronize Lima Souza. Prosas da valentia: violência e modernidade na princesa do sertão (1930-1950). 
2008. 253 f. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008, p. 28.

44 Cristiana Barbosa de Oliveira Ramos, Timoneiras do bem na construção da cidade princesa: Mulheres 
de elite, cidade e cultura (1900-1945). Dissertação (Mestrado em Cultura, Memória e Desenvolvimento 
Regional). Universidade do Estado da Bahia, Santo Antonio de Jesus, 2007, p. 25.

45 Clubes de serviços voltados para causas humanitárias fundado no ano de 1917 em Chicago, EUA. Nas 
décadas de 1950 e 1960, a expansão internacional intensificou-se, chegando ao Brasil em 1952.

46 Meu caro Aloísio, jornal Folha do Norte – 13 de janeiro de 1951 – Edição 2.166, p. 4. MSC/CENEF.

47 Uma suspensão injusta e um protesto justificado, jornal Folha do Norte – 14 de janeiro de 1950 – Edição 
2.114, p. 1. MSC/CENEF.

48 Noite de arte no Feira Tênis Clube, jornal Folha do Norte – 28 de fevereiro de 1953 – Edição 2.277, p. 
1. MSC/CENEF.



104

Revista de História, 6, 1-2 (2017), p. 95-110 

O crescimento material da cidade e os sinais da modernidade vão aparecen-
do aos olhos dos cidadãos feirenses. Na década de 1950, a cidade dispunha de um 
sistema de telecomunicações com os municípios vizinhos, que eram servidos pela 
Bahia Eletric Power Company. Nesse período, existiam duas estações de rádio: a 
2YR3 da Rádio Sociedade e a 2YN24 sob o patrocínio da Rádio Cultura de Feira de 
Santana. Além disso, dois alto falantes, de propriedade dos jornais Voz do Norte e 
Constelação, divulgavam notícias, músicas e anúncios diariamente.49

O encontro com o progresso proporcionara mudanças comportamentais dos 
habitantes, influenciados pelos novos estilos de vida encontrados nas nações de-
senvolvidas, recém saídas da Segunda Guerra Mundial e tecnologicamente mais 
adiantadas, principalmente nos EUA. No Brasil, a aspiração à ascensão individual 
tornou-se forte tendência e se traduziu através do crescente hábito consumista. A 
Folha do Norte estimulava o consumo através da veiculação de propagandas de au-
tomóveis, eletrodomésticos, eletrônicos, cosméticos e moda.

Nessa conjuntura, cresce a participação feminina no mercado de trabalho, es-
pecialmente no setor de serviços de consumo coletivo, em escritórios, no comércio 
ou em serviços públicos. As mulheres também entraram em número crescente na 
educação superior e adquiriam novos hábitos sociais destacados pelo hebdomadá-
rio:50 “as moças bebem whisk e fumam cigarro americano”.51

Conforme Rosa, “a cidade é um produto histórico-social; nessa dimensão, 
aparece como trabalho materializado, acumulado ao longo do processo histórico 
e desenvolvido por uma série de gerações”.52 Por conseguinte, convivemos com 
uma diversidade de pensamentos e atitudes. Feira de Santana não fugiu a regra. 
Portanto, foi nesse cenário que as feirenses teceram suas histórias, incentivadas a 
utilizar as novidades da moda e da aparência que ganharam espaço nas páginas do 
jornal Folha do Norte.

No mundo da moda e da aparência

O hebdomadário Folha do Norte trazia para as leitoras e leitores informações 
sobre as tendências internacionais do mercado da moda através da coluna “No mun-
do da moda”. O jornal anunciava Londres e Nova Iorque como as cidades que di-
tavam a moda para o resto do mundo, desfilando em suas páginas as tendências 
daquilo que compunha uma aparência impecável para a mulher moderna.

No mundo da moda
NOVA YORK – O feminino, o romântico e o nostálgico são as carac-
terísticas predominantes das primeiras coleções de outono. Como 
já dissemos em crônicas anteriores, a silhueta esbelta continua em 
voga, mas tem-se procurado favorecer a silhueta natural. Para esse 

49 Rollie Poppino, Feira de Santana. Salvador: Ed. Itapuã, 1968, p. 219.

50 Termo utilizado para se referir a uma publicação semanal.

51 Meu caro Aloísio, jornal Folha do Norte – 13 de janeiro de 1951 – Edição 2.166, p. 4. MSC/CENEF.

52 Rosa, As mulheres de Paraiburgo, p.39
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fim, são usados vários recursos como blusas soltas, almofadas, ja-
quetas e golas em forma de capuz.
Em geral, as blusas começam, nas costas, com o feitio império, na 
linha natural da cintura ou nos quadris. Algumas vezes, os com-
plementos aparecem, na frente e nas costas, como no modelo de 
Cell Chapman, que ela denomina ‘estilo camisa’. Para vestidos de 
‘cocktail’ e de noite, Cell enfeita as blusas com contas, outro enfeite 
muito em voga e que realça o tom nostálgico da estação.
Harvey Berin se concentrou nos vestidos justos, com costas em for-
ma de blusa solta, terminando à altura da cintura ou um pouco 
abaixo. Para cada estação, esse figurinista faz destacar um novo 
matiz e, para o próximo outono, tal matiz é o chamado ‘Vermelho 
de Castela’, um borgonha rico e intenso. Vários modelos do feitio 
acima descrito, assim como no estilo Regência, outra modalidade 
do feitio justo, foram apresentados nessa cor.
Nesse romântico estilo Regência, de cintura alta, Herin apresentou 
um lindo modelo com largo cinto de cetim, um pouco acima da li-
nha normal da cintura. Outro modelo de cintura alta para ‘cocktail’ 
também apresenta largo cinto cetim com laço.
Além do vermelho de Castela, a coleção apresenta modelos nos ma-
tizes verde Imperatriz, malva, marrom, corça e cinzento claro.
[...]
Berin, do mesmo modo que outros figurinistas reviveu a gola estilo 
capuz a fim de acentuar o aspecto suave dos vestidos. A linha de 
gola pode ser alta ou baixa, mas, frequentemente, nos vestidos para 
‘cocktail’, a linha é alta adiante, mas ousadamente baixa nas costas. 
Os vestidos com casacos compridos ou jaquetas continuam tão em 
voga quanto no ano passado. As jaquetas contudo são mais curtas e 
podem terminar a altura da cintura ou bem na linha dos quadris.153

Nos anos 1950, a moda seguiu diversas tendências e o periódico 
Folha do Norte se apresentava como propagador das novidades 
imprimindo em suas edições verdadeiros guias de moda. Estilo 
sensual, estilo bem comportado, sobriedade e elegância, vestidos 
acinturados com largos cintos, saias justas, blusinhas rendadas ou 
decotadas, coloridas ou tomara que caia. Essa silhueta extrema-
mente feminina e jovial atravessou toda a década de 1950 e se man-
teve como base para a maioria das criações desse período.

Para Maria Claudia Bonadio,54 se a mulher passa a dispor de demasiada quanti-
dade de opções de vestimenta, é necessário pensar que o vestuário é uma fabricação 
que carrega significações. Essas significações constroem e reconstroem a cada esta-
ção, de forma mais ou menos radical, o corpo da mulher. A imagem feminina passa 
a ser, por conseguinte, uma construção, uma representação do discurso vigente na 
sociedade, que o costureiro pode quebrar, assimilar ou representar. Juntamente com 
a linguagem, a educação e a cultura, a moda é uma das marcas e distinções visíveis 
pelas quais o ser social das elites ganha realidade e indica a posição específica da-
queles que dela participam no todo da sociedade.55

53 No mundo da moda, jornal Folha do Norte – 8 de setembro de 1956 – Edição 2.461, p. 3. MSC/CENEF.

54 Bonadio, Moda: costurando mulher no espaço público, p. 41.

55 Ibidem, p. 58.
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Além dos textos sobre as novas tendências da moda, encontramos artigos que 
traziam a descrição de adereços e a sua importância na composição do traje femini-
no, como por exemplo, os chapéus,56 sapatos57 e óculos, “pois certos modelos empres-
tam ao rosto das mulheres uma expressão há um tempo interessante e elegante.”58

A preocupação em se apresentar em consonância com os modismos é uma 
constante, ou seja, algumas senhoras e senhoritas de elite da urbe compartilhavam 
dos mesmos desejos e necessidades de boa apresentação pública, como parte das 
mulheres dos grandes centros urbanos. Desse modo, percebemos a ansiedade de 
figurar na lista das “Dez mais elegantes” escolhidas por Eme Portugal, famoso colu-
nista social da cidade:

As Dez Mais Elegantes de 1958
Como tive a oportunidade de dizer, é tarefa das mais difíceis selecio-
nar em nossa sociedade, onde são tantas as senhoras que primam 
pela elegância com que se apresentam, as que mais se destacam 
a fim de escolher as Dez mais que apresento na minha lista anual-
mente. Neste ano, de grande movimento social em nosso meio notei 
que muitas das senhoras do nosso ‘grand mond’ apuravam-se no 
trajar desejosas de serem integrantes da lista de 1958. Entre tantas 
como já disse foi-me extremamente difícil selecionar Dez sem cau-
sar ressentimentos. Vários fatores determinaram na escolha, entre 
eles a maneira correta no trajar, a personalidade, a beleza, a graça, 
a comunicabilidade, a maneira pela qual recepciona os convidados, 
a evidência, etc.
Aqui descrevo para os nossos leitores o porquê, destas senhoras, 
terem sido escolhidas para integrarem a lista deste ano.
Sra. Yêda Barradas Carneiro: Dizem que há pessoas que nascem 
elegantes. Creio ser este o caso desta senhora que pela sua mar-
cante personalidade e elegância sem par obteve a sua classificação.
Sra. Mirian Fraga Maia: Mais uma vez figura entre as ‘Dez Mais’, 
continuando a se destacar pelo seu guarda roupa sempre renova-
do, apresentando com bom gosto e graça as últimas novidades dos 
melhores figurinistas.
Sra. Julieta Portugal: Representante da sobriedade e distinção da 
mulher feirense, com qualidades pessoais que a tornam indispensá-
vel nesta lista como aconteceu na de 1957.
Sra. Glorinha Caribé: Anfitriã número um do nosso society, é uma 
personalidade que se destaca por uma simpatia contagiante, figu-
rando pela segunda vez em minha lista.
Sra. Consuelo de Carvalho: Singeleza e distinção caracterizam 
a sua permanente elegância. Apesar de ser uma das mais novas 
estreantes em nosso ‘grand mond’ tem se destacado pela sua 
personalidade.
Sra. Antonieta Moraes: A beleza, as atitudes delicadas, a maneira 
correta no trajar, lhe asseguraram um lugar nesta lista.

56 A moda dos chapéus em Londres, jornal Folha do Norte – 1 de setembro de 1951 – Edição 2.199, p. 2. 
MSC/CENEF.

57 No mundo da moda, jornal Folha do Norte – 20 de fevereiro de 1954 – Edição 2.328, p. 2. MSC/CENEF.

58 O encanto dos novos óculos femininos, jornal Folha do Norte – 14 de janeiro de 1950 – Edição 2.214, p. 
1. MSC/CENEF.
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Sra. Germínia Santos: Repete este ano o êxito de suas apresenta-
ções no ano passado. Tem o segredo da beleza e da elegância junta-
mente com um espírito grandemente liberal.
Sra. Margarida Neves: Inteligência, trabalho e simpatia aliados a 
uma espontaneidade muito própria, eis um ligeiro perfil desta se-
nhora elegante da nossa sociedade.59

O colunista apresentou ao público leitor do jornal Folha do Norte as feirenses 
consideradas mais elegantes do ano de 1958. Além de destacar o bom gosto das 
“senhorinhas” ao se vestir, realçou as características femininas consideradas ideais 
como a inteligência, simpatia e delicadeza. Eme Portugal além de escrever sobre 
os acontecimentos de sociabilidade da classe abastada feirense e lançar costumes, 
também se comportava como um vigilante do comportamento das senhoras e se-
nhoritas da urbe. O colunista se comportava como o interlocutor entre o mundo da 
moda e a elite. Com sua escrita singular, engraçada e repleta de estrangeirismos, o 
colunista, sempre que possível, alertava as feirenses contra possíveis gafes.

Em todas as revoluções, em todos os acontecimentos históricos, foi 
e será necessário o grito de incentivo de um para então concretizar- 
se o que se almejava. Em Itororó, por exemplo, não fosse a célebre 
frase do imortal Caxias: ‘Quem for brasileiro siga-me’, não teríamos 
vencido aquela batalha, grande passo dado pelo Brasil, na guerra 
contra o Paraguai.
Como vêem, foi necessário o grito de Caxias para que os soldados 
o seguissem. Pois bem, relacionando a História com a sociedade, 
ou mais estritamente, com a elegância, coloco-me no lugar de um 
trioneiro, de um orientador, embora reconheça o elevado bom gos-
to das senhoras e senhoritas da nossa sociedade e dou o grito de 
alerta no que diz respeito a alguns senões na elegância da mulher 
feirense.60

Sair em público descuidando-se da vestimenta investia-se de grande problema 
para o colunista Eme Portugal. Em crônica onde relatava os acontecimentos da noi-
te de Réveillon ocorrida no Feira Tênis Clube, o colunista tecia elogios aos “brotos” 
bem vestidos, mas para aquelas que não se preocuparam com o traje de festa ele 
deixou o seguinte recado: “Não aplaudi na festa, que tenham aparecido algumas se-
nhoritas de saia e blusa. É lamentável, pois este traje é para as manhãs esportivas. 
Festa de Réveillon exige rigorosamente traje Toalete.”. 61

Conforme a leitura dos textos do período, o jornal veiculava a ideia de que a 
vestimenta feminina distinguia as senhoras honestas das mulheres públicas – prosti-
tutas, lavadeiras e outros segmentos de mulheres pobres que percorriam o cotidiano 
urbano e, supostamente de acordo com a Folha do Norte, agrediam e atentavam 

59 Eme Portugal, As Dez Mais Elegantes de 1958. Jornal Folha do Norte – 11 de outubro de 1958 – Edição 
2.570, p. 6. MSC/CENEF.

60 Eme Portugal, Fugindo a rotina. Jornal Folha do Norte – 29 de março de 1958 – Edição 2.542, p. 6. MSC/
CENEF.

61 Sociedade, jornal Folha do Norte – 11 de janeiro de 1958 – Edição 2.531, p. 6. MSC/CENEF.
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contra o pudor das mulheres honestas, cuja formação nessa época era incumbência, 
principalmente da Igreja Católica, do Asilo Nossa Senhora de Lourdes e da Escola 
Normal.62 A ausência de um comportamento próprio para mulheres, marcado pelas 
características de recato, passividade, delicadeza, facilitava a repressão e a arbitra-
riedade policial, pois não se enquadrando nesse esquema, fugiam às normas atribuí-
das ao sexo frágil.

Os modelos dos trajes utilizados pelas mulheres da urbe deveriam ficar em 
consonância com a moda que geralmente copiada do exterior não observava as ca-
racterísticas do nosso clima.

Levando-se em consideração o grande desenvolvimento social da 
Princesa do Sertão, a elegância do sexo feminino está deixando a 
desejar. Ao que parece houve uma parada, um estacionamento, pois 
a elegância feminina em nossa terra, constitui-se, unicamente, em 
um vestido bonito. Já somos uma cidade que cresce a passos de 
gigante. Possuímos um comércio luxuoso, clubes aristocráticos dig-
nos de qualquer Capital, cinemas onde a elegância feminina deve 
preceder a tudo. Não é justo, portanto, que as senhoras e senho-
ritas saíam as ruas com vestidos ‘ligeiros’ (principalmente as Dez 
Mais) desacompanhadas de um complemento indispensável a toda 
mulher elegante: a bolsa. Não é admissível, dado o nosso grau de 
civilização, que, pelo menos aos domingos, as senhoras e senhoritas 
compareçam aos cinemas sem estarem devidamente enluvadas.63

A descrição desse trecho da fonte nos faz perceber que a vestimenta e os 
adornos utilizados pela mulher feirense eram símbolos de distinção entre grupos 
sociais. Pierre Bourdieu aborda o aspecto da distinção e atenta para o papel de re-
presentação dos símbolos. Baseada nesse autor, a vestimenta é aqui entendida como 
um elemento simbólico que possui a função de distinção social.64 Nesse sentido, o 
vestuário atua nas representações sociais dos indivíduos como instrumento que de-
marca posições sociais e proporciona as oportunidades de distinção, de obtenção de 
prestígio e reconhecimento.

A legitimidade da distinção ocorre nos atos de exibição cotidianos, na qual 
obter o efeito simbólico esperado é obter o reconhecimento dos demais pela perso-
nificação da distinção em cada membro do grupo dominante. Conforme Bourdieu, o 
poder simbólico e a distinção não são alcançados pelas propriedades intrínsecas do 
símbolo, mas pela autoridade e legitimidade do seu possuidor. O que está em jogo 
nas lutas pelo poder simbólico é “o poder sobre um uso particular de uma categoria 
particular de sinais e, deste modo, sobre a visão e o sentido do mundo natural e so-
cial”, 65 que acabam por se constituírem na realidade dada.

Estar bem vestida era uma exigência da sociedade que procurava reproduzir 
no seu cotidiano os valores burgueses. O modo como a jovem se trajava era tão 

62 Souza, Prosas da valentia, p. 45.

63 Eme Portugal, Fugindo a rotina, p. 6.

64 Pierre Bourdieu, A distinção: crítica social do julgamento. São Paulo: EDUSP; Porto Alegre: Zouk, 2007.

65 Pierre Bourdieu, O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003, p. 72.
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apreciado como o seu jeito de andar, falar ou conversar. Essa preocupação aden-
trava o terreno das boas maneiras, dos comportamentos e das condutas civilizadas.

O “ser bela” necessitava de um reconhecimento social. O ideal de beleza supõe 
uma relação de dominação e Chartier nos diz que:

Longe de afastar do ‘real’ e de só indicar figuras do imaginário mas-
culino, as representações da inferioridade feminina, incansavel-
mente repetidas e mostradas, se inscrevem e nos corpos de umas 
e de outros. Uma tal incorporação da dominação não exclui, entre-
tanto, afastamentos e manipulações. Como prova, de início o ‘efei-
to beleza’. Para as mulheres, se conformar aos cânones corporais 
(moveis e variados, inclusive) ditados pelo olhar e pelo desejo dos 
homens não é somente se curvar a uma submissão alienante, mas 
também construir um recurso permitindo deslocar ou subverter a 
relação de dominação. O ‘efeito beleza’ deve ser entendido como 
uma tática que mobiliza para seus próprios fins, uma representação 
imposta – aceita mas que se volta contra a ordem que produziu.66

Assim como as soteropolitanas de décadas anteriores,67 as mulheres de elite da 
cidade de Feira de Santana supervalorizavam as questões referentes à moda incitan-
do a seguinte crítica da Igreja Católica:

Severa advertência da Igreja sobre o despudor das vestes
[...] com o auxílio dos membros da Ação Católica, marianos e filhas 
de Maria, sejam avisadas delicadamente à porta dos templos, meni-
nas, moças e senhoras que se dirigirem à Igreja para os atos do cul-
to, ou mesmo fora destes, da proibição de entrarem daquele modo, 
ou com aqueles trajes proibidos nos templos sagrados.
[...]
São trajes inconvenientes (para a Igreja) no traje das meninas, mo-
ças e senhoras:
1° a falta de véu e de meias;
2° as de fazendas transparentes;
3° as demasiadamente curtas, que não desçam um decímetro, do 
menos, abaixo do joelho;
4° as de decotes profundos;
5° as demasiadamente ajustadas ao corpo;
6° sem mangas, ou com mangas que não desçam alguns centíme-
tros abaixo do cotovelo.
[...]
Con. ALCEBIADES ANDRADE – Secretário do Arcebispado.68

66 Roger Chartier, Dominação entre os sexos e dominação simbólica. Cadernos Pagu, número 4 (1995), 
p. 37-47, https://2aopiniao.milharal.org/files/2013/09/cadpagu_1995_4_4_CHARTIER.pdf, acesso em: 19 
de ago. de 2014.

67 Leite, Educação, cultura e lazer das mulheres de elite em Salvador, p. 148.

68 Severa advertência da Igreja sobre o despudor das vestes, jornal Folha do Norte – 25 de abril de 1953 – 
Edição 2.285, p. 1. MSC/CENEF.
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Desse modo, de acordo com o Arcebispado, as mulheres deveriam se atentar 
às vestes utilizadas para frequentarem a Igreja, observando a existência de vesti-
mentas adequadas para o culto, evitando os exibicionismos.

Como os demais discursos sociais, a moda concretiza desejos e necessidades 
de uma época, restringindo os sujeitos num determinado espaço de significação. 
Percebemos que para determinados sujeitos pertencentes de um grupo social abas-
tado o bem vestir consistia em demonstrar singularidade e sintonia com as normas 
vigentes e adequar-se aos novos padrões significava adentrar na lista das mulheres 
mais importantes da cidade. Entretanto, a Igreja Católica alertava sobre os excessos 
com o intuito de evitar uma exposição desmesurada.

Considerações finais

Neste texto, buscamos analisar o discurso sobre moda e aparência veiculado 
no jornal Folha do Norte durante os anos de 1950 e 1959. Buscamos ressaltar que tal 
periódico tinha a função de normatizador social, apresentando textos que visavam 
regular os papéis femininos na urbe feirense.

Os documentos dispostos ao longo destas páginas revelam que ao divulgar 
uma coluna específica com assuntos de moda o periódico aponta para a escolha 
de um público leitor específico, neste caso, de mulheres que pertenciam às classes 
abastadas da cidade de Feira de Santana, além de demonstrar que a imprensa local 
estava afinada com os veículos midiáticos dos grandes centros urbanos. Permitem-
nos refletir que para a mulher não bastava apenas possuir determinados trajes, 
adornos e acessórios que eram considerados tendência: ela deveria se apresentar 
em público ostentando tal indumentária, pois assim apresentaria a riqueza material 
familiar e propagaria um ideal de elegância feminina feirense, sendo poderosa ca-
racterística de distinção social. Por conseguinte, a Igreja Católica estava atenta às 
extravagâncias experimentadas pelas senhoras e senhoritas feirenses, ratificando 
seu papel vigilante de condutas sociais do período em questão.

Reconhecemos a divulgação da seção “No mundo da moda”, dos textos e notas 
sobre assuntos relacionados à aparência, como um dos sintomas do crescimento e 
desenvolvimento urbano, econômico e social da cidade. Desse modo, acreditamos 
que a moda, por estar em toda parte, possibilita sobremaneira o entendimento das 
construções sociais de determinado contexto histórico.
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Os aleijões da syphilis: corpos sifilíticos e 
propagandas de medicamento em Salvador-BA,  

no ano de 19201

Ricardo dos Santos Batista2

Resumo

Este texto tem como objetivo fazer uma análise sobre como a propaganda de remédios 
para a sífilis contribuíram para a construção de representações sociais da doença. A 
partir da utilização de propagandas do jornal soteropolitano Diário de Notícias e teses 
da Faculdade de Medicina da Bahia, busca-se discutir também a relação da propaganda 
de medicamentos com a medicina, e suas implicações frente aos corpos. A análise das 
imagens presentes nos anúncios revela que os corpos escolhidos para as propagandas 
eram sempre marcados pelas afecções cutâneas da sífilis, e contribuíam para a difusão 
da ideia de sifilítico como ser desviante.

1 Este artigo é fruto de reflexões que comecei a desenvolver sobre as implicações sociais da sífilis, na dis-
ciplina Antropologia do Corpo, cursada no Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA). Auxiliou a compor o trabalho de doutorado intitulado Como se saneia a Bahia: a sífilis e um 
projeto político-sanitário nacional em tempos de federalismo, defendido em 2015, com o financiamento 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

2 Pós-doutorando pelo Programa de Pós-graduação em História da Saúde e das Ciências (PPGHCS).
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1 Introdução

Ao longo da primeira metade do século XX, é possível observar a presença da 
propaganda de medicamentos em periódicos de Salvador e de cidades di-
versas do Brasil. Essa propaganda se desenvolveu no país, especialmente ao 

longo da década de 1920, junto ao melhoramento das técnicas de produção publici-
tária. A partir do ideal de modernidade difundido pelas elites,3 que almejavam o re-
modelamento do espaço urbano e uma população “sã”, os medicamentos passaram 
a ser tratados como uma fortaleza contra as fraquezas e vulnerabilidades do corpo, 
um estímulo para a iniciativa e uma caução para o sucesso.4

Existe uma relação intrínseca entre a publicidade e a vida das pessoas. Ao se 
impor em momentos históricos, a propaganda modificou estilos de vida e compor-
tamentos, ao mesmo tempo em que foi elaborada a partir de hábitos e costumes da 
população. Isso pode ser observado, por exemplo, nas imagens de crianças veicula-
das pela imprensa do Brasil, entre 1930 e 1950, relacionadas às discussões sobre 
infância em diferentes espaços dos governos e da sociedade civil.5 De forma geral, 
as propagandas direcionavam-se para questões de saúde, alimentação, vestimenta 
e beleza, entre outros itens, e propunham a incorporação do universo do consumo. 
Olga Brites cita como exemplo desse projeto anúncios da revista O cruzeiro, que 
atingia as frações de renda mais baixas das camadas médias da população.6

No intuito de despertar a atenção dos leitores dos jornais e, consequentemen-
te, expandir a venda de mercadorias através da publicidade, tornou-se comum a 
utilização de recursos gráficos como os desenhos e as fotografias. Esses recursos 
figuravam principalmente em propagandas relacionadas à saúde, e se propunham a 
resolver problemas uterinos, garantiam o crescimento saudável das crianças e aler-
tavam para as implicações das doenças na vida das pessoas. A partir desse panora-
ma, o objetivo deste texto é analisar como as imagens relativas aos corpos sifilíticos 
em Salvador contribuíam para a construção de representações sociais,7 a partir de 
propagandas de medicamento para a doença, presentes no periódico soteropolitano 
Diário de Notícias, na década de 1920. O período de investigado se restringe a essa 
década, devido à relevância das imagens encontradas para a análise sobre o corpo.

3 “Elites” é utilizado aqui para se referir às camadas economicamente favorecidas/dominantes.

4 BRASIL. Vendendo Saúde: história da propaganda de medicamentos no Brasil. Brasília: Agência de 
Vigilância Sanitária, 2008. p. 60.

5 BRITES, Olga. Infância, higiene e saúde na propaganda (usos e abusos nos anos de 1930). Revista 
Brasileira de História. São Paulo, v. 20, n. 39, 2000. p. 250, 252.

6 BRITES, 2000. p. 251

7 Neste artigo, será utilizada a concepção de representação desenvolvida por Roberto James Silva, em 
relação a fotografias e doenças, em diálogo com Denise Jodelet, e que será explicitada logo abaixo. 
Cf. SILVA, James Roberto. Doença, fotografia e representação: revistas médicas em São Paulo e Paris, 
1869-1925. São Paulo: Editora da Universidade São Paulo, 2009; JODELET, Denise. Les représentations 
sociales. In: MOSCOVICI, Serge. Psychologie sociale. Paris, PUF, 1984. In: SILVA, 2009.
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2 A propaganda de medicamentos e a sífilis

As reflexões sobre o corpo doente ganharam impulso com a publicação do texto 
de Jacques Le Goff e Jean Pierre Peter em coletânea intitulada História: novos obje-
tos.8 Nesse trabalho, os autores analisaram as possibilidades de construção de uma 
história do corpo através de uma perspectiva biologizante, de uma perspectiva so-
cial ou de uma perspectiva diversa, que mescla elementos das duas primeiras. Mas, 
acima de tudo, reivindicaram um status de visibilidade para o corpo doente, que por 
muito tempo foi ofuscado em análises que diziam dele tratar, mas priorizavam outros 
aspectos da vida humana, quando não o negavam, de forma contraditória:

Quer-se, no momento, levar a sério uma de suas operações, aquela 
que concerne à doença. A contagem, nem a restituição dos fatos 
mórbidos no tempo, não é suficiente para fazer deste um objeto 
histórico; não fazem dele nem mesmo um simples objeto, porém o 
atributo que, no espaço neutro do quadro sociográfico, vem qualifi-
car o homem que tem fome, trabalha e morre, o suporte abstrato de 
qualidades gerais. Esse procedimento não faz, como se verá, senão 
redobrar a distância que o silêncio do corpo instaura no coração de 
toda a experiência da doença na cultura ocidental. Quer-se tentar 
expor aqui as dificuldades, o preço e o objetivo de uma história da 
doença que não seja história de outra coisa, ou que, para melhor 
dizer, não evite seu objeto.9

Uma das possibilidades de análise do corpo, de acordo com a concepção pro-
posta acima, pode ser desenvolvida a partir de fontes publicitárias. No início do 
século XX, a propaganda de medicamentos desempenhou um papel de destaque 
nas tentativas de combate a doenças como a gripe espanhola, que assolou muitos 
estados brasileiros entre 1918 e 1919. Entre as muitas substâncias utilizadas para 
combater a doença, divulgadas em jornais, destaca-se o sal de quinino, que foi am-
plamente utilizado no trato da malária na Europa do século XVII, e que, no Brasil, 
alcançou importância desde o período colonial, com o intuito de curar as febres que 
grassavam pelo território nacional.10 O Serviço Sanitário do estado de São Paulo 
recomendou o medicamento como preventivo e tratamento contra a epidemia de 
influenza, o que aumentou exacerbadamente o seu preço na mesma proporção em 
que se multiplicava o número de enfermos.11 O quinino também esteve escasso na 
Bahia, ao longo da epidemia de influenza. Mas, os médicos baianos, que também 
recomendavam a substância, faziam questão de enfatizar que não existia um trata-
mento específico para a gripe. Sendo assim, Christiane Souza afirma que, diante da 
incerteza de uma ação direta do medicamento sobre a gripe, não se pode afirmar 
que os fabricantes se beneficiavam explorando a credulidade dos doentes, mas é 

8 LE GOFF, Jaques; PETER, Jean-Pierre. O corpo. In: LE GOFF, Jacques; NORA, Pierre. História: novos 
objetos. Tradução de Terezinha Marinho. Rio de Janeiro: F. Alves, 1976.

9 LE GOFF; PETER, 1976, p. 142.

10 BERTUCCI, Liane Maria. Remédios, charlatanices... e curandeirices. In: CHALHOUB, Sidney et al 
(orgs.). Artes e ofícios de curar no Brasil. Campinas: Editora UNICAMP, 2003.p.199.

11 Idem, p. 200.



114

Revista de História, 6, 1-2 (2017), p. 111-121 

inegável que a indústria farmacêutica se aproveitou da crise epidêmica para vender 
seus produtos.12

Embora, até a década de 1940, o mercúrio tenha sido um dos elementos mais 
utilizados para o tratamento da sífilis, a descoberta da bactéria causadora da doença 
contribuiu para que o mineral deixasse de ser usado com a finalidade de expulsar 
do corpo um “veneno sifilítico”, que se acreditava existir nos contaminados. Antes, a 
diarreia, a salivação e a sudorese, reações ao mercúrio, eram consideradas como po-
sitivas nesse processo de “limpeza interior”,13 mas com o desenvolvimento da bacte-
riologia, o foco passou, então, para o treponema pallidum.14 Com o intuito de atingir 
o agente causador da doença, os médicos alemães Ehrlich e Hirata desenvolveram 
um medicamento específico, formado por um arsênico altamente tóxico, apresen-
tado em 1909 à comunidade mundial como Salvarsan ou 606.15 Esse medicamento 
passou a figurar nas páginas dos jornais soteropolitanos e, posteriormente, foi subs-
tituído por uma versão menos tóxica denominada 914 ou Neo-salvarsan, quando 
do refinamento das técnicas de fabricação. Além de Salvador, muitas cidades do 
interior da Bahia, a exemplo de Jacobina, possuíam nas páginas de seus periódicos 
propagandas de medicamentos depurativos do sangue, como o Elixir 914, um dos 
principais para o combate à sífilis do período.16

Remédios como o Antigal, Elixir Infalivel, Treparsol, Licor de João Paes, Elixir 
de Nogueira e tantos outros preparados antissifilíticos foram recorrentes nas pá-
ginas do jornal Diário de Notícias, ao longo da primeira metade do século XX. A 
maior parte deles utilizava desenhos e fotografias para ilustrar ideias e contribuir 
para a construção ou reforço de estereótipos sociais de doentes e doenças. Sobre o 
uso de imagens na medicina, inicialmente, as fotografias médicas eram registradas 
por médicos em suas clínicas particulares, hospitais ou serviço público, e na Santa 
Casa de Misericórdia. Essas fotos retratavam corpos doentes e estavam presentes, 
sobretudo, em revistas especializadas, mediante as quais os clínicos tornavam pú-
blicas as suas observações.17 O interesse pelos corpos marcados pela enfermidade 
também ganhou as páginas dos jornais. As fotografias, assim como os desenhos, 
estiveram presentes em campanhas publicitárias de medicamentos para a sífilis. 
Transmitiam significados específicos sobre a doença venérea e incentivavam o con-
sumo das substâncias.

Segundo Silva, tratar da representação de doenças, a partir de imagens, impli-
ca adentrar no terreno do corpo doente e abordar práticas científicas e sociais de-
senvolvidas na tentativa de conhecê-lo e dominá-lo, como as desempenhadas pelas 

12 SOUZA, Christiane Maria Cruz de. A gripe espanhola na Bahia: saúde, política e medicina em tempos de 
epidemia. Rio de Janeiro/Salvador: FIOCRUZ/EDUFBA, 2009. p. 245-246.

13 CARRARA, Sérgio. Tributo a Vênus: a luta contra a sífilis no Brasil, da passagem do século aos anos 40. 
Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1996. p. 33.

14 Bactéria em formato de espiroqueta, causadora da sífilis.

15 Idem, p. 34

16 BATISTA, Ricardo dos Santos. Lues venerea entre práticas e representações: Saúde Pública, Doença 
e Comportamento Social nas Serras Jacobinenses. In: CHAVES, Cleide de Lima. História da saúde no 
interior da Bahia: séculos XIX e XX. Vitória da Conquista. Edições UESB, 2013.

17 SILVA, James Roberto, 2009, p. 27.
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pessoas e instituições responsáveis pelo seu controle e estudo, ou seja, médicos, 
hospitais e serviços de saúde pública.18 No caso aqui analisado, a ênfase está na 
propaganda, que integra os discursos racionalizadores do contexto e das atividades 
sobre a sífilis, e concorrem para a formulação de um campo de significados em seu 
entorno. Tal campo diz respeito à doença e ao doente, às práticas curativas e às 
pesquisas médicas, ao preconceito dirigido aos hábitos e à procedência social. Ele 
designa os limites subjetivos em que se cruzam práticas, ideias e crenças de toda 
ordem, e constitui o meio no qual são formuladas as representações socais.19 E as-
sim, como esse campo de significados está susceptível de deixar vazá-los para fora 
de seus limites, atingindo o imaginário de toda a sociedade, ele também está sujeito 
a infiltrações. Uma análise das imagens indica quais significados são passíveis de 
observação, através das propagandas de medicamento para a sífilis na Bahia, o que 
as imagens sobre corpos sifilíticos são capazes de revelar sobre aquele universo, e 
qual a relação entre a medicina e as imagens dos corpos sifilíticos.

3 Corpos sifilíticos e deformidade

No ano de 1920, o jornal Diário de Notícias trouxe uma propaganda do medi-
camento Antigal, com a seguinte chamada: “Os aleijões da syphilis: o maior flagelo 
humano – deforma, cega, aleija, enlouquece, mata”.20 Esse título é representativo 
para a análise dos sentimentos que a propaganda objetivava despertar entre leitores 
do periódico, especificamente o medo. A imagem da sífilis foi construída socialmen-
te e definida como o grande mal da humanidade porque, em finais do século XIX, 
o seu caráter hereditário passou a ser alvo de atenção médica.21 Nesse período, a 
substância que possibilitava a cura da sífilis ainda não era produzida em grande es-
cala. Segundo Roy Porter, no desencadear da Segunda Guerra Mundial a penicilina 
ainda estava latente nos laboratórios e continuou racionada por muitos anos: “antes 
do advento desta ‘arma mortal mágica’ antibiótica, a pneumonia, a meningite e as 
infecções similares [como a sífilis] eram frequentemente fatais”.22

Sendo assim, as marcas deixadas pela doença estavam relacionadas à defor-
midade do corpo. Um corpo sifilítico não correspondia às expectativas determinadas 
pelos projetos de “modernidade” e ao “desejo da nação”, que se inseriu no Brasil 
desde fins do século XIX, em um cenário marcado internacionalmente por discursos 
sobre “flagelos sociais” como a sífilis, a tuberculose e o alcoolismo, em um ideal 
branco, masculino e heterossexual, que tinha como eixo de problematização das 

18 SILVA, 2009. p. 37.

19 SILVA, 2009, p. 37

20 Diário de Notícias, 21 de julho de 1920.

21 Para mais informações, cf. CARRARA, 1996.

22 PORTER, Roy. Cambrigde: História da Medicina. Rio de Janeiro: Revinter, 2006. p. 2.
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diferenças de raça, sexualidade e de gênero.23 Os corpos da modernidade deveriam 
ser corpos sadios.24

Sobre as imagens que compunham a propaganda do Antigal,25 variavam entre 
a representação de corpos marcados pela primeira e segunda fase da sífilis26 e de-
senhos de crianças deformadas, intituladas como “monstros”. As roséolas sifilíticas, 
presentes em muitas imagens, são manchas vermelhas que se espalham pelo corpo, 
caracterizam a sífilis secundária e foram retratadas na Figura 1. Nela, um homem 
exibia seu rosto marcado, como forma de identificação e exposição pública dos por-
tadores da doença. As marcas na pele funcionaram como estigmas sociais que con-
tribuíram para um processo de exclusão social dos sifilíticos, e que se manifestava 
em outras doenças como a lepra.

Figura 1   – Roséolas sifilíticas

Fonte: Diário de Notícias, 21 de julho de 1920.

23 MISKOLCI, Richard. O desejo da nação: masculinidade e branquitude no Brasil de fins do XIX. São 
Paulo: Annablume, 2012. p. 49-50.

24 Para mais informações sobre os ideias de modernidade e civilização na Salvador da primeira metade 
do século XX, cf. FERREIRA FILHO, Alberto Heráclito. Quem pariu e bateu que balance: Mundos femi-
ninos, maternidade e pobreza em Salvador (1890-1940). Salvador: CEB, 2003; LEITE, Rinaldo César 
Nascimento. E a Bahia civiliza-se: Ideias de civilização e cenas de anticivilidade em um contexto de 
modernização urbana (Salvador, 1912-1916). Dissertação de Mestrado. Salvador: UFBA, 1996.

25 Sabe-se que eram veiculadas na propaganda do medicamento, num contexto em que os laboratórios 
divulgavam seus medicamentos nos jornais, mas não é possível identificar informações mais específicas 
sobre suas condições de produção.

26 A sífilis é uma doença de ciclo biológico longo e que se apropria de diversas partes do corpo. Ao mesmo 
tempo em que alguns sintomas aparecem, outros somem. O processo de desenvolvimento da doença 
compõe-se de três fases, intercaladas por intervalos assintomáticos, e de tempo variável em cada or-
ganismo. A primeira delas é caracterizada pelo cancro, que pode aparecer na região genital, entre as 
pernas, língua, lábios, ânus ou outras partes do corpo. Depois de alguns meses, inicia-se a segunda fase, 
em que podem aparecer erupções na pele, feridas e úlceras nas amídalas, boca e órgãos genitais, cha-
madas roséolas sifilíticas. Após meses, ou até anos, surge a fase terciária, que afeta órgãos vitais como 
o cérebro, o pulmão, o coração, o fígado e os rins.
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Em análise sobre a aids, Anne Marie Moulin afirmou que “desde a lepra e a 
sífilis, conhecidas por suas desfigurações, nenhuma enfermidade havia atingido o 
corpo de forma tão pública”. 27 Essa afirmação ressalta o impacto da relação entre 
a sífilis e o seu reconhecimento social, com uma doença que, desde os anos 1980, 
é marcada pelo estigma. Nesse sentido, o anúncio do Licor João Paes, no Diário de 
Notícias de 4 de julho de 1927 (Figura 2), fazia alusão ao suicídio, como medida que 
deveria ser evitada através do consumo do medicamento, para aqueles que haviam 
se tornado portadores da doença e sentiam-se envergonhados e que não suportavam 
a exposição pública do estar doente. A propaganda ilustrava um rapaz que teria 
posto fim à sua própria vida, “como forma de aliviar as torturas que aquele mal lhe 
trazia”.

Figura 2 – Licor João Paes

Fonte: Diário de Notícias, 4 de julho de 1927.

Na Figura 3, a face de um homem é representada com uma boca ferida, cau-
sada pelo cancro. Seus olhos estão vendados, o que pode representar significados 
diversos: a venda pode ser indício de cegueira – também causada pela sífilis, uma 
alegoria para expressar metaforicamente o erro do homem em contrair uma doen-
ça tão repugnada naquele momento, ou o pertencimento do fotografado às elites. 
Pacientes pobres estavam mais suscetíveis ao poder de reprodução das imagens, 
que pertencia naquele momento aos médicos. As marcas da doença sobre o corpo e 
a visibilidade da contaminação traziam reflexos, mesmo que esse processo não fosse 
assimilado de forma homogênea entre integrantes de classes sociais diferentes, que 
poderiam dar maior ou menor atenção à evidência da contaminação. Mas a atenção 
à representação do corpo sifilítico nos jornais pode ser significativa para refletir 
como grande parte da população encarava a contaminação.

Ao lado do homem vendado é possível observar uma criança com sífilis ocular 
e com o nariz também desfigurado: mais um corpo marcado. Uma tendência das 

27 MOULIN, Anne Marie. O corpo diante da medicina. In: CORBIN, Alain et al. História 
do Corpo: as mutações do olhar – o século XX. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 16.
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fotografias registradas por médicos, que também pode ser destacada nessa propa-
ganda, é a escolha dos sujeitos retratados – portadores de doenças específicas. Silva 
afirma que, em fins do século XIX e início do século XX, os médicos demonstravam 
notável preferência pelas moléstias de visibilidade explícita, que deixavam sequelas, 
que imobilizavam ou que deformavam, como as doenças musculares, a leshimaniose 
e as febres eruptivas.28

Figura 3 – Cancro no nariz e sífilis ocular

Fonte: Diário de Notícias, 21 de julho de 1920.

4 Corpos deformados, “sujeitos deformados”?

Segundo Jorge Prata de Souza, dentre os cinco capítulos do livro bíblico 
Levítico, o terceiro, denominado “Puro e o impuro”, oferece a ideia de doença como 
um mal a ser evitado, um símbolo de impureza adquirido como resultado de conduta 
irregular, cujas consequências contaminariam os laços da aliança de Javé pelo con-
tágio de seu próprio povo.29 O autor aponta a enfermidade, no referido livro, como 
resultado do desregramento de valores morais e/ou espirituais, cabendo o castigo 
divino, seguido de um sentimento de terror, medo ou pânico e, por fim, a exclusão 
do doente. Esse raciocínio é perfeitamente observável em doenças como a sífilis e a 
lepra que, por atingirem explicitamente o corpo, incorporaram tais concepções. O 
texto bíblico nega ao enfermo seus vínculos espirituais e sociais como possuidor de 

28 SILVA, 2009, p. 45.

29 SOUSA, Jorge Prata de. A cólera, a tuberculose e a varíola: as doenças e seus corpos. In: DEL PRIORE, 
Mary Del; AMANTINO, Marcia (Orgs.). História do corpo no Brasil. São Paulo: Editora Edunesp, 2011.p. 
223.
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um corpo insano e, no decorrer da história das doenças, pode-se constatar que o pro-
cedimento é similar com aquelas que se apresentam como de caráter epidêmico.30

Outras referências também apontam para o caráter moral da sífilis. Por muito 
tempo, ela foi chamada de Lues Venerea. O termo “lues” é derivado do latim e sig-
nifica praga ou epidemia. A doença era considerada como uma praga sexual, visto 
que, quando o seu motivo causador ainda não era conhecido, os sintomas mais ob-
servados eram as manifestações nos órgãos genitais.31 Somente em 1530, o médico, 
astrônomo e literato Jeronimo Fracastoro deu-lhe um nome que se tornou aceito por 
todos: sífilis.32 O poema escrito por Fracastoro conta a história de um pastor cha-
mado Siphilus, que foi castigado pelo deus Apolo por idolatria a um ser humano, e 
que teria, portanto, sido a primeira vítima do mal que se disseminaria pelo mundo 
posteriormente.

A dispor de uma genealogia do preconceito social com os doentes, sabe-se que 
as teses de doutoramento da Faculdade de Medicina contribuíam para a construção 
da imagem dos sifilíticos como seres desviantes. Elas promoviam os ideais de euge-
nia, melhoramento da raça e do medo que uma geração de sifilíticos degenerasse a 
população mundial, que viria a se extinguir.33 Para Carrara, a característica heredi-
tária foi a que mais singularizou a sífilis de todas as outras doenças que preocupa-
vam as autoridades sanitárias em finais do século XIX e início do século XX, por ter 
se tornado, enquanto doença do grupo de consaguíneos, da família, da estirpe, da 
raça ou da espécie, um capítulo fundamental da reflexão sobre hereditariedade.34 
Segundo o médico José Cesário da Rocha, “a sífilis era uma doença vergonhosa, 
imoral, produto do deboche, e da devassidão, a punição de um crime indigno. Uma 
doença que condenava sempre, não perdoava nunca”.35 Sendo assim, a medicina 
também contribuía para a construção da lues como um mal que segregava pessoas. 
Agia junto a fotografias publicitárias de indivíduos portadores de deformações ou 
de outros traços que os destacasse dos padrões vigentes: enquadravam anões, para-
plégicos. Os “deformados” eram escolhidos como alvo do registro visual e utilizados 
como ferramenta para tentar cercear os comportamentos e práticas sexuais de ho-
mens e mulheres.

30 SOUSA, 2011, p. 224.

31 BATISTA, 2013, p. 124.

32 AMARAL, Afranio do. “Siphilis”: molestia e têrmo através da história. Rio de Janeiro: Instituto Nacional 
do Livro, Ministério da Educação e Cultura, 1966.

33 ARAÚJO FILHO, Gothardo Correia. Da prophylaxia da syphilis. Tese de Doutoramento – Faculdade de 
Medicina da Bahia, Salvador, 1917; BORGES, Francisco Xavier. Prophylaxia da Tuberculose, Sífilis e do 
Alcoolismo. Tese de Doutoramento – Faculdade de Medicina da Bahia, Salvador, 1907 BRANDÃO, Raul 
Mendes de Castilho. Breves considerações sobre educação sexual.Tese de Doutoramento – Faculdade 
de Medicina da Bahia, Salvador, 1910; LEAL, Guttemberg José. A decadencia da Humanidade. Tese 
de Doutoramento – Faculdade de Medicina da Bahia, Salvador, 1926; SILVA, Augusto Lins e. Perigo 
Social da Sífilis. Tese de Doutoramento – Faculdade de Medicina da Bahia, Salvador, 1906; SOUZA, 
João Prudêncio de. Syphilis e Eugenia. Tese de Doutoramento – Faculdade de Medicina da Bahia, 1923.
TAVEIROS, Edgar de Alcântara. O delicto de contágio venéreo. Tese de Doutoramento – Faculdade de 
Medicina da Bahia, Salvador, 1930.

34 CARRARA, 1996, p. 49.

35 ROCHA, José Cesario. Syphilis e Casamento. Tese de Doutoramento – Faculdade de Medicina da Bahia, 
Salvador, 1906, p. 6.
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Quando da elaboração de desenhos, observam-se produções gráficas tecnica-
mente simples, mas que representavam situações muito mais graves e, inclusive, im-
possíveis materialmente de se ocorrer, ao adquirir a doença (Figura 4). “Monstros” 
de duas ou três cabeças, de duas caras, gêmeos xipófagos compunham um quadro 
elaborado a partir da ideia de degeneração, e que contribuía para retroalimentar a 
ideia da necessidade eugênica, da considerada melhoria da raça, na qual não havia 
espaço para a sífilis.

Figura 4 – Monstro de duas cabeças e monstro de duas caras

Fonte: Diário de Notícias, 21 de julho de 1920.

5 Considerações finais

As representações sobre a sífilis eram fortalecidas não só pelas ideias das te-
ses médicas, mas por uma luta cotidiana dos médicos nos postos de saúde soteropo-
litanos36 e do interior para controlar a doença, que era vivenciada pela população, 
em seus corpos. A partir da criação do Departamento Nacional de Saúde, em 1920, 
e, especialmente, com a Era Vargas, depreenderam-se esforços para a construção 
de um aparato sanitário em que o poder público interviesse com poder mais amplo.37 
Através da centralização das atividades sanitárias, buscou-se padronizar o atendi-
mento e garantir possibilidades reais de acompanhamento de doenças presentes 
nos sertões brasileiros, como a sífilis. Esse processo desencadeou também ações 
sociais que envolveram tentativas de controle da prostituição, considerada principal 

36 Cf. BATISTA, Ricardo dos Santos. (Re) organizar para curar. In: BATISTA, Ricardo (org.) Saberes cura-
tivos: estudo sobre práticas institucionais, curandeirismos e benzeções na Bahia. Saarbrücken: Novas 
Edições Acadêmicas, 2014.

37 Para mais informações, cf. CARRARA, 1996; HOCHMAN, Gilberto. Reformas, instituições e políticas 
de saúde no Brasil (1930-1945). Educar, n. 25, Curitiba: Editora UFPR, 2005. p. 127-141; HOCHMAN, 
Gilberto O.; FONSECA, Cristina M. O. O que há de novo? Políticas de saúde Pública e previdência, 1937-
1945. In: PANDOLFI, Dulce. Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: FGV, 1999.
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disseminadora da doença, mas que foram vencidas por um modelo que privilegiava 
a educação sanitária.38

A partir dos breves elementos expostos, busca-se problematizar como os cor-
pos sifilíticos, marcados pelas características fisiológicas que sobre eles atuavam, 
eram alvo da medicina e da propaganda. E como a propaganda se esforçava por 
convencer a população de que conseguiria curar os males físicos, mas também os 
“males morais” de pessoas consideradas com personalidade desviante. O desvio do 
comportamento “padrão” era considerado um castigo, e o corpo era, para os médi-
cos daquele período, um objeto passivo frente às suas tentativas de cura.

Desenvolver reflexões que tenham ênfase nos corpos, no entanto, como pro-
põem Le Goff e Peter, é perceber “corpos que falam” e “o que eles falam”. Os cor-
pos marcados por roséolas sifilíticas, registrados em fotografias e divulgadas pelos 
médicos e pelos jornais, podem ser reavaliados sob os olhos do historiador, e con-
siderados como a produção de uma sociedade baseada em mecanismos de morali-
dade, que propagavam o preconceito. Os significados dos corpos sifilíticos não são 
apenas aqueles que em determinado momento histórico – em que a propaganda e 
a medicina adquiriam poder – atribuíram a ele, mas as releituras que se pode fazer 
hoje sobre que outras mensagens eles poderiam transmitir. Segundo Marc Bloch, o 
presente bem referenciado e definido dá inicio ao processo fundamental do oficio de 
historiador: compreender o presente pelo passado e, correlativamente, compreen-
der o passado pelo presente.39 Assim, é preciso continuar a lançar outros olhares 
sobre os corpos doentes, sobre corpos sifilíticos de ontem.

38 Para mais informações sobre o modelo específico de combate à sífilis no Brasil, cf. CARRARA, 1996. Cap. 
4.

39 BLOCH, Marc. Apologia da História ou o oficio do Historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. p. 25.
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A proibição legal do leite não pasteurizado: a 
batalha pela constituição normativa de uma 

sensibilidade moderna em Campina Grande, 19351

Giscard Farias Agra2

Resumo

O presente artigo trata da tentativa de proibição do comércio de leite não pasteurizado 
na cidade de Campina Grande, no ano de 1935, proibição feita por meio de um ofício do 
Poder Executivo municipal e que recebeu severas críticas por parte de alguns jornalistas 
que diziam representar os interesses do povo diante dos desmandos da classe política 
e médica que governava a cidade. É por meio da análise desse acontecimento que 
vislumbro a disputa pela autoridade de fala, os embates entre polos discursivos 
antagônicos desejando constituir-se como hegemônicos e associando-se a diferentes 
matrizes discursivas, sendo o discurso jurídico apropriado por ambas com propósitos 
diferenciados na constituição de uma subjetividade moderna e normativa dos corpos.
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1 O presente texto foi produzido como parte da pesquisa desenvolvida durante o curso de mestrado em 
História pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), entre os anos 2006 e 2008.

2 Doutor em História pela UFPE (2014), docente da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
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Introdução

A propriedade de número 42, da rua Maciel Pinheiro, no coração comercial da 
cidade de Campina Grande, transformou-se, naquele início de 1935, em uma 
trincheira de guerra. De dentro dela, um homem selecionava o alvo e lidera-

va o ataque. A rajada de balas deixava a trincheira na forma de palavras, metáforas 
pejorativas ou mesmo ataques diretos à atuação de um ou outro sujeito perante a 
sociedade campinense.

O alvo predileto do tenente que guerreava na trincheira era o chefe do 
Executivo municipal, o dr. Antonio Pereira Diniz, empossado no cargo há menos de 
um ano. Mas outros inúmeros – e ilustres – homens públicos da cidade já haviam sido 
atingidos pelas balas que daí saíam, às vezes até mesmo sem direção, balas perdidas 
em busca de corpos para habitar.

A trincheira de guerra não poderia ter nome diferente: era onde estava instala-
da a redação do jornal A Batalha, semanário de curta duração que circulou na cidade 
de fins de 1934 a meados de 1935. Aquele a quem chamo de tenente responsável 
pela trincheira era o sr. Arlindo Corrêa, diretor do jornal, que parecia, a cada edição, 
angariar mais inimizades contra si, dentre administradores, poetas, médicos etc.

No intervalo de três meses, entre fevereiro e abril, Arlindo Corrêa, o jornalista, 
conseguiu colecionar mais duas inimizades no mundo médico de Campina Grande: a 
do dr. Diógenes Miranda, médico responsável pela fiscalização da venda do leite, e a 
do dr. João Arlindo Corrêa, diretor do único hospital existente na cidade, o Hospital 
Pedro I, inaugurado há menos de três anos.

Arlindo Corrêa, o jornalista, em fevereiro de 1935, publicou em seu jornal que 
algumas pessoas haviam procurado a redação para reclamar do leite que estava 
sendo vendido na cidade, pasteurizado pela Uzina de Hygienisação e Pasteurisação 
de Leite. Reclamavam da qualidade da purificação do líquido, que deixava a desejar, 
mas mais especialmente do fato de que o prefeito havia proibido, por meio de ofício, 
a venda de leite não pasteurizado por estábulos existentes na cidade.

O jornalista, assim, dizendo estar defendendo os interesses da sociedade cam-
pinense, posicionou-se contra a proibição e, desta forma, à pasteurização de todo o 
leite comercializado, solicitando que o médico fiscal, o dr. Diógenes Miranda, tomas-
se medidas urgentes para que fosse permitida a venda de leite não pasteurizado. 
A Arlindo Corrêa juntou-se também um advogado morador de Campina, o senhor 
Ascendino Moura, defendendo que não havia estudos científicos que comprovassem 
que o leite pasteurizado era melhor para o organismo.

O dr. Diógenes Miranda, ao saber da solicitação, fez pouco caso do pedido. 
Não pareceu querer de modo algum atender às solicitações ou crer nas justificati-
vas apresentadas. A razão médica que geria a matéria estava consolidada em sua 
cabeça e aqueles que não a entendiam só poderiam ser ignorantes. Mas, como insis-
tiam ainda em continuar não acreditando nas vantagens da pasteurização, de forma 
extremamente irônica, Miranda declarou então que o “burro” da discussão era ele.

Arlindo Corrêa entendeu o recado. E se entrincheirou mais uma vez, lançando 
rajadas de balas contra o médico, aquele “asno confesso”. Trocas de ofensas de lado 
a lado, esta questão, assim como várias outras envolvendo o jornalista, foi parar nas 
vias judiciais.
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Mas a batalha pessoal de Arlindo Corrêa, o jornalista, atingiria seu ápice quan-
do, na tarde do dia 2 de abril de 1935, o dr. João Arlindo Corrêa, o médico, invadiu o 
prédio de número 42 da Maciel Pinheiro, ameaçando fisicamente o seu quase homô-
nimo e o jornal que dirigia. Desafetos já há alguns meses, o jornalista não poupara 
críticas à atuação do médico à frente do Hospital Pedro I, culminando nessa inespe-
rada invasão da redação de A Batalha.

Segundo consta, João Arlindo Corrêa, o médico, teria dito que não mandava 
eliminar o jornalista porque “não desejava no momento”, mas “oferecimentos havia 
recebido”. Em resposta a estas declarações, Arlindo Corrêa, o jornalista, declarou 
que o “médico demoníaco” respondia “com a vida por qualquer atentado” que so-
fressem os redatores de A Batalha, “mesmo que não se possa identificar no ato, o 
bandoleiro pago pelo seu vil metal”3.

Eis um pequeno recorte da Campina Grande de 1935. Campina Grande às 
voltas com discursos do moderno, com pretensões a tornar-se grande não apenas 
no nome, mas econômica, política e culturalmente. Campina que, na busca pelo mo-
derno, confrontou-se com diversos e distintos projetos de atingi-lo, que nem sempre 
viviam harmoniosamente entre si. Campina que viveu os seus próprios projetos de 
modernidade, específicos, locais e contraditórios, como tantos outros que se instala-
ram no Brasil naquele início do século XX.

No presente texto, apresento esse embate em torno do qual se confrontaram 
pelo menos dois distintos projetos: o da “ciência oficial”, protagonizada pela voz dos 
médicos que, em Campina Grande, naquele momento, faziam-se ouvir através do 
diretor do seu único hospital, o dr. João Arlindo Corrêa, principal aliado do médico- 
higienista dr. Diógenes Miranda; e o dos jornalistas que, aqui, são apresentados por 
meio da figura do sr. Arlindo Corrêa. Vislumbro, nesse ínterim, como o direito e os 
juristas foram apropriados por cada um dos grupos para legitimar e consolidar as 
suas posições.

O moderno como construção de uma (nova) 
sensibilidade

A polêmica que vimos mantendo com o dr. Diógenes Miranda, per-
deu de tudo, a razão de ser. E que esse invencível famanaz do ridí-
culo, com a desenvoltura mais despejada que ainda vimos, acaba de 
afirmar que estamos discutindo com um ‘burro’.

A Batalha, edição de 6 de fevereiro de 19354

3 Os eventos centrais narrados nesta introdução foram extraídos das edições do jornal A Batalha que 
circularam no primeiro semestre de 1935 (dentre outros, cf. “Com o médico fiscal do leite”. A Batalha, 
Anno 1, n. 12, 3 de janeiro de 1935, p. 3; “Em torno da questão do leite – uma declaração surpreenden-
te”. A Batalha, Anno 1, n. 17, 6 de fevereiro de 1935, p. 1 e 3; “O Dr. Arlindo Corrêa veio a redação desta 
folha agredir os diretores d’A Batalha’”. A Batalha, Anno 1, n. 25, 4 de abril de 1935, p. 4; “Confessando 
o seu pavor”. A Batalha, Anno 1, n. 27, 16 de maio de 1935, p. 4).

4 “Em torno da questão do leite – uma declaração surpreendente”. A Batalha, Ano 1, n. 17, 6 de fevereiro 
de 1935, p. 1 e 3.
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A batalha gestada em torno da questão da pasteurização do leite, naquele 
início de 1935, opôs, de um lado, o jornalista Arlindo Corrêa, diretor do jornal A 
Batalha, e, do outro lado, o médico-higienista responsável pela fiscalização da venda 
do leite na cidade, o dr. Diógenes Miranda.

A insistência do periódico e de seu diretor em criticarem a proibição da venda 
de leite “natural” e em duvidarem da eficiência do leite pasteurizado provavelmente 
parecia absurda para a razão médica iluminada do dr. Miranda. A ciência médica, 
com a qual mantinha íntimas relações, havia demonstrado que no leite extraído dire-
tamente da vaca havia pequenos seres invisíveis ao olho nu, seres que, segundo esse 
discurso médico, eram responsáveis por diversas doenças que afligiam as pessoas, 
como, por exemplo, a tuberculose e a brucelose.5

Isso posto, o leite deveria passar por um processo técnico-científico de puri-
ficação, a fim de que esses microorganismos que nele viviam fossem separados do 
líquido, para que este pudesse ser bebido sem o perigo de contaminação, sem o peri-
go à vida que os micróbios representavam. Esse processo de separação e purificação 
ficou conhecido pelo nome do cientista que havia comprovado a existência daqueles 
organismos no leite “natural” e inventado como “purificá-lo”, Louis Pasteur, na se-
gunda metade do século XIX. A modernidade, portanto, no tocante ao hábito de ali-
mentar-se do leite, traduzia-se na sua pasteurização, purificando o leite, deixando-o 
saudável, eliminando os elementos de morte e promovendo a vida.

E a Campina Grande da década de 1930 parecia querer ser moderna. Pelos 
discursos dos diversos grupos que detinham certo tipo de poder na cidade – político, 
econômico, intelectual, religioso, dentre outros –, entrou em contato com aspirações 
e desejos de modernizar a cidade, tanto no tocante à sua infraestrutura, às suas 
ruas, às suas moradias, quanto no tocante aos costumes de seu povo. A palavra 
de ordem para esses grupos – administradores, políticos, comerciantes, jornalistas, 
médicos, engenheiros, advogados, juízes, clérigos –, parecia ser construir Campina 
como uma cidade grande, moderna, civilizada, europeizada – ou, na impossibilidade, 
ao menos forjá-la moderna, tendo como modelo o Rio de Janeiro, a capital federal, 
ou, ainda, o Recife, a capital regional do que então nascia como Nordeste.

A modernidade, entretanto, que se buscava em Campina Grande não podia 
ser a mesma que se vivia em cidades como Londres e Paris àquela época. Devido às 
especificidades de cada área, no tocante a vários aspectos da vida urbana, a ideia 
de modernidade foi vivida nesses ambientes de maneiras também específicas, lo-
cais. Elementos como o burburinho, o frenesi, o esbarrar na multidão em meio aos 
“milhares de encontrões” são geralmente vinculados ao ritmo social “avassalador e 
tenebroso”, mas, ao mesmo tempo, sedutor, da modernidade europeia. Elementos, 
entretanto, que não foram vividos nessa mesma intensidade nas cidades brasileiras 
àquele momento, posto que tais cidades não comportavam a multidão que havia na 
Paris ou na Londres de finais do século XIX.6

5 “Com o médico fiscal do leite”. A Batalha, Ano 1, n. 12, 3 de janeiro de 1935, p. 3.

6 Cf. Gervácio B. Aranha, “Seduções do moderno na Parahyba do norte: trem de ferro, luz elétrica e ou-
tras conquistas materiais e simbólicas (1880-1925)”. In: Alarcon Agra do Ó et al, A Paraíba no Império 
e na República: estudos de história social e cultural, João Pessoa, Ideia, 2003, p. 79-132. O autor monta 
um quadro representativo da modernidade européia a partir de relatos de sociólogos, economistas, 
literatos e poetas sobre as cidades de Londres e Paris na segunda metade do século XIX, ressaltando 
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Para Aranha, por exemplo, que toma aqueles elementos como indispensáveis 
para a caracterização da modernidade, o próprio limite físico das cidades brasileiras 
do início do século XX, em especial das cidades nortistas, impedia que se experien-
ciasse no Brasil o mesmo ritmo social que se vivia na Europa. Para o referido autor, 
portanto, ao se falar da experiência brasileira nesse recorte, não se pode falar em 
modernidade, mas em elementos dessa decantada modernidade europeia que re-
presentavam os mais novos inventos, as mais recentes novidades produzidas pela 
técnica e pela ciência no tocante a vários elementos da vida urbana.

Refiro-me a certos equipamentos urbanos, de uso coletivo, que se 
dão como a última palavra em termos de novidades produzidas ou 
adotadas no estrangeiro; novidades que se materializam, por exem-
plo, nos transportes e comunicações (sistemas telegráfico, telefô-
nico, ferroviário etc.), na adoção de equipamentos de higiene e/ou 
conforto (sistemas de água encanada e/ou esgotos, sistemas de ilu-
minação pública e privada etc.), na construção de prédios ou logra-
douros públicos destinados ao lazer (parques, praças ou passeios 
públicos), dentre outros.7

Desta maneira, a ideia de modernidade no Brasil do início do século XX, con-
forme esse autor, esteve extremamente vinculada à ideia de modernização,8 vis-
lumbrando o desenvolvimento técnico e científico de maquinarias do conforto que 
eram ditas pelos grupos letrados como o que havia de melhor, mais civilizado, mais 
moderno, mais “evoluído” em cidades como Londres e Paris, e ao redor das quais 
foi construído todo um discurso de deslumbramento e encantamento, fabricando-as 
como “seduções do mundo moderno”.

Essas seduções do moderno passaram para o imaginário social como conquis-
tas materiais e simbólicas de valor universal possibilitando ver e dizer as cidades 
como modernas, independente do porte de cada uma. Isto significa dizer que “qual-
quer contato com um ou outro desses símbolos [...] possibilita que esta cidade possa 
ser considerada moderna ou [...] em sintonia com o mundo civilizado”.9

Em Campina Grande, já haviam aportado algumas dessas seduções ao lon-
go dos anos que iniciaram o século XX. A historiografia local aponta que Campina 

o seu aspecto monstruoso, tenebroso e repugnante, na leitura de uns, e, ao mesmo tempo, sedutor e 
civilizatório, na leitura de outros. O autor ainda expõe alguns dados sobre tais cidades e o número de 
pessoas que aí moravam, comparando com as cidades brasileiras a fim de ratificar a sua tese de que 
estas últimas ficavam bem aquém das metrópoles européias no tocante ao número de habitantes. Assim, 
afirma que, em meados do século XIX, enquanto Londres abrigava oficialmente 2,3 milhões e Paris, mais 
de um milhão de habitantes, o Rio de Janeiro, capital do Império, habitava apenas 200 mil e o Recife, 50 
mil. Na última década do século XIX, Londres já contava com 4 milhões de habitantes, enquanto isso, o 
Rio de Janeiro atingia os 500 mil. O Recife iniciou o século XX com 100 mil habitantes, atingindo os 200 
mil apenas na década de 1920. Por sua vez, Campina Grande, objeto do presente texto, nessa mesma 
década, ainda não ultrapassava a casa dos 10 mil habitantes.

7 Aranha, Seduções do moderno na Parahyba do norte, p. 79.

8 Uso aqui o conceito de modernização tal qual entendo a partir de Geoffrey Barraclough, como o progres-
so da técnica e da ciência, aliadas à industrialização e à massificação de seus inventos no início do século 
XX, na construção de um mundo moderno. Cf. Geoffrey Barraclough, “O impacto do progresso técnico e 
científico”. In: Geoffrey Barraclough, Introdução à história contemporânea, 5 ed., Rio de Janeiro, Zahar, 
p. 43-63.

9 Aranha, Seduções do moderno na Parahyba do norte, p. 40.



127

Revista de História, 6, 1-2 (2017), p. 122-140 

entrou nos “trilhos do progresso” a partir de 1907, com a chegada do trem de ferro 
à cidade, elemento que possibilitou o contato maior com outras cidades, especial-
mente com a capital pernambucana.10 Com o trem, chegavam também correspon-
dências, cartas, telegramas, jornais e revistas, bem como forasteiros, visitantes de 
outras cidades “mais adiantadas”, que traziam na bagagem ideias, conhecimentos, 
experiências, notícias, tendências e novidades do mundo civilizado.

A exaltação do trem como elemento que carrega consigo a modernidade e a 
civilização está presente em vários discursos do início do século XX em Campina 
Grande. Os jornais que aí já circulavam trazem alguns exemplos.

No trecho a seguir, recortado do periódico O Campina Grande, de 1909, o 
cronista José Peixoto tece considerações acerca de alguns costumes dos homens do 
sertão paraibano. Costumes estes que, sob o seu olhar, parecem estranhos, exóticos, 
até mesmo, atrasados.

Segundo o cronista, um acontecimento “trivial”, como uma eleição, por exem-
plo, “tem a magnetica força de insuflar no sangue desses caboclos tostados de sol 
uma alegria toda sincera”. Relata ainda que outros costumes mais usuais também 
falam à alma dos “habitadores das regiões sertanicas com mais fulgor” do que falam 
“aos espíritos educados dos povoadores de outras zonas”.

E facilmente explica-se esse phenomeno que, segundo penso, ter-
minará de todo quando a grande força civilisadora do seculo – á 
locomotiva – acordar com os seus berros estupendos todos os seres 
vivos dessas paragens semi-selvagens.
E’ que Ella, similhante a imprensa, leva nas suas entranhas de aço 
todas as idéas progressivas da actualidade, todos os ensinamentos 
necessarios a educação do povo.
Esperemos por esse dia.11

Para Peixoto, os sertões são vistos como “paragens semi-selvagens”, produto-
ras, assim, não de homens, sujeitos possuidores de racionalidade, tal qual defendido 
pelos discursos modernizantes, mas de “seres vivos semi-selvagens”, de “caboclos 
tostados de sol”, possuidores de hábitos e costumes estranhos, que se vestem com 
“roupas mais ou menos exdruxulas (sic)”.

Para ele, portanto, a locomotiva representava a chegada da modernidade, a 
civilização, a educação iluminada, a “grande força civilizadora do século” cujos “ber-
ros” eram “estupendos”. Só com o advento do trem é que seria possível transformar, 

10 Neste sentido, também cf. Epaminondas Câmara. Datas campinenses, Campina Grande, PB, Caravela, 
1998; Ronaldo Dinoá, Memórias de Campina Grande. Campina Grande, PB: A União, 1993 (2 vols.); 
Eliete de Queiróz Gurjão, Imagens multifacetadas da história de Campina Grande, Campina Grande, 
PB, Prefeitura Municipal de Campina Grande/Secretaria de Educação, 2000; Rômulo de Araújo Lima, “A 
burguesia comercial em Campina Grande”, Grão, Publicação do curso de Ciências Sociais do Centro de 
Humanidades da UFPB, ano 1, n. 3, julho/agosto de 1985; Josemir Camilo de Melo, “O trem e o cresci-
mento de Campina Grande”, In Maria José Silva Oliveira et José Edmilson Rodrigues (orgs.), Memórias 
da Modernidade Campinense – 100 anos do trem Maria Fumaça, Campina Grande, PB, Gráfica Agenda, 
2007; Cristino Pimentel, Pedaços da história de Campina Grande, Campina Grande, PB, Livraria Pedrosa, 
1958; Lino Gomes da Silva Filho, Síntese histórica de Campina Grande: 1670-1963, João Pessoa, Grafset, 
2005; Ailton Elisiário de Sousa, “Maria Fumaça: o sonho de Cristino”, In Oliveira et Rodrigues (org.), op. 
cit., 2007.

11 “Idéas minhas IV”. O Campina Grande, Ano II, n. 20, 7 de março de 1909, p. 3.
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segundo a óptica de Peixoto, o semi-selvagem em civilizado, o “caboclo tostado de 
sol” em “espírito educado”.

E Peixoto não estava sozinho na circulação desse discurso. Diversos outros 
grupos sociais, dentre políticos, intelectuais, médicos e cronistas, exaltavam a ma-
quinaria ferroviária como símbolo do advento do moderno em Campina Grande. Daí 
o hábito que se instaurou em alguns de estar presente a cada chegada do trem à 
estação, contemplando, assim, o moderno, dia após dia. Lino Gomes, por exemplo, 
pelas páginas de O Campina Grande, relata que era um dos que faziam questão de 
ir todas as tardes à estação para presenciar a chegada do trem.12

Em carta escrita à redação do mesmo periódico, Themistocles Nóbrega, da ci-
dade de Mulungu, exaltava o crescimento de Campina Grande naquele ano de 1909, 
conclamando aos responsáveis pelo jornal que continuassem trabalhando em favor 
da cidade no sentido de conduzi-la ao “destino” inevitável a que estava “fadada” – o 
progresso, intelectual e material.

Hoje Campina tem dentro de seus muros o maior factor do progres-
so – A Locomotiva, – portanto, com patriotismo, força de vontade 
e união ella em poucos anos estará collocada no logar em que a 
natureza e o destino a designou.13

Além do trem,14 aportaram na cidade, nas primeiras décadas do século XX, 
como seduções do mundo moderno, o telégrafo, o automóvel (1914), o cinema 
(1909), a telefonia residencial (1918), a primeira prensa hidráulica (1919), a luz elé-
trica (1920), dentre outros elementos cujos desembarques em Campina Grande são 
mais difíceis de serem datados.15

E, naquele ano de 1935, havia acabado de chegar à cidade outro elemento do 
mundo moderno, uma invenção da técnica científica que permitia extrair os microor-
ganismos patogênicos existentes no leite e deixá-lo “puro”, livre de contaminações, 
livre das doenças, livre da morte. A promoção da saúde e da vida e o afastamento das 
doenças e da morte eram o que a modernização da técnica do tratamento científico 
do leite permitia aos habitantes de Campina Grande quando nesta cidade instalou-se 
a Uzina de Higienização e Pasteurização de Leite, em 21 de setembro de 1934.

Pertencente à firma de automóveis Oliveira, Ferreira & Cia., a Uzina de 
Higienização e Pasteurização de Leite localizava-se à rua Quintino Bocaiúva, distan-
te do centro comercial da cidade. Para atender aos seus clientes, a empresa tratou 
de adquirir um estabelecimento à praça Epitácio Pessoa, a que deu o nome Leiteria 
Celeste, que vendia o leite pasteurizado pela usina no outro extremo da cidade. O 
leite purificado, assim como seus derivados, como manteiga e queijo, também podia 

12 “Na Estação”. O Campina Grande, Ano II, n. 16, 7 de fevereiro de 1909, p. 2-3.

13 O Campina Grande, Ano II, n. 27, 25 de abril de 1909, p. 4.

14 Para um estudo mais detalhado sobre o aspecto civilizador do trem de ferro no início do século XX, cf. 
Gervácio B. Aranha, Trem e imaginário na Paraíba e região: tramas político-econômicas (1880-1925). 
Campina Grande, PB, EDUFCG, 2007.

15 Cf. Aranha, Seduções do moderno na Parahyba do norte, e Lino Gomes da Silva Filho, Síntese histórica 
de Campina Grande: 1670-1963, João Pessoa, Grafset, 2005.
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ser entregue em domicílio, por meio de veículos a tração animal ou automóveis da 
própria firma. Assim, a Oliveira, Ferreira & Cia., que já era responsável pela co-
mercialização de automóveis na cidade, ficou também encarregada da higienização, 
purificação e venda do leite pasteurizado. Agenciou em si, portanto, dois símbolos 
do mundo moderno e civilizado: a velocidade e a purificação.

O trabalho desenvolvido pela Usina na pasteurização do leite ganhou ainda 
mais destaque em Campina Grande quando, por ato do executivo municipal, o Ofício 
n.º 401, de 1935, houve a concessão exclusiva da venda e comercialização do lei-
te e de seus derivados para a usina ligada à Oliveira, Ferreira & Cia. Este ofício, 
expedido pelo sr. Antonio Pereira Diniz, promotor municipal e prefeito da cidade 
desde julho de 1934, concedia, desta maneira, total controle da venda de laticínios 
higienizados à Usina de Pasteurização, proibindo, por outro lado, o comércio do leite 
realizado por qualquer outro meio senão o que passasse pela purificação da fábrica 
localizada na Quintino Bocaiúva.

O Ofício do Poder Municipal n.º 401, portanto, pretendeu impor a Campina 
Grande mais esta “sedução do moderno”, por meio da consolidação de uma forte 
aliança entre os atos normativos legais e o discurso médico-científico. Higienizando 
o leite por meio da moderna técnica, estava informado por um conhecimento cien-
tífico que identificava a existência, em sua “forma natural”, de microorganismos 
responsáveis por doenças e morte, inclusive pelo grande mal do século XIX, que, na 
década de 1930, ainda afligia os “grandes centros civilizados”: a tuberculose. Assim, 
poder político, técnica e conhecimento científico foram articulados para a formula-
ção da norma e da proibição contidas no ato do executivo municipal, estabelecendo 
que estava a cargo da Usina de Pasteurização a higienização do leite e da Leiteria 
Celeste a comercialização do mesmo, e a venda do produto não pasteurizado, por 
qualquer outro sujeito, dono de algum dos estábulos existentes na cidade, estava 
proibida.

Se a ciência havia comprovado que algumas doenças tinham origem no leite 
natural, “cru”, e que a pasteurização do mesmo afastava esse perigo dos corpos, 
nada mais “altruístico” para um governo querer eliminar os vetores patogênicos do 
cardápio de seu povo, objetivando que as pessoas viessem a consumir o produto pu-
rificado, contendo nele apenas os nutrientes que fortalecessem o organismo, e não 
os que o debilitassem. Neste sentido, o ofício também se coadunava com o objetivo 
da construção de um novo corpo para as pessoas, um corpo saudável, trabalhador, 
atlético, produtivo, enfim, um corpo moderno.

Aqui, enuncio uma outra leitura do moderno nas cidades brasileiras do início 
do século XX. Se, como já afirmei há alguns parágrafos, o moderno se constituiu 
como modernização, ou seja, primando pela inovação da técnica sobre alguns ele-
mentos produzidos discursivamente como emissores dos signos da modernidade, 
tenho, então, que analisar em quais aspectos determinados objetos, para além do 
mero desenvolvimento técnico, foram vistos e ditos como símbolos da modernidade, 
possuidores de um “encanto moderno”. Isso me leva a problematizar a visão de mo-
dernidade com que trabalhei um pouco antes, especificamente, a que enunciava que 
nas cidades brasileiras daquele período não se poderia falar em modernidade, mas 
apenas em aspectos e “seduções” do moderno.
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Como afirmei naquela ocasião, ao estudar as cidades de Parahyba do Norte e 
de Campina Grande, nas últimas décadas do século XIX e as primeiras décadas do 
século XX, Aranha enuncia que a modernidade, tal qual aconteceu nas principais 
metrópoles europeias daquele período, Londres e Paris, não ocorreu em nenhuma 
cidade brasileira, muito menos nas paraibanas, especialmente devido ao que ele 
denomina de “limite físico” destas cidades, que não contavam com um contingente 
populacional tão elevado quanto as europeias. Para ele, portanto, a introdução de 
certas “maquinarias do conforto”, ou “seduções do mundo moderno”, é que pro-
porcionaria o “ar de modernidade” desejado às cidades “fisicamente limitadas” do 
Brasil por seus grupos letrados locais.

Cabe, aqui, ressaltar uma particularidade dessa visão do autor, que diz respei-
to diretamente ao olhar que ele lança sobre essa temática.

A princípio, é impossível falar em vida moderna no Norte, no perío-
do estudado, tomando como parâmetro a ideia de ritmo social do 
tipo que serve para caracterizar as capitais culturais européias do 
período oitocentista. Conforme demonstro [...], há um limite físico 
no tamanho das cidades do Norte que é preciso considerar.
Assim, na impossibilidade de pensar a experiência urbana nortista, 
em seu vínculo com a ideia de vida moderna, a partir dos chamados 
ritmos sociais, resta a alternativa de pensá-la com base no impacto 
provocado por certas conquistas materiais que passam ao imaginá-
rio urbano como símbolos do moderno.16

Ao explicitar a sua maneira de trabalho, Aranha expõe o seu olhar sobre o ob-
jeto, enuncia a partir de que visão sobre a modernidade ele constrói a sua narrativa, 
que porta de entrada ele acessa para se introduzir na discussão sobre o moderno. 
Esse olhar é apresentado tomando por elemento caracterizador da modernidade o 
que o autor chamou de “ritmo social”, que, segundo ele, apresenta-se pela “pressa”, 
ou seja, o ritmo social das cidades europeias caracterizava-se pela ideia de “vida 
agitada e/ou ritmo frenético”, pela rapidez, pelas multidões se esbarrando nas ruas, 
o frenesi. “Um ritmo típico de cidades que têm pressa”.17

É, portanto, adotando, como elemento caracterizador da modernidade o “ritmo 
social” – a cujo elemento são atribuídas algumas noções que dão sentido de agilida-
de e transformações rápidas, como velocidade, frenesi, pressa, corre-corre, burbu-
rinho –, que Aranha classifica o mundo moderno. É, desta maneira, buscando pelos 
ritmos sociais específicos de cada cidade que trabalha em seu texto – Paris, Londres, 
Rio de Janeiro, Recife, Parahyba e Campina Grande –, que Aranha classifica e institui 
a (in)existência de modernidade nesses espaços.

Assim, o olhar de Aranha sobre o mundo urbano é um olhar que elege um 
elemento como determinante na configuração de uma cidade como moderna. O ele-
mento que aparece na base de sua classificação é o ritmo social, que ele constrói 
como apressado e frenético, tomando por modelo as cidades de Londres e de Paris. 
Se nas demais cidades os ritmos sociais se dão em menor intensidade, então tais 

16 Aranha, Seduções do moderno na Parahyba do norte, p. 79.

17 Ibid., p. 80.
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cidades não experienciaram a modernidade “em si”. É o que acontece com suas aná-
lises sobre o Brasil nas primeiras décadas do século XX.

Para ele, o “limite físico” das cidades brasileiras impede de falar em moderni-
dade aí, pelo menos em modernidade como o conceito que o próprio Aranha estabe-
lece, como uma experiência caracterizada pelo ritmo social avassalador. Sua análise, 
assim, recai num olhar classificatório que toma como experiência urbana moderna 
apenas aquela ocorrida na Europa devido à “multidão monstruosa” que propiciava 
o ritmo social “característico” da modernidade, enquanto todas as demais experiên-
cias urbanas que não se adéquem ao ritmo social daquelas duas cidades não podem 
ser tomadas como experiências modernas.

Aranha, desta maneira, enuncia que nessas cidades onde não se pode falar em 
modernidade, pode-se tão só falar no advento das “seduções do mundo moderno”, 
que, segundo ele, são “novidades vindas do estrangeiro”, “conquistas materiais que 
passam ao imaginário urbano como símbolos do moderno”.18 Ou seja, “maquina-
rias”, objetos materiais inventados pela técnica, como trem, luz elétrica, telégrafo, 
sistemas de encanamento de água, esgotamento etc. Sua análise, portanto, destaca 
a modernidade em sua dimensão material, abordagem que detém o primado da aná-
lise. Seu conceito de modernidade torna visível a modernidade apenas em sua con-
cretude material, exigindo uma total correspondência entre palavras e coisas, entre 
conceito e mundo, entre representação e realidade. Não sendo, assim, verificáveis 
no mundo material essas articulações entre teoria e empiria, o conceito não se apli-
ca, portanto, não há que se falar em modernidade em tais situações, permitindo-lhe 
tão só dizer que há um “ar de modernidade”, aspectos do moderno, ao serem adqui-
ridas “seduções do mundo moderno” – elementos que são, basicamente, materiais.

É olhando pela dimensão material da modernidade que Aranha institui o seu 
conceito de seduções do moderno e de mundo civilizado. É dando destaque, portan-
to, às maquinarias produzidas pela modernidade que o autor enuncia o seu olhar 
sobre o tema, um olhar que analisa como algumas práticas culturais são modifica-
das ou mesmo inventadas com o advento dessas maquinarias materiais do mundo 
moderno.

A porta de entrada na discussão de modernidade que proponho, entretanto, é 
outra. Os elementos que elegi para construir o meu próprio olhar sobre o mundo mo-
derno não são o ritmo frenético, o que me levaria talvez a uma conclusão semelhante 
à de Aranha. Os elementos que elegi para construir esse olhar têm menos relações 
com a dimensão material e mais com a dimensão simbólica que rege determinados 
discursos que circulam na sociedade e informam as ações humanas em suas rela-
ções sociais, econômicas, políticas e culturais. São discursos que acabam também 
por se materializar no sentido de que elaboram enunciados, verdades e regras so-
ciais gerais de acordo com as quais as pessoas devem ser regidas.

Assim, discuto a modernidade em Campina Grande tomando outra porta de 
entrada, para além da dimensão material que viu o advento da locomotiva, do au-
tomóvel, da luz elétrica etc. Escolho como norteadora deste texto a concepção de 
modernidade tomada a partir de sua relação com a filosofia do Iluminismo do século 

18 Aranha, Seduções do moderno na Parahyba do norte, p. 79.
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XVIII – base sobre a qual se construiu a ciência moderna que, dentre outras coisas, 
legitimou a superioridade do homem e pretendeu promover a sua “maioridade”, a 
necessidade de ele, por meio do acesso ao dito “conhecimento verdadeiro”, o cientí-
fico, tornar-se capaz de subjugar os elementos do mundo à sua vontade, colonizan-
do-os, modificando-os, (re)produzindo-os.19 Com este intento, a ciência informada 
pela Ilustração promoveu destilações, purificações, pretendendo distanciar elemen-
tos que passou a ver e dizer como antagônicos, binários, opostos irreconciliáveis, 
como cultura e natureza, humano e não humano, cidade e campo, ciência e religião, 
racionalidade e irracionalidade, cérebro e corpo.20

Inventando tais opostos, a ciência moderna pretendeu exercer mais fortemen-
te uma tecnologia de poder, submetendo-os a uma interpretação informada pela 
racionalidade humana, elaborando enunciados que visavam justamente estabelecer 
a verdade sobre eles e, desta maneira, mantê-los sob controle e vigilância do conhe-
cimento científico ilustrado. Tal controle, portanto, pretendeu opor cada vez mais os 
elementos dicotomizados, cartografando espaços próprios para cada um e lutando 
contra as oposições e as misturas, estabelecendo as suas verdades e exigindo aceita-
ção por parte de todos. Viver o dia a dia urbano não se comportando de acordo com 
essas verdades acarretava ao sujeito ser dito e tido como “atrasado”, “ignorante”, 
“bárbaro”, “incivilizado” ou qualquer outro adjetivo menos valoroso, como “caboclo 
tostado de sol” ou “semi-selvagem”, conforme as palavras de José Peixoto, citadas 
no início deste artigo.

Qual leite Miquilina deve beber sem borrar as calças?

Já citei também o sr. Lino Gomes, que tinha o costume de ir todas as tardes à 
estação para presenciar a chegada da locomotiva. Permita-me agora voltar a ele, es-
pecificamente a uma crônica que publicou no jornal de Gilberto Leite e Protásio Sá, 
para que o leitor desde já entre em contato com a leitura dicotômica lançada pelo 
conhecimento produzido na modernidade.

Lino Gomes relata que, naquele ano de 1909, numa de suas constantes idas à 
estação, não pôde deixar de notar a presença de um sujeito vestido de “calças azues, 
camisa de algodão, pés nas alpercates e chapéu de couro”, que esperava o trem das 
18h10. Aquele sujeito Gomes identificou como sendo o “rude certanejo [sic] José 
Miquilina, que nunca tinha visto a locomotiva”. A expectativa desse “rude sertanejo” 
e sua impressão do trem são o tema principal da crônica.

Lino Gomes constrói a figura de Miquilina como sendo um sujeito em que vá-
rias emoções se confundem. Ansioso e apreensivo pela oportunidade de finalmente 
ver o trem, Miquilina, entretanto, sob o olhar de Gomes, parece mais dominado pelo 
medo e pelo desconforto, visível através de seus “olhos abugalhados [sic]”, por olhar 

19 Cf. Michel Foucault, “O que são as Luzes?” In: Michel Foucault, Arqueologia das ciências e história dos 
sistemas de pensamento (seleção e organização dos textos por Manoel Barros da Motta), 2 ed., Rio de 
Janeiro, Forense Universitária, 2005, p. 335-351 (Ditos & Escritos, vol. II); Boaventura de Sousa Santos, 
Um discurso sobre as ciências, Porto, Afrontamento, 1998.

20 Bruno Latour, Jamais fomos modernos [trad. Carlos Irineu da Costa], Rio de Janeiro, 34, 1994, 152 p.
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constantemente para toda parte e por espantar-se “do menor rumor que surgia-lhe 
por traz”. Parecia estar ali por obrigação, e não por contemplação. Segundo relata, 
“observei logo no seu physico, que tratava-se mais de um assombrado do que de um 
visitante”.

Percebendo o desconforto de Miquilina, Gomes aproximou-se e foi conversar 
com ele, a fim de tranquilizá-lo e prepará-lo para a visão que teria dali a alguns pou-
cos momentos. Tentou fazê-lo ver que o trem é apenas uma “machina grande movida 
pela pressão dagua e do fogo”, e não um “fantasma”, como parecia o sertanejo crer. 
Mas foi só ouvir o “berro” e ver o trem chegando, a três quilômetros ainda da esta-
ção, que Miquilina desesperou-se, tendo que Gomes segurar-lhe no braço para que 
não se evadisse da estação no mesmo momento. Diz que gritava: “Misericordia, meu 
Deus!! Ou que bicho feio e cumprido; o bicho está roncando i si [sic] mijando todo”; 
e que, vendo os postigos das portinholas abertos, gritava: “Ave Maria! o bicho é tão 
mago, que conta-se as costellas uma pa [sic] uma”. Cita ainda que, em meio a tudo 
isso, percebeu que as calças de Miquilina estavam “um pouco humidas pelo lado 
trazeiro, e despregava-se delle, um cheirosinho um pouco desagradavel”...

Quando finalmente Lino Gomes estava conseguindo convencer Miquilina que 
não havia risco, e este, que tremia “como vara verde”, tentava se recompor, a loco-
motiva silvou, fazendo com que o sertanejo caísse de costas, gritando “Valha-me o 
menino Jesus”.

Nesse momento, as pessoas ali presentes vaiaram solenemente a atitude do 
“rude” Miquilina, e alguns ficaram lhe soltando pilhérias como “o bicho te pega!” in-
suflando ainda mais o medo do sertanejo que, não mais sendo segurado por Gomes, 
levantou-se “mais rápido do que um touro”, voando por cima de uma cerca de ara-
me, “onde deixou as trazeiras das calças e uma alpercate”, indo se esconder num 
capoeirão a dois quilômetros da estação.21

Como interpretar esse relato de Lino Gomes sobre um final de tarde inusitado 
na estação ferroviária de Campina Grande naquele ano de 1909?

Deixe-me indicar alguns caminhos de sentido. Primeiro, sobressaem-se na fala 
dois comportamentos diametralmente opostos, o de Miquilina e o de Lino Gomes. 
Enquanto aquele demonstra insegurança, desconforto e, ao avistar a locomotiva, te-
mor e desespero, Gomes é narrado como tendo estado o tempo todo calmo, sereno, 
centrado, estando ali na estação não por obrigação, mas para contemplar a chegada 
do trem. É por entender “melhor” do que se trata a “grande machina” que Gomes 
se vê na obrigação de explicá-la a Miquilina, tentando acalmá-lo, tirar-lhe o pavor 
que o consumia, o que, porém, resulta num fracasso tremendo. As calças úmidas e 
borradas que o digam...

Lino Gomes, portanto, mesmo usando de argumentos os mais diversos para 
que Miquilina não temesse o trem, falha em seu intento. Toda a racionalidade cientí-
fica de que lança mão para fazer o sertanejo ver na locomotiva o elemento simbólico 
da vida moderna acaba se esvaindo no ar, não sendo compreendido por aquele sujei-
to que continuava a vê-la como algo monstruoso, contra a qual só poderia se salvar 
apelando à religiosidade.

21 “Na Estação”. O Campina Grande, Ano II, n. 16, 7 de fevereiro de 1909, p. 2-3.
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Por outro lado, a ênfase dada por Lino Gomes às vaias que Miquilina levou de 
todos os demais presentes na estação quando perceberam seu temor é outro ponto 
que ganha destaque na narrativa. Ela dá a ler que todos ali compreendiam e con-
templavam o trem em seu aspecto de modernidade, exceto Miquilina. O sertanejo, 
assim, estava realmente só em meio à multidão, pois era o único que temia em vez 
de admirar, era o único que, mesmo com toda a explicação racional de Lino Gomes, 
não compreendia o valor da máquina de ferro. Era o único que não partilhava do 
olhar geral que se tinha a respeito do trem. Era o único espírito não educado, não 
civilizado, não iluminado, que temia e rejeitava o moderno e, ante esse temor, em 
vez de usar-se da razão, apelou para a religião. Era aquele cujo próprio corpo denun-
ciava-lhe como não moderno. Era, portanto, apenas um “rude”.

Lino Gomes representa, por outro lado, o “espírito educado”, o homem urbano, 
civilizado, aquele que tem familiaridade com o moderno, o homem que contempla a 
modernidade, o que se utiliza da razão para ver e ler as coisas do mundo, enquanto 
Miquilina é o homem “rude”, o sertanejo, o “caboclo tostado de sol” ou o “semi-sel-
vagem”, aquele avesso ao moderno, aquele que ainda recorre à religião para expli-
car o mundo e que não compreende a razão científica como norteadora de novos 
caminhos.

É por não se enquadrar no ideal de sujeito que a modernidade pretende cons-
truir que Miquilina é visto como um rude, um incivilizado, um medroso, um borrador 
de calças. É por não se adequar que é vaiado por todos os “civilizados” que usam da 
razão e caçoam daqueles que são movidos pela emoção ou pela religião. É por não 
conseguir compreender o moderno que Miquilina é construído por Lino Gomes como 
alguém tão só, um sujeito que tende a ser cada vez mais raro, que, pelo pensamento 
de José Peixoto, tende a desaparecer quando a “força civilizadora do século, a loco-
motiva” despertar-lhe com seus “berros estupendos”. Miquilina, portanto, apesar de 
ter ouvido – e bem alto – os berros da locomotiva, não despertou. Continuou dormin-
do para o mundo moderno racional e científico. Não havia, portanto, constituído-se 
em um corpo moderno, tal qual o pretendido pelos discursos modernizantes.

Mas, diferentemente do que Lino Gomes leva a crer, Miquilina não estava real-
mente só. Reações a algumas atitudes de modernidade na cidade houve durante 
todo o recorte selecionado para este artigo, sendo tais sujeitos também vistos como 
rudes, ignorantes, incivilizados, semi-selvagens e, até mesmo, “burros” – e agora me 
permita retornar ao litígio do jornal A Batalha com o dr. Diógenes Miranda.

A pasteurização, em 1935, representava o tratamento do líquido em seu as-
pecto mais moderno, de acordo com os elementos atribuídos à dimensão material e 
simbólica da modernidade: a purificação laboratorial por meio da separação dos não 
humanos a fim de afastar o perigo à vida que provocavam os microorganismos nele 
presentes22; bem como a valorização do leite pasteurizado como sendo aquele que, 
tendo afastado os micróbios, continha apenas os nutrientes indispensáveis para a 
constituição de um corpo saudável, robusto, forte, atlético, moderno.23

22 Cf. Latour, Jamais fomos modernos.

23 Cf. Alain Corbin. “Gritos e cochichos”, In: Michelle Perrot (org.), História da vida privada – da Revolução 
Francesa à Primeira Guerra, São Paulo, Companhia das Letras, 1991, vol. 4, p. 562-611.
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O ofício municipal proibindo a venda de leite não pasteurizado emergiu também 
num contexto em que o Estado passou a chamar para si o poder de vida e de morte 
sobre os moradores de Campina Grande. O poder de evitar a morte, impedindo que 
seus “súditos” fizessem ingestão de um alimento contendo seres patogênicos, e o 
poder de prolongar a vida, debruçando-se sobre o leite com a técnica mais moderna 
de purificação que, entretanto, não lhe extraíam os nutrientes indispensáveis para 
a boa constituição orgânica dos sujeitos – vistos então não em sua individualidade, 
mas como um corpo amorfo e homogêneo, um macro-corpo social, a “população”.24

O Estado, assim, legitimando-se como agindo em defesa da sociedade, agiu 
sobre diversos hábitos e costumes da população, mas não tal qual agia disciplinar-
mente, sobre corpos individuais.25 A nova faceta do poder estatal se deu sobre o 
macro-corpo populacional inventado com o nascimento da biopolítica, sobre o ho-
mem-espécie, cuja tecnologia de controle deu-se por meio de uma regulamentação.

O biopoder, assim, por meio da regulamentação, pretendeu exercer sobre o 
homem-espécie a capacidade de otimizar a vida, encompridá-la, adiando a morte. 
Aumentar a taxa de natalidade e diminuir drasticamente a de mortalidade – tal in-
tento implicou diretamente em agir sobre hábitos e costumes da população, espe-
cialmente sobre aqueles que podiam, de alguma maneira, antecipar a morte.

Isso implicou até mesmo em uma (in)gerência sobre os hábitos alimentares da 
população. Esta deveria ser proibida de alimentar-se de maneira “errada”, prejudi-
cial, que pudesse provocar a doença ou a morte. O poder regulamentar, portanto, 
partindo do Estado, passou a interferir nos hábitos alimentares, permitindo alguns 
alimentos e proibindo outros.

Em Campina Grande, o Ofício n.º 401, de 1935, parece-me uma expressão 
desse poder regulamentador de fazer viver, dessa pretensão de controlar o hábito 
alimentar da população, permitindo-lhe ingerir apenas o leite pasteurizado, devido à 
presença única de nutrientes que ajudariam na constituição de um sujeito moderno 
e saudável, enquanto, por outro lado, proibia-lhe a ingestão do líquido não purifica-
do, do líquido repleto de microorganismos responsáveis pela doença e pela morte. 
Tal poder, assim, dialogando com diversos elementos simbólicos de uma atitude de 
modernidade, encontrou respaldo legal na cidade de Campina Grande através do ofí-
cio expedido pelo prefeito Antonio Pereira Diniz que regulamentava a higienização 
e a venda do leite no meio urbano, permitindo apenas a venda do líquido purificado, 
que prolongava a vida, e proibindo a venda do líquido não pasteurizado, que anteci-
pava a morte.

A publicação do Ofício n.º 401, portanto, trazia em suas entrelinhas a inge-
rência do biopoder sobre o corpo do homem-espécie como mais uma atitude de 
modernidade. Uma atitude que desembocava na defesa à vida e à saúde do homem 
produtivo, na tentativa de afastar a improdutividade dos corpos doentes gerados 
pela ingestão de micróbios patogênicos presentes na alimentação.

24 Cf. Michel Foucault, Em defesa da sociedade. Curso no Collège de France (1975-1976) [trad. Maria 
Ermantina Galvão], São Paulo, Martins Fontes, 2000.

25 Cf. Michel Foucault, Vigiar e Punir, Petrópolis, Vozes, 2004.
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Na fundamentação que Antonio Pereira Diniz fez para justificar o seu ofício, 
usou justamente a “alta taxa de mortalidade infantil” constatada na cidade,26 que, no 
seu discurso, aparece como sendo provocada pela ingestão de leite não pasteurizado 
pelas crianças.

Isto se devia a que, neste período, não era comum o hábito contemporâneo do 
aleitamento materno, que só viria a tomar fôlego algum tempo depois. As crianças, 
em geral, mesmo infantes, eram alimentadas com leite de vaca, ação que começara, 
há alguns anos, a se constituir interpretativamente enquanto causa da alta taxa de 
mortalidade infantil constatada em todo o Estado da Parahyba.

Em 1911, por exemplo, o presidente do Estado, dr. João Lopes Machado, refe-
rindo-se à capital Parahyba do Norte, fez a seguinte denúncia em sua Mensagem à 
Assembleia:

Entre nós, ao lado dos factores geralmente conhecidos, como a mi-
zeria organica e a falta absoluta de hygiene na classe ignorante da 
sociedade, um facto deve ferir a attenção dos clinincos desta capi-
tal. Refiro-me a alimentação das creanças pelo leite de vacca [...]
o perigo está na presença anomala de principios extranhos natural-
mente irritantes, provenientes do habito de se alimentar as vaccas 
com o caroço de algodão. É vulgarmente sabido que os animaes da 
raça bovina que ingerem diariamente grande quantidade desta se-
mente, ficam com os tecidos saturados e impregnados de um odor 
sui generis, denunciador da presença do oleo drastico, que existe 
em grande quantidade nas referidas sementes. Facil, então é ligar-
-se o grande numero de casos de gastro-enterites que victimam an-
nualmente consideravel proporção de creanças entre nós, ao leite 
de vacca que contem grande proporção daquelle óleo.27

Anos mais tarde, os dois polos do debate, iriam se apropriar dessa denúncia 
para tecer críticas a certos comportamentos e para defender seus posicionamentos 
quanto à manipulação do leite.

A Batalha interpretou a fala de Machado como não sendo uma denúncia contra 
o costume de alimentarem-se as crianças com leite de vaca não pasteurizado, mas 
contra o hábito de alimentarem-se as vacas com caroço de algodão, que degeneraria 
os tecidos e, consequentemente, o leite extraído desses animais, provocando doen-
ças naqueles que bebessem tal leite contaminado. Partindo dessa interpretação, o 
jornal defendeu, portanto, que a contaminação do leite não se dava no transporte do 
líquido, mas na sua fonte produtora, e que o que deveria caber ao médico fiscal seria 
apenas a tarefa de examinar as vacas nos estábulos para saber quais delas estariam 
em “condições de produzir leite saudável, fazendo retirar as que não, para que, 
desta forma, pudesse ser o leite vendido diretamente no copo para tais pessoas”.28

26 Para maiores informações sobre as chamadas “doenças de primeira edade” no período aqui recortado, cf. 
Valdecir Carneiro da Silva, A mortalidade na infância da cidade da Parahyba, 1897 a 1912, Dissertação 
de mestrado, João Pessoa, UFPB/CCS, 2002.

27 Mensagem Presidencial do dr. João Lopes Machado, 1911, p. 31-32.

28 “Em torno do Ofício do Poder Municipal n. 401”. A Batalha, Ano 1, n. 17, 6 de fevereiro de 1935, p. 3.
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Pereira Diniz, por sua vez, estrategicamente fez uso apenas das taxas de morta-
lidade infantil e do discurso que vinculava tais taxas à ingestão de leite cru para fun-
damentar a ingerência do executivo municipal na proibição da venda desse produto 
não pasteurizado em Campina Grande. Bem como, ainda lançou mão de comparar a 
cidade que governava às grandes cidades do país, anunciando-o como elemento de 
progresso e modernidade: “Tem sido entusiasticamente aceito o leite pasteurizado, 
nas cidades mais adiantadas do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo e Recife”.29

As críticas à forma com que agiu a prefeitura nessa matéria, entretanto, não 
tardaram. Alguns, como o bacharel campinense Ascendino Moura, pelas páginas de 
A Batalha, questionaram a própria constitucionalidade do ato expedido pelo pre-
feito, clamando pela restauração do direito anterior, dando, assim, a oportunidade 
de se optar entre o leite pasteurizado e o não pasteurizado30. Outros, nesta mesma 
esteira, condenavam não o ato em si, mas o trabalho “mal feito” que a Usina vinha 
desenvolvendo. Há notas veiculadas pelo jornal de Arlindo Corrêa que denunciavam 
que a purificação era nada mais que um belo “conto do vigário”, e que a empresa 
fornecia à população um produto de péssima qualidade. A própria localização da usi-
na, à rua Quintino Bocaiúva, dava ensejo a reclamações: além da “porcina existente 
nas proximidades da usina”31, ali bem próximo encontrava-se o Cemitério do Carmo, 
que havia sido construído no início do século XX, seguindo normas de higiene que 
exigiam a localização de cemitérios fora do perímetro urbano, a fim de que os mias-
mas que dele exalassem não contaminassem a cidade. Estando tão próxima assim 
do cemitério, posso supor que as pessoas pensassem que a própria usina estava pas-
sível de receber tais miasmas oriundos do campo santo, comprometendo o trabalho 
de purificação do leite que ali era pasteurizado, num período em que, apesar de já 
vingar a teoria bacteriológica, a miasmática ainda persistia no imaginário, especial-
mente entre os populares.

Para aqueles que defendiam o Ofício n.º 401, e, portanto, defendiam a proibi-
ção da venda de leite não pasteurizado, os ataques ao ato do prefeito pareciam ser 
atos de ignorância quanto aos avanços e às “descobertas” do mundo médico e cien-
tífico. A este grupo, em que se inclui o dr. Diógenes Miranda, médico responsável 
pela fiscalização do leite desde a publicação do ato, as reclamações demonstravam 
apenas que muitos pareciam não conseguir compreender a importância da purifica-
ção do alimento, da eliminação dos microorganismos patogênicos nele presentes, 
e continuavam insistindo em manter hábitos e costumes atrasados, incivilizados e 
bárbaros, quanto beber leite cru.

Para o dr. Diógenes Miranda, portanto, os defensores do leite não pasteuriza-
do não entendiam o avanço da técnica científica representada pela pasteurização e 
insistiam num estágio inferior da evolução das sociedades humanas. Para ele, não 

29 Ibid., p. 3.

30 Ibid., p. 3. Em seu artigo escrito para o jornal de Arlindo Corrêa, o bacharel ataca a legalidade do ofício 
baseando-se na Constituição então vigente. “Houve alguma lei que autorizasse o Prefeito local, a fazer a 
concessão de pasteurização do leite em Campina Grande? [...] É ou não inconstitucional o ato do Prefeito 
concedendo o privilégio aludido, SEM LEI ESPECIAL QUE O AUTORIZASSE? Há ou não fundamento 
para um mandado de segurança?...”.

31 “Em torno da questão do leite – uma declaração surpreendente”. A Batalha, Ano 1, n. 17, 6 de fevereiro 
de 1935, p. 3.
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adiantaria tentar convencer esses “rudes” sujeitos, pois eles não teriam capacidade 
de entender os avanços da modernidade nem os vendo com os seus próprios olhos. 
Esses seriam sujeitos que, ignorantes no campo da ciência moderna, teriam receio 
em avançar na evolução e prefeririam manter-se estagnados e, pior ainda, manter 
toda a sua sociedade estagnada, impedindo que o moderno ali se instalasse. Seres 
rudes, ignorantes, teimosos, semi-selvagens... seres “burros”.

Sujeitos que, tal qual o Miquilina de Lino Gomes 26 anos antes, não seriam 
capazes de entender o mundo moderno e o temeriam; sujeitos que, ante a moderni-
dade, fugiriam assustados; sujeitos que tentavam barrar as forças civilizadoras de 
instalarem-se em Campina Grande; sujeitos que estariam impedindo Campina de 
tornar-se aquilo a que o destino e a natureza lhe haviam designado.

A visão sobre o outro, neste período histórico de Campina Grande, trata-o como 
esse ser ignorante, que não entende os “avanços” do mundo moderno. Entretanto, 
entre o rude Miquilina de Lino Gomes e os caboclos tostados de sol de José Peixoto, 
em 1909, e os burros de A Batalha, em 1935, lemos um pequeno deslocamento de 
olhar: em 1909, o alvo das críticas tecidas pelos letrados urbanos, o sujeito que 
geralmente está no papel de negar o moderno, é aquele que vem de localidades do 
Estado onde o mundo moderno ainda não se fez sentir, de cidades menores, menos 
povoadas, onde nenhuma “força civilizadora” chegou com seus berros impactan-
tes. Este sujeito geralmente aparece nos jornais, independente de sua naturalidade, 
como sendo “o sertanejo”, “o caboclo”, “o homem rude”, aquele que não se adequa 
às inovações do moderno, aquele cujo próprio corpo antimoderno denuncia-lhe a 
“rudeza”, através de sua maneira de andar, de vestir, de comportar-se.

Já em 1935, os alvos das críticas são os próprios letrados locais, como cro-
nistas e advogados, criticados também por não compreenderem o moderno, assim 
como criticavam os “caboclos tostados de sol” lá na primeira década do século XX. 
Neste período, entretanto, já se observam as críticas direcionadas a tais letrados 
locais sendo provenientes de um grupo que, lá em 1909 ainda não havia construído 
para si um lugar de poder institucionalizado, mas que, em 1935, ocupava lugares 
cada vez mais influentes em Campina Grande. Um grupo que vai lançar sobre esses 
letrados que se opõem aos seus projetos de modernidade olhar semelhante ao que 
os próprios letrados lançavam a Miquilina lá no início do século. Um grupo que vai 
selecionar os seus próprios Miquilinas a serem criticados por não aceitarem e adap-
tarem-se ao moderno: os médicos.

Considerações finais

Antes de encerrar este artigo, entretanto, gostaria de apontar uma outra leitu-
ra desse embate do leite da qual até agora ainda não tratei. Uma leitura do combate 
pelo direito de ingestão do leite que escapa às redes discursivas que o construíram 
como elemento da modernidade meramente pela questão da inovação da técnica 
científica que incidiu sobre ele, bem como que fuja também à análise do leite pasteu-
rizado como o elemento que propiciava o alongamento da vida e o afastamento da 
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morte, pela purificação dos seres patogênicos em que nele havia. Proponho uma ter-
ceira via de significação, um exercício de descrição densa do evento, uma nova lei-
tura que tome o embate do leite como questão simbólica da construção de Campina 
Grande como uma cidade moderna, civilizada, a partir da noção científica de moder-
nidade a qual aqui exercito.

No momento em que analisei o decreto municipal estabelecendo que todo leite 
vendido em Campina Grande deveria ser pasteurizado e proibindo a venda de leite 
natural, disse estar aí presente um elemento do moderno que era o uso da técni-
ca científica para separar os microorganismos nocivos à saúde e, assim, garantir 
às pessoas uma qualidade melhor de vida. Bem como, analisei o lugar do próprio 
Estado ao inserir-se na alimentação do povo, legitimando-se no papel de garantir a 
vida e evitar a morte. Isto não deixa de representar a intenção de construção de um 
corpo moderno, conforme então analisado, mas há aí também uma outra possibilida-
de de leitura da presença dos ideais de modernidade que posso apontar.

Beber leite diretamente extraído da vaca, “natural”, era um hábito do homem 
do campo, do mundo rural, visto que era nas fazendas onde a pecuária se desenvol-
via. No meio urbano, por outro lado, não deveria haver lugar para a criação de vacas 
que pudessem dar leite natural a quem o quisesse beber. A cidade não deveria ser 
lugar para a pecuária – isto estaria relegado ao campo, ao meio rural. Permitir a 
comercialização de leite natural na cidade era permitir que a criação de gado conti-
nuasse a ocorrer dentro do perímetro urbano, o que ia de encontro aos projetos de 
modernidade pretendidos pelas elites urbanas.

Uma cidade moderna deveria, portanto, livrar-se de aspectos rurais e aceitar o 
moderno. Esse moderno, para além das questões já discutidas, foi construído como 
associado ao mundo e às atividades urbanas, dentre elas, o comércio, a indústria e 
as atividades liberais, como a advocacia e a medicina. Por outro lado, o mundo rural 
foi construído no sentido inverso, como espaço das atividades ligadas à natureza e 
à terra, do desenvolvimento da agricultura e da pecuária. A cidade como lugar do 
progresso e da técnica científica, o campo como lugar do atraso: uma dicotomização 
produzida pelos discursos modernizantes.

Campina Grande, desta maneira, para se tornar uma cidade moderna, deveria 
expurgar do seu seio urbano todos os elementos que a ligassem a um passado rural – 
mesmo que esse passado não estivesse assim tão distante, insistindo em incomodar 
o presente. E a proibição da venda de leite natural em seu território coadunava-se 
com este objetivo.

Assim, além de representar o que havia de mais moderno na técnica científi-
ca e proporcionar a eliminação dos elementos patogênicos que poderiam provocar 
doenças e morte, impedindo, desta maneira, a constituição de um corpo humano 
moderno, forte e saudável, a venda de leite pasteurizado e, mais propriamente, a 
proibição da venda de leite cru propiciavam também que esse produto fosse trans-
portado com mais facilidade e segurança a grandes distâncias. Isso permitiria, por-
tanto, que a pecuária se desenvolvesse fora do espaço urbano da cidade, visto que, 
se ocorresse dentro dela, iria lhe dar um aspecto rural, então ligado à imagem de 
atraso, dissonante com a pretensão de modernidade desejada pelas elites letradas.
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Um dos aspectos mais fortes da modernidade em Campina Grande, desta ma-
neira, consistiu em uma constante busca por produzir-lhe uma imagem de cidade 
contraposta à imagem de campo, tanto em seu aspecto urbano quanto em seu aspec-
to humano, de distanciar os elementos urbanos dos elementos rurais, a sociedade da 
natureza, o homem do animal, a ciência da superstição e do senso comum. O huma-
no, por sua vez, mais moderno seria quanto mais distanciado e independente fosse 
da natureza, daí a leitura de que os “caboclos tostados de sol” da primeira década 
seriam inferiores ao homem da cidade, pois aqueles estariam ainda muito dependen-
tes dos desígnios da natureza e não teriam alcançado ainda a maturidade moderna.

Assim, é na invenção de uma dicotomia que contrapõe cidade a campo e, desta 
maneira, o moderno, representativo do progresso urbano, ao tradicional, represen-
tativo do atraso rural, que foi sendo produzida uma sensibilidade moderna na cidade 
de Campina Grande, nas primeiras décadas do século XX.

É esta leitura dicotômica da sociedade, estabelecendo a modernidade como es-
paço da presença dos elementos ligados ao urbano, e da tentativa de silenciamento 
dos aspectos rurais, que caracterizará esse contexto e orientará vários dos discursos 
oriundos das elites intelectuais campinenses nos próximos anos.
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“Quem vê diz que se vive aqui no céu”: 
alimentação e vestuário dos trabalhadores têxteis 

sergipanos (1940-1960)

Wagner Emmanoel Menezes Santos1

Resumo: 

A industrialização brasileira marcou a sociedade através da transformação das cidades, 
rapidez na fabricação de mercadorias, mudança no tempo, investimentos em máquinas 
e na infraestrutura dos estabelecimentos e até modificou o cotidiano dos indivíduos. As 
fábricas têxteis precisavam de mão de obra barata e, então, atraíram várias pessoas 
que, vendo aí uma boa oportunidade de emprego, aceitaram produzir mercadorias em 
tempo recorde. Apesar das longas jornadas de trabalho, os operários ganhavam baixos 
salários que não davam para suprir as suas necessidades básicas. As moradias estavam 
com os preços elevados, não sobrava tempo para o lazer, transportes eram caros, 
alimentação e vestuário também eram precários. Dentre os vários problemas operários, 
a alimentação e o vestuário podem ser destacados, pois a população consumia alimentos 
razoavelmente diversificados e que não eram tão saudáveis, além de um vestuário 
formado por poucas peças. A situação precária de vida fez parte também do cotidiano 
dos trabalhadores têxteis sergipanos, que ganhavam pouco e tinham parco poder de 
consumo. O objetivo do artigo é compreender quais eram os locais de compra e onde as 
refeições eram feitas, os alimentos consumidos e o vestuário utilizado pelos operários 
têxteis sergipanos entre os anos de 1940 e 1960. As fontes utilizadas foram jornais, 
uma revista e um processo trabalhista que esclarecem as dificuldades enfrentadas pelos 
trabalhadores sergipanos.
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Introdução

O aparecimento do operariado urbano-industrial brasileiro se deu por volta 
das décadas de 1870 e 1880, contando já com associações operárias, orga-
nizações profissionais, sociedades de auxílio-mútuo, agremiações e jornais, 

principalmente, os dedicados aos imigrantes. Foi a partir de 1890, entretanto, que a 
urbanização e a industrialização tiveram seus processos decisivos, trazendo efetivas 
transformações políticas, sociais, econômicas e culturais.2 O operariado era cons-
tituído fortemente por imigrantes, que trouxeram não apenas costumes dos seus 
países de origem, como também contribuíram com uma consciência política indis-
pensável para a formação de organizações de luta. Fixaram-se, principalmente, no 
Rio de Janeiro, em São Paulo, em determinadas cidades mineiras e em certas regiões 
industriais do sul do país. Após o desencanto com a agricultura, muitos se aventu-
raram no trabalho fabril, que cada vez mais precisava de mão de obra barata, e se 
sujeitaram a longas jornadas de trabalho, baixos salários, alimentação e vestuário 
precários e dificuldades no acesso aos transportes e moradias. Em São Paulo, por 
exemplo, os trabalhadores, de forma geral, batiam jornadas de trabalho maiores do 
que 16h, além da sujeição aos problemas dentro das fábricas, como falta de ventila-
ção e de luz natural.3

O interior das fábricas marcava-se pelo controle e disciplina dos patrões que 
queriam majorar a produção dos seus funcionários e, consequentemente, obter mais 
lucro. Conforme afirma Michel Foucault, a disciplinarização fez parte da realidade 
de muitas fábricas, pois se visava controlar os horários de entrada e de saída, fazia- 
se uma vigilância intensa, enquadravam-se os trabalhadores na lógica de produção, 
catalogava-se a vida trabalhista do indivíduo, tudo isso para diminuir a força política 
dos operários e aumentar sua energia produtiva.4 O ambiente fabril tinha conotação 
de uma prisão panóptica que subjugava os indivíduos e fazia uma vigilância pratica-
mente ininterrupta.5 Por conta disso, os operários sentiam-se ameaçados e critica-
vam esse sistema que se baseava, principalmente, no lucro. Muitos reclamavam que 
esse processo disciplinar gerava uma situação tensa, pois limitava as conversas em 
pleno horário de serviço, controlava as idas ao banheiro e punia com advertências, 
dispensas temporárias e até demissões.

Em Sergipe, a primeira fábrica têxtil instalada foi a Sergipe Industrial, que 
foi fundada em 1882 e estava localizada no Bairro Industrial.6 O engenheiro Thales 
Ferraz, proprietário dessa empresa, era formado em Manchester (Inglaterra) e, de-
pois disso, viajou aos Estados Unidos para trazer novas ideias sobre o cotidiano ope-
rário. O resultado foi a construção, nos arredores de sua fábrica, de um parque de 

2 Maria Auxiliadora Guzzo de Decca, Cotidiano de trabalhadores na República: São Paulo – 1889/1940. 
São Paulo: Brasiliense, 1990 (coleção tudo é história, 130), p. 7-8.

3 Claudio Henrique de Moraes Batalha, O movimento operário na Primeira República. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 2000, p. 11-13.

4 Michel Foucault, Vigiar e punir: nascimento da prisão, 39ª ed. Petrópolis, RJ, Vozes, 2011.

5 Jeremy Bentham, O Panóptico, Organização de Tomaz Tadeu, Traduções de Guacira Lopes Louro, M. D. 
Magno e Tomaz Tadeu, 2 ed. Belo Horizonte, Autêntica Editora, 2008.

6 Lindolfo Alves do Amaral, Sergipe: história, povo e cultura. Aracaju: Governo de Sergipe, SEED, Projeto 
Nordeste, 1998, p. 17.
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diversões, armazém, biblioteca, farmácia, bem como a instalação de uma vila operá-
ria, contribuição para o surgimento do Hospital de Cirurgia, incentivo para abertura 
de novas ruas no Bairro Industrial, entre outras coisas.7 Anos mais tarde, surgiu na 
capital aracajuana outro estabelecimento têxtil, ou seja, a fábrica Confiança, fun-
dada em 1907, que tinha como proprietário o comerciante Sabino José Ribeiro. As 
fábricas têxteis começaram a se desenvolver nas zonas urbanas de Sergipe e muitas 
utilizavam a lenha como combustível, além de agregar várias pessoas pobres que so-
nhavam melhorar de vida.8 As fábricas tiveram importância não somente para a eco-
nomia local, mas também para a política e até para o aspecto cultural: houve maior 
oferta de empregos, melhoramento na geografia das ruas e avenidas, construção de 
moradias, formação de uma cultura operária etc. Todavia, os operários sergipanos 
também tiveram que sofrer com baixos salários, fábricas que não eram higiênicas, 
controle patronal, abusos de mestres e contramestres, acidentes nas máquinas, mo-
radias ruins, aumento dos transportes, da alimentação e do vestuário.9

O artigo tem como objetivo compreender as condições de vida dos traba-
lhadores têxteis sergipanos no que se refere ao vestuário e à alimentação entre 
os anos de 1940-1960. As fontes consultadas foram os jornais Gazeta Socialista, 
Folha Trabalhista e Diário de Sergipe, a revista Poliantéa e um processo trabalhista. 
Percebe-se que os operários sergipanos ganhavam pouco e, com isso, não conse-
guiam ter uma alimentação saudável e adequada, bem como ter vestimentas dignas 
e variadas. Pretende-se analisar quais eram os alimentos consumidos, os locais de 
compra, a atuação dos especialistas de nutrição e a racionalização dos refeitórios 
das fábricas. Além disso, irá se destacar como eram as roupas que os operários 
costumavam usar, as indicações dos especialistas de moda e a relação entre vestuá-
rio, passeio e circulação nas cidades. Compreende-se, finalmente, que o operariado 
sergipano passava por sérias dificuldades, não conseguindo ter uma alimentação 
saudável e nem um vestuário de qualidade.

“A pior doença desse povo é fome…”: racionalização 
do espaço fabril, baixos salários e alimentação 
precária dos trabalhadores têxteis

O jornalista do periódico sergipano Gazeta Socialista, órgão editado pela 
Comissão Estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB), resolveu fazer uma maté-
ria sobre a fábrica têxtil Passagem, que estava localizada no município de Neópolis 
e tinha capital integralizado da firma Peixoto, Gonçalves e Cia.10 Ele, que estava 

7 Antônio Lindvaldo Sousa, Disciplina e resistência: cotidiano dos operários têxteis em Aracaju (1910 a 
1930), Monografia (Bacharelado em História), Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 1991,  
p. 12-13.

8 Ibarê Dantas, História de Sergipe: República (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004.

9 Frederico Lisboa Romão, Na trama da história: O movimento operário de Sergipe – 1871 a 1935, Aracaju, 
Gráfica J. Andrade Ldta, 2000.

10 “A pior doença desse povo é fome…”, Gazeta Socialista, 11 de dezembro de 1948, p. 1 e 4. O nome do 
jornalista não foi incluído na matéria. Grifos presentes no original.
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dormindo em uma pensão, acordou com o apito da fábrica chamando os trabalhado-
res para o labor diário. O jornalista pegou seu bloco de notas e começou a entrevis-
tar os operários, sendo que o primeiro entrevistado afirmou: “é, a gente não pode 
reclamar das casas, são muito boas. Mas a vida é que só o senhor vendo. Quem vê 
assim diz que se vive aqui no céu. Mas vá ver quanto se ganha, se dá para uma fei-
ra”. Em seguida, uma operária também estava disposta a colaborar e, então, deu de-
poimento destacando que queria ir embora daquele estabelecimento têxtil. Concluiu 
afirmando: “não vou porque não tenho jeito. Mas isso aqui não presta”. O jornalista 
fez contraponto e citou os benefícios sociais da fábrica tais como cinema, campo de 
esportes, aumento de salário, remuneração de sete dias na semana etc., tudo isso 
como forma de extrair mais coisas sobre a vida da entrevistada. A operária retru-
cou dizendo: “mas o senhor acha que Cinema, Campo de esporte, enche barriga de 
ninguém…?” e “pois é isso. O que adianta é ganhar bem. É certo que deram este au-
mento agora. A gente ficou alegre esperando o sábado. Mas não recebe o domingo e 
ainda dizem que, se perder um dia quando se recebeu… é que se viu, não dava para 
nada. Também, dez por cento em cima do dinheiro miserável que se recebe aqui, 
veio ficar em nada”.

Informado de que o domingo remunerado já estava sendo pago na fábrica 
Passagem, o jornalista iria perguntar mais detalhes sobre esse tópico à operária 
quando um trabalhador, que havia acabado de comer uma banana, explicou: “o do-
mingo a gente recebe… mas sabe como é? Eu num estou dizendo (se virando para 
um colega) só fez coisa que no fim vai dar bom para eles. Está tudo certo, vai pa-
gar o descanso no domingo e antes da lei, mas só recebe quem trabalhar a semana 
certinha. Se perder uma hora na semana no mês não recebe nenhum domingo no 
mês seguinte… Para o senhor vê como é as coisas desta terra”. Em seguida, mais 
um operário também fez questão de contar sua história afirmando que era um dos 
primeiros funcionários do estabelecimento têxtil. Ele era negro, idoso e tinha uma 
voz rouca, destacou: “eu nem me lembro mais, faz tanto tempo, quando eu vim pra-
qui [sic.]. Era solteiro. Comecei a trabalhar aqui, não tinha filho e o dinheiro sempre 
dava. Mas me casei, os filhos vieram, e num precisa dizer mais nada… Continuo 
trabalhando mas sem poder vestir nem uma roupa, o que ganho não dá nem para 
comer, se nunca deu, que agora com as coisas tudo cara. É porque eu tenho uma 
tarrafizinha [sic.], e arranho o rio à noite toda com ela, sempre trago umas piabi-
nhas… Se os moços num ganham, quanto mais um velho doente que nem eu. Ai de 
nós se não fosse esse Rio…”. O jornalista ficou ainda mais curioso e perguntou sobre 
a assistência médico-dentária que deveria ser gratuita para os 1.200 trabalhadores 
que acionavam os 400 teares da fábrica Passagem. A resposta foi dada por aquele 
operário que tinha acabado de comer uma banana: “é por isso que, quando é no 
sábado, a gente não recebe quase nada. É uma ruma de desconto. Higiene e não sei 
mais o que. E ainda diz que a assistência é de graça. De graça coisa nenhuma. Tudo 
é descontado nos salários da gente. Mas não adiantava mesmo que fosse de graça. 
A pior doença desse povo é fome, como vai ficar bom de outras coisas com esse mal 
terrível? Mas fique sabendo que nada aqui é de graça não, tudo é descontado, toda 
semana a gente paga”.
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O jornalista ficou satisfeito com as entrevistas operárias e, assim, terminou sua 
tarefa sobre analisar o cotidiano dos trabalhadores têxteis da fábrica Passagem, no 
município de Neópolis. Ele começou a se lembrar das “aperturas e sofrimentos” dos 
entrevistados, das “histórias iguais as de quantos trabalham naquele centro fabril” 
e, finalmente, da “história da labuta diária pelo minguado ‘pão de cada dia’, perce-
bendo salários miseráveis e com assistência social de fachada”.

Os trabalhadores têxteis sergipanos passavam por situações precárias nas con-
dições básicas de vida, que incluíam o acesso aos transportes, as moradias irregula-
res, a ineficiente assistência médica, poucos itens no vestuário e, principalmente, o 
aumento no preço dos alimentos. A carestia de vida aumentava a cada ano e os mais 
impactados eram os grupos operários que ganhavam parcos salários e que, com 
isso, tinham baixo poder aquisitivo. O principal motivo da precariedade das classes 
proletárias era a estagnação dos salários, enquanto que os produtos de consumo au-
mentavam vertiginosamente. Os indivíduos questionavam a precária situação social 
que estavam vivendo, atribuindo a culpa disso tudo ao capitalista, que só pensava 
no lucro e pouca importância dava aos seus funcionários; portanto, o patrão, que 
gozava de boas condições financeiras, não se preocupava em majorar a produção 
dos trabalhadores em beneficio próprio.

O patrão, por sua vez, justificava o pagamento de baixos salários através da 
assistência social que se perpetuava no interior do seu estabelecimento têxtil. A 
fábrica Passagem, por exemplo, contava com serviços médicos de Freire Ribeiro, 
clínica geral e apoio nos partos; de Oceano Carleal, oftalmotorrinolaringologia; e 
de Corrêa Filho, cirurgia e raios-x; serviços dentários a cargo de Patrocínio Rocha; 
tinha também laboratório de análises clínicas. No lazer, destaca-se o estádio com 
arquibancadas para 5 mil pessoas sentadas e para a prática de futebol, de basquete 
e de vôlei, por fim, pista de atletismo. O cinema complementava o setor de diversões 
da fábrica. Sobre a educação, investiu-se na construção de escolas com todos os 
requisitos da pedagogia moderna; os diretores também construíram casas amplas e 
com jardins para os seus funcionários.11 Os benefícios sociais da fábrica Passagem, 
e de tantas outras, serviam como uma justificativa do industrial para poder pagar 
irrisórios salários e tentar ludibriar a fiscalização pública, porém os trabalhadores 
percebiam tal tática como abuso e começavam a reivindicar os direitos que lhes 
cabiam. Muitos compreendiam que a assistência social não era gratuita, pois havia 
o desconto mensal e, assim, o salário ia diminuindo. No final, quem pagava esses 
benefícios eram os próprios operários, que não podiam questionar e já recebiam o 
pagamento com o considerável desconto.

Pode-se entender que o principal motivo da precariedade das condições bá-
sicas de vida era o baixo salário pago pelos donos de fábrica. Dentre todos os pro-
blemas enfrentados, a alimentação era um dos mais reivindicados pelos operários, 
porque gerava fome e miséria. Muitos operários alimentavam-se de forma insufi-
ciente e tinham que trabalhar nas máquinas pesadas e fazer longas jornadas diárias. 
Consumiam alimentos com reduzidos nutrientes e que teorias da época costumavam 
criticar, acreditando que não fortaleciam o corpo e não davam energia suficiente 

11 Brasil, Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (BR IHGSE), Catálogo SS-22101/02, Poliantéa, 
Revista da Associação Sergipana de Imprensa, Sergipe, n.° 1, ano 1949.
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para o desempenho de serviços braçais. O povo costumava consumir alimentos que 
não eram considerados ideais pelos nutricionistas e que, inclusive, podiam trazer 
alguns problemas. Segundo Jaime Rodrigues, a década de 1920 foi uma época de im-
portantes discussões sobre a alimentação dos brasileiros, com higienistas visitando 
os locais de consumo popular, como as feiras e os mercados, proibindo as gulodices 
e uso de bebidas alcoólicas entre as crianças, intervenções nas escolas, fábricas e 
até no domicílio da população, inclusão de uma cartilha com os tipos de alimentos 
tidos como positivos etc., visou-se fazer um policiamento da alimentação pública. 
Forjou-se o pensamento de uma alimentação racional que deveria ser suficiente, 
completa, harmônica e adequada. Era necessário que cada família se enquadrasse 
na lógica ditada pelos governantes públicos sobre quais alimentos deveriam utilizar 
em casa. O operariado também estava incluso nisso, tanto que começou uma vigi-
lância dos produtos alimentícios que circulavam dentro das fábricas brasileiras. Os 
trabalhadores deveriam ser tutelados nas refeições que faziam durante o trabalho 
e teriam que evitar molhos apimentados, pastéis, frituras, rabanadas, batatas fritas 
e conservas.12

A preocupação com a alimentação também foi discurso dos intelectuais sergi-
panos, onde projetavam estudos e indicações sobre quais produtos deveriam com-
por a cesta básica dos indivíduos. O político Orlando Dantas, em sua coluna “Aspecto 
da economia sergipana”, defendeu a utilização de verduras nas refeições por trazer 
benefícios à saúde, porém não havia entre a população o hábito de consumir esse 
tipo de alimento. Ele esclarece que “como a grande maioria do nosso povo vive su-
balimentada, por falta de força aquisitiva, porque percebe salário de fome, eviden-
temente o plantio de verduras é mesmo insignificante em nosso estado”, com isso, 
“a carne seca (jabá), o feijão e farinha são os alimentos preferidos”. O político gene-
raliza e afirma que a burguesia segue semelhante caminho, priorizando “[…] açuca-
rados e amiláceos e despreza as verduras e as frutas”.13 O que se nota nas palavras 
de Orlando Dantas é que a escolha dos alimentos não era consequência apenas do 
poder aquisitivo, mas inclui, desse modo, a ausência de uma educação que propi-
ciasse o conhecimento sobre quais produtos seriam mais indicados para o consumo. 
Portanto, os governantes deveriam, pela via pedagógica, ensinar a população sobre 
os produtos alimentícios que mais favoreciam o corpo e a saúde, evitando-se assim 
aqueles mais perigosos e calóricos. Em resumo: baixos salários e pouco conhecimen-
to poderiam determinar os tipos de alimentos priorizados pelos sergipanos, sendo 
relevante criar formas pedagógicas para esclarecimento da população.

É importante analisar quais alimentos eram consumidos pelo operariado ser-
gipano. Os entrevistados do jornalista, que visitou a fábrica de tecidos Passagem, 
revelaram que pescavam para poder complementar o alimento diário e que comiam 
banana no horário de serviço. A pesca era uma atividade da população pobre para 
conseguir diversificar a alimentação diária ou mesmo substituir os produtos com 
preços elevados, além de, aparentemente, não gerar gastos, bem como servir para 

12 Jaime Rodrigues, Alimentação, vida material e privacidade: uma história social de trabalhadores em São 
Paulo nas décadas de 1920 a 1960, São Paulo, Alameda, 2011.

13 Coluna Aspecto da Economia Sergipana, por Orlando Dantas, Gazeta Socialista, 30 de outubro de 1948, 
p. 1.
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minimizar a fome que se tornava realidade dentro de muitos lares sergipanos. O 
jornalista J. Vieira de Aquino, na Coluna “Diário operário”, criticou o salário básico, 
afirmando: “hoje é absolutamente impossível, um operário que tenha um lar orga-
nizado mesmo modestamente, passar com semelhante ordenado”, pois as famílias 
proletárias, geralmente, eram formadas por cerca de cinco ou seis membros. Para 
não desequilibrar as finanças mensais, os operários – conforme esclarece o jorna-
lista – vão até “a maré e ali desde que ela dá acesso, até ao começo da enchente, 
dezenas de pessoas pobres que, como fantasmas, se movem, vezes rápidas, vezes 
lentas, à procura de algum siri ou de alguns camarões transviados do fundo do mar 
que por esquecimento não se tenham recolhido aos seus pagos”. O resultado da 
pesca servia “[…] para o almoço do dia seguinte, que vai substituir a magra carne 
de boi a Cr$ 5,20 com todo osso” e isso “está assim explicado o caso dos milagres 
feitos pelos operários com os reduzidos vencimentos diários de dez cruzeiros e oi-
tenta centavos”.14

Além da alimentação oriunda da pesca, os trabalhadores consumiam bananas 
dentro dos estabelecimentos têxteis e isso gerava confusão com os superiores hie-
rárquicos. A enroladeira Carmosita Dias Tavares, funcionária da fábrica aracajuana 
Confiança, recebia Cr$ 90,00 semanais e foi acusada de colocar cascas de banana 
no caixão de canelas, o que era proibido, sendo advertida pelo contramestre, que 
pediu para a moça retirar tais cascas. A operária se defendeu afirmando que os res-
tos de banana não foram deixados por ela, mas sim por outra funcionária que tinha 
utilizado a sua máquina. O contramestre Francisco Ramos lembrou que era proibido 
deixar restos de alimentos no caixão de canelas, a fim de evitar baratas e ratos que 
poderiam roer os fios de algodão. A operária Maria Pastora Santos, que havia sido 
acusada por Carmosita Dias, defendeu-se afirmando que sua colega de profissão era 
a responsável pela sujeira e informou que muitas funcionárias levavam comida para 
o local de trabalho.15 O que se infere disso é que, dentro das fábricas, os emprega-
dos costumavam burlar as regras que impossibilitavam o consumo de alimentos, 
levando diversos tipos de produtos, principalmente, as frutas. Além disso, é notável 
o fato de que a proibição do consumo de alimentos se dava por conta de algum dano 
que poderia causar na matéria-prima e nas mercadorias finais, pois traria prejuízos 
financeiros para o industrial; junte também, ao dano financeiro da empresa, o gas-
to de minutos que o operário levava para comer as frutas, perdendo tempo útil de 
produção.16

14 “Cr$ 10,80”, Coluna Diário Operário, por J. V. de Aquino, Diário de Sergipe, 12 de janeiro de 1945, p. 2.

15 Brasil, Arquivo Geral do Tribunal Regional do Trabalho, 20ª Região, S/ Catalogação, Carmosita Dias 
Tavares, Proc. JCJ-SJ-65/49, Justiça do Trabalho, Junta de Conciliação e Julgamento, Poder Judiciário, 
Reclamação Trabalhista, Reclamante: Carmosita Dias Tavares, Reclamado: Ribeiro, Chaves e Cia, 
Sergipe.

16 Segundo E. P. Thompson, o camponês inglês era orientado pelas tarefas domésticas e dos vilarejos, pois 
ele cuidava das coisas realmente necessárias, existia pouca separação entre trabalho e vida, podia-se 
programar as tarefas, já que não tinham tanta urgência assim, e os cronogramas não eram tão precisos e 
representativos. Já no processo de industrialização, o tempo ganhou outro significado, isto é, ele tornou- 
se dinheiro, moeda, e ninguém o passa, mas sim o gasta. Então, o tempo deveria ser todo consumido, 
utilizado e negociado. Ver E. P. Thompson, “Tempo, disciplina de trabalho e o capitalismo industrial”. In: 
Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. Tradução de Rosaura Eichemberg. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
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Outros alimentos eram consumidos pela população operária sergipana. Na fá-
brica Confiança, os trabalhadores comiam feijão, tripa, farinha e carne diariamen-
te nas sombras das árvores existentes na frente do estabelecimento.17 Na fábrica 
Sergipe Industrial, localizada na capital aracajuana, os indivíduos também comiam 
farinha com jabá trazida em bolsas de papel ou em latas e expostos ao sol, à poei-
ra e à chuva.18 Um operário da cidade de Estância, apesar de não especificar de 
qual categoria pertencia, reclamou, no jornal Folha Trabalhista, órgão do Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB), que a carestia de vida estava aumentando e que “hoje 
em dia ganhamos menos que há 11 anos passados”. Ele listou os produtos mais im-
portantes, que estavam com os preços elevados: “[…] um quilo de carne com osso 
custa 9 cruzeiros, açúcar 5,50, a farinha 8,00 e 10,00, o feijão 4,00, a carne do ser-
tão 18,00 e 20,00, café 22,00 o quilo, toucinho virou doutor, sem falar nos outros 
gêneros de 1ª necessidade […]”. Novamente, segundo a reclamação do operário, a 
culpa seria dos patrões, que só pensam no lucro, enquanto que “os nossos salários 
continuam no mesmo e, na verdade, diminuem porque a vida se torna dia a dia mais 
cara”. Os operários trabalhavam muito e não se alimentavam direito, tendo até que 
comer mocotó de boi, por isso mesmo ficavam fracos e doentes. Por fim, o operário 
argumenta que uma alimentação adequada não beneficiava somente os operários, 
mas também os patrões, que teriam maior produtividade de seus funcionários.19

Banana, frutos do mar, feijão, tripa, toucinho, café, farinha, carnes e açúcar 
eram os principais alimentos que compunham a cesta básica das classes operárias 
sergipanas. A lista podia sofrer sensíveis variações, pois dependia do salário men-
sal, da preferência de consumo de cada indivíduo, das elevações corriqueiras dos 
preços, do local analisado, entre outros fatores. Os trabalhadores constantemente 
“adaptavam” a alimentação e criavam diversas receitas para tornar mais barato o 
consumo, caso do mocotó, que agregava produtos simples. Enfim, as autoridades 
públicas criticavam o consumo alimentício dos grupos pobres, mas se esqueciam de 
que isso se dava por conta do próprio sistema que excluía e pagava baixos salários, 
assim, restava aos indivíduos fazerem adaptações para se livrar da fome e miséria. 20

Os locais de compra de alimentos eram diversificados, porém as feiras se des-
tacavam pela oferta e pelos preços baixos. A feira era importante para o operaria-
do, que buscava alimentos mais baratos e de boa qualidade, além de que servia 

17 “As coisas tão cara e como a gente vai viver ganhando pouco?”, Gazeta Socialista, 27 de novembro de 
1948, p. 4.

18 “A ‘Sergipe Industrial’ não tem refeitório”, Coluna Fábricas e Comércio, Gazeta Socialista, 15 de julho 
de 1950, p. 1.

19 “Uma verdade, operários”, Folha Trabalhista, 2 de dezembro de 1951, p. 4. Como era uma denúncia, o 
operário naturalmente não se identificou com medo das possíveis represálias do seu patrão.

20 Em São Paulo, os trabalhadores consumiam mais farinha de trigo, pão, arroz, macarrão, massas, e 
menos ovos, legumes, carne e leite. As famílias que tinham rendimentos maiores tendiam a consumir 
os dois últimos produtos citados, conseguindo ter uma alimentação basicamente equilibrada à luz das 
teorias nutricionais vigentes na época. Em Recife, a população também passava privações e chegava a 
gastar 71,6% dos rendimentos mensais somente com a alimentação, deixando os 28,4% para as despe-
sas do aluguel, água, luz, vestuário etc. A situação alimentar da classe operária era agravante em mui-
tas regiões brasileiras, variando apenas a sua escala para mais ou para menos. Ver Maria Auxiliadora 
Guzzo Decca, A vida fora das fábricas: cotidiano operário em São Paulo (1920/1934), Rio de Janeiro, Paz 
e Terra, 1987, p. 35; Maria Auxiliadora Guzzo de Decca, Indústria, trabalho e cotidiano: Brasil, 1880 a 
1930, São Paulo, Atual, (História em documentos), 1991, p. 53.
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como lugar de sociabilidade, onde tinha diversão, havia, também, conversas com os 
amigos, negociações, apresentações artísticas dos vendedores e até ocorrências de 
confusões. Portanto, os trabalhadores reivindicavam o direito ao acesso às feiras e 
criticavam os governantes públicos que cometiam arbitrariedades, caso que ocorreu 
em Estância. O prefeito interino, Lauro de Menezes Alves, apresentou o projeto que 
extinguia a feira livre aos domingos, passando a ser realizada aos sábados, das 13h 
às 21h, e às segundas-feiras. O prefeito interino queria que o domingo fosse dedi-
cado apenas ao descanso, só que era justamente nesse dia que os operários tinham 
tempo livre para poder comprar os seus alimentos. No sábado, por exemplo, muitas 
pessoas trabalhavam praticamente o dia inteiro e só teriam disponibilidade para 
visitar as feiras à noite. Para piorar, os operários, após o expediente diário, ficavam 
cansados e não tinham o suporte de uma eficiente iluminação pública, resultando 
disso a ação de ladrões que roubavam as bolsas das mulheres e as desonestidades 
dos vendedores no momento dos pesos e medidas dos produtos.21 Um operário es-
creveu uma carta para a prefeita efetiva, Núbia Nabuco Macedo, que foi publicada 
no jornal Folha Trabalhista, reclamando da transferência da feira do domingo para 
outro dia: “[…] a feira começará à 1 hora da tarde, o pessoal da cidade que não tra-
balha em fábricas se abastecerão do bom e do melhor, quando chegarmos na feira, 
depois das 4h da tarde, só encontraremos restos de tudo, porque, se é a farinha, já 
compraram a melhor, se é a carne verde, só encontraremos ossos e peles, o peixe, 
nem é bom falar; verdura, camarão, que dizer?”. O operário aconselha que os indus-
triais deveriam acrescentar mais uma hora na carga diária de trabalho para que os 
funcionários fossem liberados às 12h no sábado e, desse modo, pudessem frequen-
tar as feiras livres.22

Armazéns, de terceiros ou ligados às fábricas, e cooperativas de abastecimen-
tos também eram lugares em que os trabalhadores costumavam fazer compras. 
Muitos estabelecimentos têxteis brasileiros tinham armazéns próprios e obrigavam 
o operariado a somente comprar produtos nesses locais, seja através da persuasão, 
seja descontando do salário mensal. Tal aspecto fazia com que o operário gastasse 
parte considerável do seu rendimento mensal e, mais ainda, criava dependência 
constante, pois ele comprava os alimentos caros e nem sempre conseguia pagar, 
ficando com dívidas. Era uma forma de reter junto à produção os indivíduos, de con-
trolar os operários cotidianamente e de justificar os baixos salários.23

Em São Paulo, a população se abastecia nos pequenos negócios dos bair-
ros proletários, que funcionavam em locais acanhadíssimos e sem higiene, apesar 
de comprar pouco e pagar mais caro. Os gêneros alimentícios eram de qualidade 

21 “O prefeito interino quer acabar com a feira aos domingos!”, Folha Trabalhista, 22 de julho de 1951,  
p. 1.

22 “Um operário escreve sobre a feira”, Folha Trabalhista, 9 de setembro de 1951, p. 1.

23 No Rio de Janeiro, o consumo dos moradores da vila operária da fábrica Brasil Industrial provinha do 
armazém, de propriedade da indústria, e das “vendas” do povoado local; tinha ainda um açougue admi-
nistrado por terceiros e uma leiteira, cujo leite era oriundo da fazenda Retiro, de propriedade da fábrica. 
Nas redondezas da vila operária da fábrica Maria Cândida, também no Rio de Janeiro, havia dois arma-
zéns: um administrado por terceiros, que distribuía pães e era comandado por Manoel Alves de Souza, 
e outro particular, administrado pela companhia. Ver Paulo Fernandes Keller, Fábrica e Vila Operária: 
a vida cotidiana dos operários têxteis em Paracambi/RJ, Engenheiro Paulo de Frontin/Rj, Solon Ribeiro, 
1997, p. 57-58, 64-65.
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inferior e a clientela geralmente era lesada no peso e na medida.24 A grande maio-
ria dos estabelecimentos que vendiam gêneros alimentícios básicos tinha preços 
elevados e explorava os trabalhadores, retendo praticamente o rendimento mensal 
deles. Isso demonstra que não era apenas o armazém de propriedade do capitalista 
que cobrava caro pela alimentação, mas também os inúmeros pequenos negócios de 
terceiros que se instalavam em bairros pobres e, mesmo assim, vendiam produtos de 
qualidade duvidosa. Com isso, restava ao operariado criar alternativas para aumen-
tar o consumo de produtos alimentícios.

Os trabalhadores faziam as suas refeições na própria fábrica, pois era o local 
em que passavam praticamente o dia inteiro e, assim, as moradias ficavam servindo 
mais como dormitórios. Com pouco tempo para as refeições, os operários paulis-
tanos costumavam comer na porta ou nas imediações das fábricas e das oficinas e 
até mesmo junto às máquinas.25 O operário trazia seu alimento de casa – às vezes, 
quando chegava a hora do almoço, ele esperava alguém da família ir até a fábrica 
entregar sua refeição – por conta da inexistência de instalações, como restaurantes 
e cozinhas, na grande maioria das indústrias; como consequência, o operariado al-
moçava em refeitórios improvisados com péssimas condições higiênicas, sem con-
forto, sem água para lavar as mãos e estirado ao longo das calçadas.26

Os operários sergipanos também sofriam com os mesmos problemas dos pau-
listanos. O apito da fábrica Confiança anunciava a hora do almoço e as crianças 
traziam marmitas e pratos cobertos com pano para entregar aos seus familiares. Por 
outro lado, os vendedores de frutas se aglomeravam e até uma idosa vendia comida 
quente para os operários famintos. Todos se sentavam debaixo das árvores, que fica-
vam na frente da fábrica, aproveitando as sombras para poder fazer a refeição diá-
ria.27 A fábrica Sergipe Industrial, em 1950, não tinha refeitório, o que havia era um 
barracão anti-higiênico onde os operários abrigavam-se do sol e da chuva – porém 
no local já estavam instalando máquinas, transformando-o em secção de trabalho.28

O industrial têxtil, preconizando um ambiente fabril mais racionalizado, vai 
investir na construção de refeitórios higiênicos, modernos, arejados e livres de su-
jeiras. Na própria fábrica Confiança, em 1949, “um grande e moderno refeitório 
está sendo aparelhado e será inaugurado ainda este ano. Dispõe de inúmeras mesas 
para quatro pessoas, mesas padronizadas do SAPS, serviço de alto-falantes e uma 
cozinha ampla, higiênica e moderna”. A fábrica Passagem seguiu o mesmo exemplo 
e construiu refeitório com aparelhagem completa e moderna; a fábrica Santa Cruz, 
no município de Estância e de propriedade da Companhia Industrial da Estância 
S/A, tinha refeitório que acomodava 400 pessoas; a empresa Industrial Propriá, que 
se desenvolvia na margem do rio São Francisco e pertencia à firma Britos e Cia., 

24 Esmeralda Blanco B. de Moura, Mulheres e menores no trabalho industrial: os fatores sexo e idade na 
dinâmica do capital, Petrópolis, Vozes, 1982, p. 25-26.

25 Moura, Mulheres e menores no trabalho industrial, p. 40.

26 Rodrigues, Alimentação, vida material e privacidade, p. 99-100.

27 “As coisas tão cara e como a gente vai viver ganhando pouco?”, Gazeta Socialista, 27-11-1948, p. 4.

28 “A ‘Sergipe Industrial’ não tem refeitório”, coluna “Fábricas e Comércio”, Gazeta Socialista, 15 de julho 
de 1950, p. 1.
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contava com “[…] um vasto e bem aparelhado refeitório, com mesas padronizadas 
do SAPS e um higiênico serviço de bebedouro de água filtrada”.29

O ambiente fabril passou por um processo de racionalização, isto é, tornou-se 
alvo de investimentos capitalistas para poder remodelar a sua estrutura física e eli-
minar os problemas que vigoravam no seu interior. Precisou-se tornar o ambiente 
mais arejado e ventilado, abertura de janelas para circulação de ar, cuidar dos ba-
nheiros e da alimentação, acabar com os acidentes de trabalho, enfim, era preciso 
tornar as fábricas mais harmônicas, saudáveis, modernas e higiênicas, visando, com 
isso, majorar a produção dos trabalhadores e criar uma sensação de bem estar cole-
tivo. Segundo afirma Margareth Rago, abandonou-se o modelo da “fábrica satânica”, 
que sofria constantes ataques do movimento operário, optando-se pela valorização 
da “fábrica higiênica” que pretendia tornar o espaço de produção tranquilo, limpo 
e atraente para o operário.30 Os refeitórios sofreram interferências das autoridades 
públicas e dos industriais, passando a ser assépticos e confortáveis. Se os alimentos 
que compunham as refeições do operariado deveriam ser saudáveis e nutritivos, ca-
bia ao patrão fazer a sua parte e investir na construção de refeitórios higiênicos que 
obedecessem ao padrão proposto pelo governo, evitando que os trabalhadores pro-
curassem se alimentar na frente da fábrica ou em galpões improvisados. Destarte, 
autoridades públicas, industriais têxteis, operários e organizações proletárias preo-
cuparam-se com a alimentação e começaram a discutir ainda mais sobre esse tema.

Se os baixos salários dificultavam o acesso dos trabalhadores às refeições nu-
tritivas, o mesmo será válido para o quesito do vestuário. A grande maioria dos in-
divíduos comprava roupas simples e inferiores, além de ter no guarda-roupa poucos 
itens de vestuário. A situação precária dos trabalhadores contemplava várias esferas 
sociais, como moradia, transporte, lazer, alimentação e, como veremos no tópico 
seguinte, vestuário.

“E tem que ser assim mesmo, lavar no domingo 
para vestir na segunda, porque o dinheiro não dá 
para comprar roupa”: baixos salários e o simplório 
vestuário operário

O jornal Folha Trabalhista, na “Coluna Médica”, trouxe um artigo que rela-
cionava vestuário e higiene, afirmando que isso era indispensável à conservação 
da saúde.31 O vestuário deveria ser escolhido de acordo com a época do ano: a lã 
era o tecido que dava mais calor aos indivíduos, seguindo-se a seda, o algodão e o 
linho. O mais importante era que “em qualquer época, o vestuário deve permitir a 
permeabilidade ao ar, dando fácil evaporação ao suor, como também se deve ter em 
consideração o poder de absorver ou refletir as irradiações solares, o que depende 

29 BR IHGSE, Catálogo SS-22101/02, Poliantéa.

30 Margareth Rago, Do Cabaré ao Lar: a utopia da cidade disciplinar: Brasil 1890-1930, Rio de Janeiro, Paz 
e Terra (Coleção Estudos Brasileiros, v.90), 1985, p. 37.

31 “O vestuário e a saúde”, “Coluna Médica”, Folha Trabalhista, 11 de junho de 1950, p. 2.
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especialmente da cor dos tecidos”. Dever-se-ia evitar roupas e cintos apertados, pois 
causava sensação de desagrado o contato entre a pele da pessoa e o tecido. Os sa-
patos não poderiam ser apertados e teriam que privilegiar o tamanho dos pés; “tam-
bém devem ser leves, sendo condenados os saltos altos, tão de agrado das mulheres, 
por deformar ainda mais os pés e aumentar as possibilidades de unhas encravadas, 
calosidades, etc.”. O chapéu poderia ser optativo caso não fossem intensos os raios 
solares e “se o indivíduo está com a pele protegida pelo pigmento, se estão em boas 
condições os aparelhos circulatório e termorregulador e se os olhos estão protegidos 
por óculos escuros”.

O vestuário deveria ser apropriado para cada tipo de trabalho, levando em 
conta a proteção do operário. Se a pessoa tivesse contato com agentes irritantes, 
cáusticos ou tóxicos, “para esses casos, prescrevem-se macacões de mangas compri-
das e fechados até o pescoço, como também capacetes, sapatos, perneiras, botas de 
enfiar, aventais, luvas, etc.”. As demais profissões, “prescrevem-se macacões amplos 
e de mangas curtas, não só visando o conforto e o bem estar do operário, mas tam-
bém prevenindo a possibilidade de acidentes junto às máquinas”.

O tipo de vestuário deveria variar de acordo com a situação em que o indivíduo 
se encontrava e com o local em que estava, seja em casa, na rua ou no trabalho. Ele 
deveria obedecer as suas próprias necessidades orgânicas e seguir às normas pres-
critas pelos especialistas. Por fim, o jornal adverte que “a maneira atual de vestir 
dos homens é imprópria, é nociva à saúde. Só os imperativos da moda podem jus-
tificá-la. Pouco a pouco, porém, deverá ela ser modificada, em benefício da própria 
saúde e do conforto de cada um”.

Assim como aconteceu com a alimentação, especialistas também se preocu-
param com o vestuário da população, indicando os melhores tipos de roupas que 
deveriam ser usadas, inclusive, relacionando com o fato da higiene e levando em 
conta a questão da saúde. Os especialistas indicavam até quais eram os melhores 
tipos de tecidos que deveriam ser comprados, pois trazia conforto, elegância e, prin-
cipalmente, benefícios à saúde; assim, costumavam projetar a maneira de se ves-
tir da população, mesmo que não levassem em conta as dificuldades que podiam 
existir. Um problema que acontecia frequentemente era o pouco investimento dos 
patrões nos equipamentos de segurança dentro das suas fábricas, como o caso de 
roupas apropriadas para o desempenho de certas funções consideradas perigosas. 
Os trabalhadores ficavam expostos aos produtos tóxicos, ao calor, aos acidentes nas 
máquinas e outras adversidades do ambiente que prejudicavam a saúde e causavam 
mortes. Outro problema, só que agora pelo lado dos operários, seria os poucos re-
cursos para comprar vestimentas que protegessem, por exemplo, dos raios solares 
e das doenças que vigoravam nos bairros pobres. A indicação arbitrária e surreal 
dos especialistas constantemente não era cumprida, pois não se havia consultado os 
próprios trabalhadores e se baseava em realidades com pouco fundamento.

Ao se analisar mais de perto a situação de vida do operariado sergipano, no-
ta-se que o vestuário era composto por poucas peças e por material de baixa qua-
lidade. Uma operária da fábrica Confiança ressaltava que passava “[…] o dia todo 
lavando, esse vestido e o outro por que só tenho dois e na semana não posso lavar, 
que na labuta. Não tenho mãe, quem tem que fazer sou eu mesma. E tem que ser 
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assim mesmo, lavar no domingo, para vestir na segunda, porque o dinheiro não dá 
para comprar roupa”.32 Novamente, o baixo salário servia como justificativa para a 
precariedade da situação de vida dos operários, englobando também o vestuário, 
que era limitado e formado por itens velhos e desgastados. Para “ajudar” os funcio-
nários, a fábrica Confiança tinha um posto de venda de todos os tecidos fabricados 
no estabelecimento.33 Os proprietários da fábrica podiam aumentar os rendimentos 
dos seus trabalhadores, porém optaram em criar alternativas, como foi o caso do 
posto de venda que tinha, possivelmente, tecidos de baixa qualidade e com erros de 
fabricação que não seriam aproveitados pelo mercado exigente e, assim, seriam des-
cartados. Então, o ganho do industrial sairia mais recompensador na venda desses 
tecidos do que aumentar os salários. 34

Os operários aracajuanos costumavam fazer passeios pela cidade, porém al-
guns evitavam o centro – local frequentado pelas classes abastadas – com vergonha 
dos seus trajes simples. O jornalista J. V. de Aquino escreveu que “a maioria dos fi-
lhos dos nossos operários não pode frequentar escolas, porque lhes faltam o calçado 
e a roupa para irem às aulas”; complementa afirmando que “aos domingos, algumas 
[famílias operárias] saem a passeio, mas raramente vêm até ao centro populoso da 
cidade, porque não se acham em condições de isto fazerem, as que se vestem um 
pouco melhor, são as que estão comprando aos ‘gringos’, que embora vendendo a 
preços elevados, são os amigos dos que precisam vestir, pagando prestações peque-
nas, que não lhes deixam tão aflitos”.35

Os trabalhadores reivindicavam o direito ao acesso às diversões das cidades e, 
por isso, gostavam de fazer passeios, bem como conhecer novas pessoas e rever os 
amigos. A cidade é o local de sociabilidades e de trocas culturais entre os indivíduos, 
e não somente atributo econômico. Entretanto, a circulação nas cidades requer que 
as pessoas estejam condizentes nos seus modos de comportamento e do vestuário 
utilizado, fazendo com que as classes populares não se enquadrassem nesse ideal 
capitalista e se sentissem oprimidas. Alguns operários podiam sentir vergonha dos 
seus trajes simples e evitavam frequentar o centro para que olhares alheios de re-
pulsa não os avistassem. Lembre-se que os operários tinham poucas peças de ves-
tuário e o essencial era mesmo vestir-se para o trabalho, caso já citado da operária 
que só tinha apenas dois vestidos.

32 “As coisas tão cara e como a gente vai viver ganhando pouco?”, Gazeta Socialista, 27 de novembro de 
1948, p. 4.

33 BR IHGSE, Catálogo SS-22101/02, Poliantéa.

34 Em São Paulo, a situação não melhorava muito e os operários sofriam no acesso a um vestuário de 
qualidade e confortável. A historiadora Maria Auxiliadora destacou que o gasto com o vestuário era 
pouco por conta dos baixos salários e também da prioridade com alimentação e moradia. Comprava-se 
o indispensável, como as roupas de trabalho, e reduziam-se as peças íntimas e de passeios. Entretanto, 
na França, segundo aponta Michelle Perrot, o vestuário tinha certa relevância no orçamento operário, 
pois isso implicava uma relação com o espaço público. Os operários sofriam com uma autoimagem que 
lembrava sujeira, desalinho, inferioridade, desse modo, o uso de roupas adequadas trazia a dignidade 
de volta e permitia que se misturassem ao lazer urbano. Os trabalhadores franceses davam muita im-
portância para as cidades e tinham a ambição de viver e morar no centro, onde tentavam aproveitar as 
potencialidades econômicas e prazerosas. Ver Decca, A vida fora das fábricas, p. 36-37; Michelle Perrot, 
Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988, p. 103-
104; 116 e 119.

35 “Abaixo os exploradores”, coluna “Diário Operário”, por J. V. de Aquino, Diário de Sergipe, 18 de junho 
de 1945, p. 2.
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Pode-se, enfim, compreender que o vestuário operário era formado por pou-
quíssimos itens. Os parcos salários pagos pelos patrões impossibilitavam que os in-
divíduos tivessem acesso a trajes dignos que protegessem contra as doenças. Aliás, 
especialistas indicavam quais eram as melhores roupas para cada ocasião – passeio, 
trabalho ou simplesmente ficar em casa –, porém tinham concepções que não se ba-
seavam na situação real dos operários e nem levavam em conta as arbitrariedades 
cometidas pelos empresários. As teorias desses especialistas não se coadunavam 
com a situação precária da classe obreira e, então, muitas delas nem eram respeita-
das. O vestuário simples causava certo desconforto quando os operários resolviam 
passear, pois a cidade tornava-se o lugar de sociabilidade. Em contrapartida, muitos 
não deixavam de se divertir e enfrentavam as críticas dos moralistas dos grupos 
abastados. A situação adversa podia causar transtornos, mas não limitava a atuação 
dos trabalhadores na busca de melhorias nos salários, na alimentação e no vestuário.

Considerações finais

A situação da classe proletária sergipana não era tão diferente do restante do 
território brasileiro, pois era marcada pelo pouco acesso às moradias, aos transpor-
tes, a alimentação e ao vestuário. O pagamento de baixos salários era o principal 
problema apontado pelos trabalhadores para justificar a situação precária de vida. 
O industrial aumentava a produção diária dos seus funcionários e obtinha cada vez 
mais lucro, porém, limitava-se a pagar insatisfatórios salários, mesmo que a carestia 
de vida aumentasse e prejudicasse a população pobre. Além disso, percebe-se que 
havia uma pedagogia que tinha o intuito de esclarecer a população pobre sobre 
quais alimentos e vestimentas deveriam consumir.

Especialistas surgiram e começaram a criticar os alimentos escolhidos pelos 
operários, priorizando assim aqueles que fossem nutritivos e que dessem energia 
para o trabalho pesado diário; as autoridades públicas visitaram os locais de com-
pra tentando fazer uma higienização, caso da feira de Estância, que mudou de dia; 
houve até uma vigilância sobre o que os operários consumiam dentro das fábricas, 
priorizando um ambiente mais racional e higiênico. Os próprios empresários têxteis 
começaram a se preocupar com os locais em que seus funcionários faziam as refei-
ções e, então, abandonou os galpões escuros, sombrios, infecciosos e o hábito de 
se almoçar nas sombras das árvores existentes na frente das fábricas, dando lugar 
para refeitórios modernos, limpos, arejados e de acordo com os padrões sanitários 
propostos pelas autoridades governamentais. Os alimentos consumidos eram bana-
na, feijão, tripa, farinha etc., que eram levados para a fábrica – local principal das 
refeições dos trabalhadores – e, em certos momentos, consumidos em pleno horário 
de serviço. Só que tais alimentos estavam com os preços elevados e os operários 
utilizavam artimanhas para complementar as refeições, por exemplo, o hábito da 
pescaria. Feiras livres, armazéns – de propriedade das fábricas ou de terceiros – e 
cooperativas de abastecimentos eram os lugares em que os indivíduos faziam as 
suas compras, entretanto, sofriam abusos dos proprietários que vendiam produtos 
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inferiores com preços elevados e também cometiam arbitrariedades na hora dos pe-
sos e medidas. Enfim, a situação alimentar precária dos proletários era consequên-
cia tanto do industrial têxtil, que pagava baixos salários, quanto dos vendedores 
particulares, que aumentavam os preços dos produtos dos seus armazéns.

Se a alimentação era bastante precária, o vestuário seguia semelhante cami-
nho e era um item pouco valorizado pelos industriais. Especialistas também indica-
ram quais deveriam ser as roupas da população para determinadas situações sociais, 
priorizando o conforto e a saúde. Todavia, as teorias dos especialistas não levavam 
em conta a questão dos baixos salários e se baseavam em situações sociais que não 
representavam a realidade das classes operárias. Os trabalhadores tinham pouquís-
simas peças de roupas – inclusive nem tinham as vestimentas íntimas e os calçados 
–, que geralmente eram de baixa qualidade e bastante gastas pelo uso constante. 
O caso da operária da fábrica Confiança que só tinha dois vestidos ilustrou muito 
bem a condição precária de vida dos trabalhadores sergipanos. Por conta das roupas 
simples, alguns indivíduos tinham vergonha de passear no centro aracajuano, pois 
sabiam que podiam sofrer críticas das classes mais abastadas. Entretanto, os operá-
rios sergipanos, bem como faziam os franceses, reivindicavam o direito às cidades e 
circulavam pelo espaço de sociabilidade.

Através da análise da alimentação e do vestuário, pôde-se compreender como 
era a vida difícil das classes proletárias sergipanas. Muito se falou sobre moradias, 
transportes e mais ainda sobre o cotidiano dentro das fábricas, porém a alimenta-
ção e o vestuário dos operários ainda não são tão discutidos pelos pesquisadores. 
Deve-se entender que esses dois tópicos servem para adentrar e mostrar como era 
a condição precária de vida dos trabalhadores sergipanos, bem como esclarecer que 
a população pobre era explorada de diversas formas.
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Resumo

Neste trabalho, pretendemos fazer um estudo em torno do jornal Varadouro, no estado 
do Acre; precisamente como um elemento de resistência contra os discursos e a política 
dos governantes militares e estaduais. Foi através dos discursos de resistência que 
passou a vincular uma (re)presentação de uma nova realidade conflituosa no Acre. 
Para tal estudo, utilizaremos como aporte teórico/metodológico as pesquisas de Mikhail 
Bakhtin; além de charges, que nos permitirão fazer um estudo conciso sobre esse jornal 
no Acre, possibilitando notarmos o seu uso como meio resistência às oligarquias e 
governantes acreanos, nomeados pela Ditadura Militar.
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Abstract

In this work, we intend to do a study around the Varadouro newspaper in Acre; precisely 
as a resistance element against the speeches and the policies of the military and state 
governors. It was through the discourses of resistance which now link a (re) presentation 
of a new conflictual reality in Acre. For this study, we will use as the theoretical/
methodological research of Mikhail Bakhtin; plus charges, which will allow us to do a 
concise study of this newspaper in Acre, we notice allowing its use as a means resistance 
to the oligarchies and Acre rulers appointed by the military dictatorship..
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1 Este artigo fez parte de uma pesquisa realizada para minha dissertação, em que fui orientado pela 
pós-doutora Simone de Souza Lima, a qual agradeço de todo o meu coração. Este trabalho traz à tona 
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aos movimentos discursivos de resistência frente à pecuarização do estado do Acre.
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1. Introdução

Neste artigo, propomos mostrar os discursos de resistência emanados no jor-
nal Varadouro, fazendo uma breve análise sobre os discursos vinculados 
pelos chefes políticos no Acre, trazendo seus desejos de “progresso”, de 

desenvolvimento do Acre com o novo elemento ou segmento político e econômico 
adotado pelos governos militar e estadual, que resultou no processo de pecuariza-
ção do Acre.

Procuramos mostrar como os governos utilizaram as mídias para o discurso 
ideológico, principalmente o governo Wanderley Dantas, período em que se inten-
sificou a pecuária no Acre, de 1971 a 1975. Além do uso de órgãos do governo, 
como o Banco do Estado do Acre (Banacre), a Polícia etc., para o financiamento aos 
“paulistas”;3 auxílio para expulsar os colonos, índios e seringueiros de suas terras, a 
violência, o desmatamento desenfreado e os conflitos que se iniciaram e se intensifi-
caram entre esses atores sociais nesse momento. E como esses episódios da história 
acreana desencadearam gritos de liberdade, de resistência, por parte da população 
mais “pobre”, da população afetada pelos conflitos e daqueles que eram contra os 
“paulistas” e a política adotada pelos governantes acreanos, fazendo emergir discur-
sos populares, de resistência, em destaque, no jornal Varadouro.

2. Reação e/ou contrarreação: emergem discursos de 
resistência no jornal Varadouro

Iniciamos este tópico com uma indagação: como articular as discussões sobre 
as mídias, dentre elas o jornal Varadouro, produzidas entre os anos 1971 e 1981? 
Ideologicamente, seguindo o pensamento bakhtiniano, todos dialogam tendo em vis-
ta a elaboração de resistência a um poder estabelecido. Embora expressos através 
de linguagens distintas, o Varadouro combate através da informação aos leitores – e 
com a utilização de charges – a corrupção na sociedade. Fazendo críticas ferrenhas 
à invasão dos “sulistas” ou “paulistas”, e o consequente “deslocamento” violento dos 
habitantes das florestas amazônicas, resultando em violências diversas, influencia-
do pelo pensamento libertário da Teologia da Libertação, em menor ou maior escala.

Logo, esse meio de comunicação ganhou contornos de resistências aos discur-
sos proferidos pelos governos federal e estadual, de 1977 a 1981. O jornal nasceu 
no ano de 1977 por iniciativa da Igreja Católica do Acre. No entanto, merece desta-
que a existência do boletim Nós Irmãos que antecedeu o jornal Varadouro. Há que 
se evidenciar, segundo Costa Sobrinho (2000), que a Igreja Católica, na figura da 

3 Cabe aqui evidenciarmos que essa terminologia está inserida em um debate da historiografia acreana, 
que em si mesmo não é foco do nosso trabalho, porém, achamos importante fazermos essa marcação a 
título de esclarecermos que há um debate, uma discussão ao significado do termo “paulista” ou “sulis-
ta” que, correntemente, é/foi utilizado pela população acreana e por vários pesquisadores, como sendo 
uma referência à visão do povo acreano. Ou ainda, como uma simples forma de designar um conjunto 
genérico de mudanças socioeconômicas no Acre. Entretanto, foi comumente utilizado para denominar 
qualquer pessoa oriunda de outra região brasileira, ou seja, todos aqueles que vieram para o Acre de 
outros lugares.
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Prelazia do Acre e Purus, financiou a fundação do jornal Varadouro com o intuito de 
“desmascarar”, de denunciar a realidade imposta pela classe dominante aos mais 
“pobres”: seringueiros, índios e colonos.

É relevante verificar aqui o papel que a igreja desenvolve: ao mesmo tempo em 
que se preocupa com a “cura” espiritual dos fiéis, trata de estabelecer um “canal” de 
reflexão e esclarecimento das consciências em relação à classe dominante. Segundo 
Foucault, em seu livro Microfísica do poder (1979), o exemplo aqui referido mostra 
que todo saber assegura o exercício de um poder.

De acordo com Costa Sobrinho (2000), a Prelazia do Acre e Purus pregava a 
Teologia da Libertação, uma corrente marxista na Igreja, que tinha como escolha a 
defesa aos pobres, povo anegado pelo novo segmento ou elemento político e econô-
mico adotado pelo governo acreano no início da década de 1970: a pecuária. E esse 
povo anegado teve sua mobilização e representação nas Comunidades Eclesiais de 
Base (CEB):4

Surgiu (a idéia de fundar o jornal) em decorrência do momento que 
o Acre vivia. No começo dos anos 70, a revoada de jacus chegando. 
A imprensa aqui era ‘O Rio Branco’ feito com notícias que eram 
mandadas pela elite, não tinha repórter. Não havia preocupação de 
ver o que acontecia no Estado. Estava acontecendo muita coisa que 
só veio aparecer com o Varadouro. Era como se não tivesse conflito 
aqui. Mas já havia expulsão, desmatamento, desde o comecinho dos 
anos setenta. Em 75 foi que a gente começou atuar aqui, quando se 
formavam grupos da igreja, da universidade, e o grupo que queria o 
jornal. (Entrevista com Elson Martins, 24 de junho de 2006)

Dessa forma, observamos o caráter de oposição que o jornal trazia em sua ori-
gem, uma forma “escancarada” e determinante de se opor aos grandes fazendeiros, 
ao governo e às oligarquias acreanas, de denunciar os conflitos pela posse de terra, 
o desmatamento, a expulsão dos “povos da floresta”, enfim, fazer uma nova repre-
sentação da realidade acreana, “rejeitada” pelos demais meios de comunicação, em 
destaque o jornal O Rio Branco.

Segundo Portela (2009), o Varadouro trouxe consigo uma maneira nova de 
representação, não no prisma da classe dominante em vigor, das oligarquias locais 
e dos mais “poderosos”, mas sim no prisma daqueles que eram “excluídos”, “dester-
rados” dos interesses sociais do estado do Acre: os seringueiros, índios e colonos.

A partir desse ponto do nosso trabalho, trazemos algumas charges que temati-
zam a relação assimétrica entre os “poderosos” e os “excluídos”. O que é a charge? 
Segundo Cagnin, “[é um] desenho que se refere a fatos acontecidos em que agem 
pessoas reais, em geral conhecidas, com o propósito de denunciar, criticar e sati-
rizar” (CAGNIN, 1979, s/n), tem fundamento nas relações de poder estabelecidas 
em determinada sociedade. Em nosso trabalho, apresentamos algumas charges que 

4  Grupo iniciado a partir da experiência da Igreja Católica, entre o entendimento do bispo D. Giocondo 
Grotti e o padre Manuel Pacífico, na cidade de Rio Branco e distrito Quinari, na década de 1970. 
Indicamos, ainda, a título de aprofundamento e maior esclarecimento sobre as CEB no Acre, a disserta-
ção de autoria de Nilson Moura Leite Mourão, intitulada A prática educativa das CEB: popular e trans-
formadora ou clerical e conservadora? São Paulo: PUC-SP, 1988.
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tratam do contexto histórico e social em que o Acre estava imerso no período com-
preendido entre os anos 1971 e 1981. Vale destacarmos que as charges encontradas 
ao longo do nosso texto, ilustram a resistência contra o discurso oficial, e, que por 
ser um texto breve, não foi nossa intenção aprofundá-las, porém, apenas mostrá-las 
como contradiscursos, discursos de resistência.

Figura 1: Charge retirada do jornal Varadouro, março de 1980, n.º 18, p. 14.

Dessa forma, na charge retirada do jornal Varadouro (Figura 1), verificamos 
uma forma de representação dos maus tratos e das humilhações sofridas pelos ín-
dios acreanos, vistos como escravos, como intrusos que se infiltraram num lugar 
que a eles não pertencia: a cidade. Importa verificar aqui, na acepção bakhtiniana, 
que “o sentido da palavra é totalmente determinado por seu contexto”. (BAKHTIN, 
1995, p. 106) Logo, verifica-se que o jornal Varadouro através de suas manchetes, 
figuras, e charges, utiliza-se dessa linguagem para mostrar a realidade de acordo 
com a visão ideológica de seus redatores e produtores.

Entretanto, esses mesmos índios foram expulsos do seu espaço, do seu lugar, 
tanto pelos seringalistas no final do século XIX e início do século XX quanto pelos 
pecuaristas na década de 1970, quando não foram feitos “trabalhadores” nesses 
sistemas econômicos que vigoraram no Acre. A charge acima destacada denun-
cia as desigualdades sociais vigentes que, conforme Dominguez (falando em outro 
contexto),
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As charges permitem uma visão de um tempo, as indignações, 
ameaças, riscos e esperanças desse tempo. Elas não são unívocas 
ou caminham nas mesmas direções: apontam a existência de fa-
tos, diálogos, estratégias, interesses e lutas em uma dada conjun-
tura. Se não interferem diretamente sobre os eventos observados 
e as ações humanas, ao menos comentam esses eventos e ações. 
(DOMINGUEZ, 2012, p. 67)

Num período em que os conflitos sociais por domínio de terras, por um novo 
elemento político e econômico e, consequentemente, uma “nova” classe emergente 
que vigorava no Acre, as oligarquias agropecuárias, que entram em cena, nesse 
palco de conflitos cheios de interesses comuns (o monopólio das terras acreanas e o 
enriquecimento fácil), que o jornal Varadouro passa a assumir esse papel de produ-
zir contra discursos, discursos de resistência contra outras mídias controladas pelo 
governo, que vinculavam os seus interesses e desejos.

Via-se o uso dos meios de comunicação existentes no estado, antes do boletim 
Nós Irmãos e do jornal Varadouro, a favor dos mais ricos, noticiando seus interesses 
e o ideal de “progresso” para o Acre. Entretanto, segundo Portela (2009) e Costa 
Sobrinho (2000), foi com a chegada do Varadouro que se começou a noticiar, a con-
frontar as outras mídias de propriedade das oligarquias acreanas, a mostrar outra 
representação da realidade, com a expulsão dos seringueiros e índios de suas terras 
e a pobreza que se consolidava no Acre. Esse foi o papel que o Varadouro inseriu 
naquele momento, conforme podemos observar na carta de apresentação aos seus 
leitores, abaixo destacada:

Este modo de encarar a realidade permite inclusive que cultive-
mos alguns propósitos e ambições, Varadouro, como o nome suge-
re, propõe-se contar o momento histórico atual do Acre e de sua 
gente. No auge das ‘folias do látex’, que aconteceram nesta parte 
da Amazônia Ocidental, existiram dezenas de jornais. O Acre, atual-
mente, restringindo uma expressão do nosso amigo e entrevistado 
Márcio Souza, recebe uma segunda “patada” histórica e reclama da 
consciência do jornalista o registro dos fatos, mas principalmente 
das conseqüências desse processo. Varadouro é, pois, um dever de 
consciência de quem acredita no papel do jornalista. É propositada-
mente feito aqui na ‘terra’. Sai, portanto, de uma forma rude, 'ca-
bocla,' sem técnica, cheio de limitações e gerado pela necessidade 
de colocar em discussão os problemas de nossa região, do nosso 
tempo e, principalmente, de nossa gente [...] achamos que vale a 
pena assumi-la, porque acreditamos que o homem acreano e o da 
Amazônia em geral merecem muito mais do que simplesmente o 
‘berro do boi’ [...] (Jornal Varadouro, maio de 1977, p. 2)

O Varadouro surgiu, portanto, como instrumento que instituiu ao povo o de-
bate sobre um novo segmento político e econômico no estado, política adotada pe-
los governantes em relação à terra e com a introdução ampla da pecuária, que tão 
longe passou daqueles discursos de desenvolvimento e progresso que traria. Pelo 



161

Revista de História, 6, 1-2 (2017), p. 156-171 

contrário, trouxe a opressão, a violência, o caos para o povo acreano, em destaque, 
seringueiros, colonos e índios.

Figura 2: Charge extraída do jornal Varadouro, maio de 1980, n.º 19, p. 1.

A charge (Figura 2) elabora a representação do processo de pecuarização e 
os interesses inescrupulosos dos grandes empresários vindos do centro-sul do país, 
que resultou na expulsão dos colonos, índios e seringueiros de suas terras para a ci-
dade, aumentando os índices de precarização de vida. O chargista utiliza expressões 
chamando a atenção do leitor para o surgimento de uma classe dominante, formada 
agora pelos “coronéis” da agropecuária. Daí, certo tom panfletário marcado nos cor-
pos das vacas: “Cia novos Coronéis”, “Exploradora 100 Escrúpulos” e “Usurpadores 
Reunidos”.

Isso comprova, na acepção bakhtiniana, que as charges aqui destacadas atuam 
como “signos [que] só emergem, decididamente, do processo de interação entre 
uma consciência individual e uma outra” (BAKHTIN, 1995, p. 34), aqui no caso, a 
sociedade.

Essa estratégia discursiva coaduna-se com os interesses do jornal Varadouro 
em combater essa desinformação dos demais jornais locais, conforme afirma Portela 
(2009):

A argumentação de fundação do Varadouro elucida que, estes jor-
nais, integrantes de grupos comerciais amplos e normalmente com 
investimentos em pecuária, cumpriam o papel de encenadores da /
realidade social e política, internos e externos, do Acre e acabavam 
por deformá-la. A visão de Acre que ofereciam era polida, conforme 
o interesse de uma classe social, fabricando coletivamente repre-
sentações sociais que, mesmo estando afastadas da realidade, per-
duravam. (PORTELA, 2009, 30)



162

Revista de História, 6, 1-2 (2017), p. 156-171 

Dessa forma, o Varadouro veio denunciar a opressão, o derramamento de san-
gue em que o Acre estava imerso, a favor dos mais humildes, contra os mais ricos 
que contavam com a colaboração dos meios de comunicação. Veio ser o lugar, a voz 
de um discurso popular, discurso de resistência, como o próprio redator do jornal 
afirmou em entrevista:

O jornal tinha a função e o dever moral, porque era para isso que 
ele existia, de denunciar os crimes praticados contra os seringuei-
ros, os índios, os agricultores, de um modo geral, das pessoas que 
sempre moraram na floresta e que naquele momento enfrentavam 
uma violência nunca antes vista, nunca imaginada por eles. Um ho-
mem da floresta era capaz de enfrentar uma onça, mas a agressão 
que ele sofria por parte dos fazendeiros era tão indigna que ele não 
resistia à humilhação. No Varadouro fizemos a opção por apoiar es-
sas pessoas, que nós respeitávamos profundamente, na resistência 
iniciada a partir da influência da Igreja e da Conab. O Varadouro 
era a voz dessa resistência e, com o tempo, passou a ser instrumen-
to de luta do movimento social. (Entrevista com Elson Martins, Rio 
Branco, 2006)

Figura 3: Charge retirada do jornal Varadouro, setembro de 1978, n.º 12, p. 7.

A charge apresentada na Figura 3 elabora uma representação crítica da jus-
tiça no Brasil. Nela, uma mulher com os olhos vendados simboliza a desigualdade 
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da justiça no Acre. A balança que ela porta na mão direita pesa mais para o lado de 
quem tem dinheiro, das elites oligárquicas do estado do Acre. Notamos ainda que a 
venda da justiça está tapando somente um olho, ou seja, que a justiça está olhando, 
quando julga, a favor dos grandes fazendeiros, da elite no Acre. Gesto significante, 
ele serve para comprovar conforme nos diz Mikhail Bakhtin, que “nenhum signo 
cultural, quando compreendido e dotado de um sentido, permanece isolado: torna-se 
parte da unidade da consciência verbalmente constituída. A consciência tem o poder 
de abordá-lo verbalmente” (BAKHTIN, 1995, p. 38), ou imageticamente.

Já na entrevista de Elson Martins, com um dos redatores do jornal Varadouro, 
verificamos o conteúdo marcadamente ideológico assumido, que se colocava na de-
fesa dos povos anegados e na condição de resistência ao poder das elites instituídas 
no estado.

Nesse sentido é que o Varadouro, também conhecido como Jornal das Selvas, 
foi atuante num período de cincos anos no estado do Acre, de maio de 1977 a de-
zembro de 1981, tendo 24 edições publicadas. Tornou-se logo um instrumento de re-
sistência através de seus discursos populares, seus contradiscursos, discursos estes 
que iam de encontro àqueles pregados pela classe dominante, os ricos empresários 
e os chefes políticos. Como podemos notar nos títulos das principais manchetes con-
tidas nas capas dos jornais, abordando a violência, a questão indígena, a crítica aos 
governantes, a corrupção, a questão ambiental, as lutas pela posse da terra, a expul-
são dos seringueiros, colonos e índios de suas terras pelos “novos donos do Acre”, o 
auxílio de órgãos do governo, como a polícia aos grandes empresários do centro-sul 
do país, entre outros temas:

• Edição n.º 1– maio de 1977 “Índios do Acre”.
• Edição n.º 2 – junho de 1977 “O Acre nos jornais velhos...”.
• Edição n.º 3 – agosto de 1977 “Terra, a briga para ser dono”.
• Edição n.º 4 – setembro de 1977 “Centenário de migração nordestina para 

o Acre”.
• Edição n.º 5 – novembro de 1977 “Caeté, onde se vive apenas 20 anos”.
• Edição n.º 6 – dezembro de 1977 “Prostituição – Acre”.
• Edição n.º 7 – fevereiro de 1978 “Nóis queria um governador que olhasse 

pra nossa miséria”.
• Edição n.º 8 – março de 1978 “Amazônia ameaçada”.
• Edição n.º 9 – maio de 1978 “Índio sabe falar sim.”
• Edição n.º 10 – junho de 1978 “Trabalhadores, se a gente se unir numa 

boca só”.
• Edição n.º 11 – agosto de 1978 “Lavadeiras: as patroas vão ter de pagar 

mais”.
• Edição n.º 12 – setembro de 1978 “A quem serve a justiça acreana”.
• Edição n.º 13 – dezembro de 1978 “MDB ganha mas não leva”.
• Edição n.º 14 – março de 1979 “O Acre corre sérios riscos”.
• Edição n.º 15 – junho de 1979 “Os seringueiros precisam gritar bem alto e 

todos juntos”.
• Edição n.º 16 – outubro de 1979 “O grande mutirão contra a jagunçada”.
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• Edição n.º 17 – dezembro de 1979 “Um retrato do Acre”.
• Edição n.º 18 – março de 1980 “Violência está aumentando no Acre”.
• Edição n.º 19 – maio de 1980 “Os novos donos do Acre”.
• Edição n.º 20 – abril de 1981 “Bairro João Eduardo”.
• Edição n.º 21– maio de 1981 “Panela no fogo, barriga vazia”.
• Edição n.º 22 – junho/julho de 1981 “Seringueiro defende seu chão”.
• Edição n.º 23 – agosto/setembro de 1981 “Onde há terra para viver?”.
• Edição n.º 24 – dezembro de 1981 “Maconha: ilusão ou busca”.

Figura 4: Charge retirada do jornal Varadouro, maio de 1980, n.º 19, p. 10.

A charge na Figura 4, além de fazer uma representação crítica dos processos 
de corrupção que vigoravam no período, elabora a denúncia ao uso de setores do go-
verno e a corrupção instaurada por funcionários, nesse caso, por parte do Banacre 
e seus funcionários, que financiavam, facilitavam o crédito aos paulistas no Acre.

Em algumas de suas manchetes e charges espalhadas pelas 24 edições, pode-
mos notar claramente os discursos de resistência que ecoavam dentro do jornal, que 
iam ao embate com os discursos das oligarquias acreanas, denunciando a violência, 
a exploração, tornando o invisível em visível, ou seja, segundo Portela (2009), tra-
zendo uma amostragem da realidade acreana não vinculada, não revelada pelos de-
mais meios de comunicação, que eram controlados pela classe dominante no poder, 
numa clara demonstração de que “cada época e cada grupo social têm seu repertó-
rio de formas de discurso na comunicação sócio-ideológica” (BAKHTIN, 1995, p. 43), 
assim como nos esclarece Bakhtin.
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Figura 5: Charge retirada do jornal Varadouro, dezembro de 1979, n.º 17, p. 19.

A charge constante na Figura 5 destaca ao modo de representação um im-
portante organismo repressor do estado: a Polícia. Nela, a Polícia, com toda a sua 
violência, ataca aparentemente sem razão um homem de bolsos vazios e descalços, 
símbolo da pobreza, ao invés de atacar e punir os sujeitos envolvidos nos atos de 
corrupção que grassavam no interior do próprio governo.

A charge em destaque nos leva a crer, como diz Althusser, que o papel do apa-
relho repressivo do Estado “consiste essencialmente, como aparelho repressivo, em 
garantir pela força (física ou não) as condições políticas da reprodução das relações 
de produção, que são em última instância relações de exploração”. (ALTHUSSER, 
1985, p. 74)

Na acepção acima destacada, percebemos que o jornal Varadouro cumpriu o 
seu papel de resistência, de vinculação dos discursos populares, mostrando uma nova 
representação da realidade da região, os problemas sociais causados pela pecuari-
zação no estado do Acre e desmascarando os discursos dos governantes, mostrando 
que os tão sonhados desenvolvimento e progresso, pregado pelos governantes, não 
passavam de delírios, e, na verdade, trouxeram o inverso: miséria, violência para um 
povo já tão sofrido, castigado. Porém, que soube reagir, abrir passagem e tornar-se 
assim notabilizado, visível, ganhando o direito de falar, de produzir seus discursos, 
de manifestá-los, ganhando o seu espaço.
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3. A produção de discursos de resistência no âmbito 
“midiático” na cidade de Rio Branco

Outra mídia que colocou em prática os discursos de resistência foi o cinema, e 
em destaque aqui o grupo de jovens cineastas5 de Rio Branco, que propuseram mos-
trar a realidade, ou melhor, o contexto social e econômico em que o Acre vivia em 
épocas de Ditadura Militar. Mais uma vez, é importante salientarmos que o desta-
que principal atribuído aos jovens cineastas acreanos é uma produção de discursos 
que iam a embate aos discursos oficiais do governo. Contudo, para maior esclareci-
mento dessa história, recomendamos a leitura do livro do professor Hélio Moreira, 
intitulado Acre (anos) de cinema: uma história quadro-a-quadro de jovens cineastas 
acreanos (1972-1982).

O cinema, ou melhor, o filme, assim como observou Ferro (1992), 
traz consigo significados que vão além do cinematográfico. Além da 
arte, ele traz em si o contexto sócio-histórico de sua abordagem, o 
qual se integra ao mundo que lhe rodeia, como ele mesmo define:

O filme aqui não está sendo considerado do ponto de vista semiológico. 
Também não se trata de estética ou de história do cinema. Ele está sendo observado 
não como uma obra de arte, mas sim como um produto, uma imagem-objeto, cujas 
significações não são somente cinematográficas. Ele não vale somente por aquilo 
que testemunha, mas também pela abordagem sócio-histórica que autoriza [...] e a 
crítica também não se limita ao filme, ela se integra ao mundo que o rodeia e com o 
qual se comunica, necessariamente. (FERRO, 1992, p. 87)

E esse caráter foi assimilado por aqueles jovens que participavam dos grupos 
da Igreja Católica, as CEB, onde puderam ter experiências religiosas, experiências 
sociais, as quais lhes proporcionaram a assimilação das lutas, dos conflitos em que 
Rio Branco e o restante do Acre estavam mergulhados por conta da nova política 
proposta pelo governo do estado e o governo militar: a pecuarização.

“É na comunidade de base que começa a definir-se o papel daqueles jovens nos 
conflitos que estavam se desenhando na capital, [...] as posições que cada um podia 
e deveria desempenhar.” (COSTA JUNIOR, 2002, p.48)

Nesse momento, influenciados pelos debates propostos pelas CEB e pelos su-
cessos estrondosos das novelas radiofônicas da década de 1960 e início dos anos de 
1970, quatro jovens, em seu início, Antônio Evangelista de Araújo – conhecido no 
mundo artístico como Tonivan – Raimundo Ferreira, Ozenira Brito e Teixeirinha do 
Acre – nome artístico de João Batista de Assunção Marques – decidem, nesse primei-
ro instante, produzir novelas radiofônicas. Entretanto, os obstáculos encontrados 
suplantaram o sonho daqueles jovens em realizar o seu intento. Como observa Costa 
Júnior (2002):

5  Essa terminologia foi utilizada pelo historiador Hélio Moreira da Costa Júnior, em seu livro Acre (anos) 
de cinema: uma história quadro-a-quadro de jovens cineastas acreanos (1972-1982) como analogia aos 
jovens da cidade de Rio Branco, com faixa etária entre 12 a 17 anos, que idealizaram seus sonhos de 
produzirem seus próprios filmes, influenciados por um livro chamado O jovem cineasta.



167

Revista de História, 6, 1-2 (2017), p. 156-171 

[...] A idéia de fazer novela radiofônica parecia improvável, já que 
comprar um gravador de melhor qualidade era impraticável e so-
mente se poderia gravar na rádio, mediante pagamento pelo horá-
rio de gravação no estúdio. O preço do estúdio era muito elevado 
e, além do mais, devido a pouca idade dos idealizadores, nenhuma 
empresa levava a sério as pretensões dos meninos, cujas idades os-
cilavam entre 12 e 17 anos de idade. (COSTA JUNIOR, 2002, p. 45)

Porém, mesmo diante desse fato, esses jovens não desanimaram em reali-
zar seus sonhos, mesmo que fossem em outra área, e como já dizia a celebre fra-
se: “sonho que se sonha junto é realidade”. Teixeirinha do Acre, juntamente com 
Tonivan, propõe algo novo e surpreendente, ou inusitado para os demais: “Vamos 
fazer cinema!”

E essa outra possibilidade começa a se apresentar diante de seus olhos, fazen-
do com que eles comecem a se articular, a forjar uma prática alternativa.

Então, no dia 16 de março de 1973, no salão paroquial da antiga igreja de São 
Sebastião, às 16h, surgia a concretização de um sonho, nascia oficialmente o grupo 
Estúdio Cinematográfico Amador de Jovens Acreanos (Ecaja Filmes).

O nome quem deu foi o Antônio Dourado, né?, que já faleceu aos 47 
anos de idade. Mas ele era também um entusiasta, era um jovem 
da época e foi ele quem deu o nome. O ECAJA FILMES significa 
então: Estúdio Cinematográfico Amador de Jovens Acreanos. É por-
que todo mundo saiu depois da reunião com a incumbência de tirar 
um nome pro grupo, já era um grupo na época. Isso em 73, [...] o 
grupo tava montado e não tava inaugurado. Em 72, nós, já fazía-
mos novelas radiofônicas e os filmes começavam. [...] Então nós 
saímos de uma reunião com a incumbência de trazer um nome pro 
grupo, aí quando o Dourado chegou na reunião. Todo mundo trouxe 
os nomes e tudo, e foi quando o Dourado lançou a idéia do ECAJA 
FILMES. (Entrevista com João Batista Marques de Assunção, Rio 
Branco, 2001)

O grupo de jovens cineastas já estava a pleno vapor em suas produções, já que 
a filmagem de seu primeiro filme, Fracassou meu casamento, já estava quase con-
cluída, sendo finalizada meses depois, em meados de junho de 1973.

Nesse momento, a resistência eclode no Ecaja Filmes, mostrando que aqueles 
discursos proferidos pelos governantes do Acre de que a pecuarização traria para 
o estado o “progresso” e o desenvolvimento, não passavam de falsos discursos, e a 
resistência, assim como em outros cantos de Rio Branco, pediu espaço pra passar 
com as atitudes tomadas por aqueles jovens cineastas.

Vemos nitidamente essa resistência na produção do segundo filme, Rosinha, a 
rainha do sertão, produzido no ano de 1974, que retratava aquele momento difícil 
que o Acre vivenciava. Assim como afirmou Costa Junior, em seu livro, “o segundo 
filme proposto por João Batista, se transformaria em clássico do cinema acreano [...] 
seria um enredo que abordaria o assunto dominante na cidade naquele tempo: A 
chegada dos chamados ‘paulistas’”. (COSTA JUNIOR, 2002, p. 79)
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O grupo Ecaja Filmes passava dessa forma a vivenciar e “experimentar novas 
dimensões do social e do político”. Assim, no seu segundo filme, observamos niti-
damente uma produção de um contradiscurso, discurso de reação e resistência ao 
discurso do Estado. Para compreendermos melhor essa resistência, basta apenas 
lançar o olhar sobre a sinopse do filme:

Rosinha, a rainha do sertão.

No início da década de 70, o Acre experimentava os sintomas ini-
ciais de uma nova ordem econômica e social, com a chegada de 
‘sulistas’ atraídos pela oferta de terras que comprariam por qua-
se nada, para implantar a pecuária. Rosinha e seu pai, o coronel 
Tenório, vivem o drama desse choque cultural, tendo como pivô 
os sulistas Rogério e Ribamar que envolvem Rosinha como álibi 
para Rogério herdar as terras do coronel. Rosinha descobre a tra-
ma, rompe o noivado com Rogério e volta ao sertão para casar-se 
com João, seu ex-noivo, no meio de uma sucessão de brigas corpo-
rais, provocadas por Rogério e Ribamar. (COSTA JUNIOR, 2002, p. 
137-138)

O filme Rosinha, a rainha do sertão,6 foi um longa-metragem produzido pelo 
Ecaja Filmes, no ano de 1974, com direção e roteiro de João Batista. Nele, obser-
va-se nitidamente um discurso de resistência à chegada dos paulistas no Acre, aos 
devaneios de progresso e desenvolvimento do Acre delirados pelos governantes, 
especialmente pelo governo Wanderley Dantas.

Em entrevista concedida ao historiador Hélio Moreira da Costa Júnior, um dos 
representantes do Ecaja filmes descreve e elucida a intenção do filme, que tomou a 
si esse discurso de aversão, de resistência, um contra discurso.7

[Queriam] mudar os costumes do povo daqui, né? Numa linguagem 
diferente, procedimento diferente, forma de se relacionar diferen-
te, forma de ver o mundo diferente; ‘nego passado na casca do alho’ 
e chega no Acre. Aqui, que só tinha gente pacata, nordestino, todos 
os costumes aqui giravam em torno do forró, da música nordestina, 
debochada, popular, entende? E o povo vivia assim... Fazendo festa, 
fogueira de São João, era uma população bem anordestinada, né? 
E quando esses sulistas chegaram foi assim derrubando a mata. Aí 
começou a matança de índio, a matança de posseiro e começou a 
haver conflito. [...] Teixerinha quis fazer um filme aonde chegava 
os sulistas pra comprar terra e enganava os acreanos. Os sulistas 
enganavam os acreanos, botavam os acreanos no bolso. Era os es-
pertos, na realidade era assim mesmo, né? E ele quis fazer um filme 
que retratasse isso, né. Os caras vindo comprar terra (Grifo meu), 

6  Produção Ecaja Filmes, ano de 1974, em Rio Branco. Argumentação, roteiro, montagem e direção: 
João Batista; câmeras: Raynato Silva, João Batista e Adalberto Queiroz; diretor fotográfico: Adalberto 
Queiroz. Elenco do filme: João Batista, Joracilda Gomes, Adalberto Queiroz, Markísio Lima, Raimundo 
Ferreira, Capixaba, Maria Brito, Maria Rita, Acirema Marquez, Avelino Acióle, Ana Maria, Graça Queiroz. 
Participação especial: Raimunda Bessa.

7  Pelo pequeno espaço que temos, por se tratar de um breve artigo, indicamos que assistam ao referido 
filme ou façam a leitura do livro do professor Hélio Moreira, anteriormente citado.
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mas aí ele botou que tinha um coronel que não vendia terra pra 
ninguém, né? A idéia na cabeça dele é que o acreano não devia ven-
der terra, então ela botou esse coronel. Não o coronel não vende as 
terras, bota os sulistas pra correr. Ele queria passar essa ideia, né? 
(Entrevista com Adalberto Queiroz, Rio Branco, 2001).

Fazendo uma análise de algumas cenas do próprio filme, observamos mais ni-
tidamente os discursos presentes que reagiam contra a figura do paulista na região 
acreana, naquela época. De como eles vinham atraídos pela facilidade da aquisição 
da terra, como zombavam do modo de vida dos acreanos, dos seus costumes e tradi-
ções e como atribuíam ao Acre uma imagem de atraso.

Rogério (um ‘paulista’) fala: - Esta região já se toca música nordes-
tina?; A rádio daqui só toca isso; ao que Ribamar (outro ‘paulista’) 
responde: - Parece né, tchê! [...] (Em outra cena) Rogério Fala: - 
Dizem que é muito fácil comprar terras no Acre, mas o único jornal 
que tem na capital não tem classificados, tchê! [...] (Em outra cena): 
Rogério fala: - Pra você ter idéia, não existe imobiliária na cidade. 
É um absurdo (Filme Rosinha, rainha do sertão, Rio Branco, 1974).

4. Considerações finais

Portanto, observamos que a mídia, aqui representada pelo cinema, trouxe em 
si as marcas de discursos populares de resistência em contraposição aos discursos 
dominantes que pairavam nos “céus” de Rio Branco e que tinham espaço garantido 
na maioria dos meios de comunicação (controlados pelo Estado). Não obstante, hou-
ve outros discursos de resistência pairando nos ares de Rio Branco, fazendo oposi-
ção ao discurso do Estado, na década de 1970, refletido em outros campos artísticos 
e culturais.

Assim, essas mídias ganharam esse contorno social no estado, fazendo com 
que a prática discursiva de resistência fosse ecoada na capital e no estado do Acre 
no período em questão, porquanto os meios de comunicação, as mídias, em sua 
maioria, eram de propriedade do Estado e serviam para a vinculação de seus discur-
sos carregados de interesses e poder.
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Resumo

O documentário Los paraguayos, do roteirista e diretor paraguaio Marcelo Martinessi, 
constitui o objeto de estudo deste artigo. Segue-se como objetivo apresentar a ideia 
de “simulação” e “melação” posta pelo autor Hector Hernan Bruit. A partir da sua obra 
Bartolomeu de Las Casas e a simulação dos vencidos, sugere-se que o indígena não 
foi um expectador passível, como retratado pela maioria das narrativas históricas. 
Refletir sobre o tema da resistência indígena, desvinculada de uma visão histórica que 
se pretende cada vez menos colonizada, é fundamental para o despertar da história 
latino-americana a partir da própria América Latina.

Palavras-chave: 

Ocidentalização da América.  
Simulação.  

Indígena

1 Esta reflexão foi realizada no âmbito da disciplina de Fundamentos da América Latina II, ministrada pelo 
Prof. Dr. Paulo Renato Silva.
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A presente reflexão está inserida na área de estudos referente à História da 
América Latina. Há muitos anos, a história dessa região tem sido tratada 
como uma espécie de adendo da história europeia, criando muitas lacunas 

no conhecimento a respeito da cultura e formação latino-americana. O preenchi-
mento dessas lacunas demanda um questionamento das narrativas históricas que 
a coloca em um status de passividade e menor importância. Esse enfoque tem sido 
dado, sobretudo, com os estudos sobre os temas “colonialidade/modernidade” e 
“descolonialidade”.

Esta reflexão versará a respeito da resistência indígena, apresentando como 
problema demonstrar como é possível duvidar das narrativas históricas que dão 
a ideia de que os povos indígenas foram passivos à ocidentalização do continente 
americano. A partir da obra Bartolomeu de Las Casas e a simulação dos vencidos,2 
do autor chileno Hector Hernan Bruit, é possível sugerir que o indígena não foi um 
expectador passível, como se subentende em muitas narrativas históricas a respeito 
da colonização da América por parte dos europeus.

Tendo como objeto de estudo o documentário Los paraguayos, do roteirista e 
diretor paraguaio Marcelo Martinessi,3o objetivo desta reflexão é discorrer sobre 
a ideia de “simulação” e “melação” desenvolvida por Bruit. Para isso, faz-se neces-
sário abordar sobre esses termos enquanto mecanismos de defesa por parte dos 
indígenas; dialogar com autores de perspectivas diferentes; e mostrar como o docu-
mentário contribui para exemplificar a perspectiva proposta por Bruit.

Ao marco teórico somam-se as contribuições do professor Helder Alexandre 
Medeiros de Macedo,4 acerca do conceito e ideia de ocidentalização; e do autor 
Miguel Léon Portilla,5 como um contraponto à perspectiva de Bruit acerca dos indí-
genas à época da colonização.

O projeto de ocidentalização da América

Apesar da sua origem nos estudos geográficos, hoje o termo “Ocidente” tem 
um sentido quase que exclusivamente cultural, indicando sociedades de culturas 
originalmente europeias ou fortemente influenciadas por ela. A cultura ocidental 
abarca um conjunto de tecnologias, valores éticos e morais, tradições, normas so-
ciais, sistemas políticos e crenças religiosas que atravessaram séculos à medida que 
a Europa estabelecia a sua supremacia no mundo por meio da ocidentalização.

É muito difícil definir “Ocidente” sem reproduzir valores preconceituosos. O 
Ocidente católico nasceu em contraposição ao Oriente islâmico. O próprio termo 

2 Héctor Hernan Bruit, Bartolomé da Las Casas e a simulação dos vencidos. São Paulo: Editora da 
UNICAMP, 1995.

3 Marcelo Martinessi, Los Paraguayos. TAL. Série: Os latino-americanos. Cor, 54 min. Disponível em: 
http://tal.tv/video/los-paraguayos/. Acesso em: 12 jun. 2015.

4 Helder Alexandre Medeiros de Macedo, Oriente, ocidente e ocidentalização: discutindo conceitos. 
Revista da Faculdade do Seridó, v. 1, n. 0, jan./jun. 2006. Disponível em: http://www.faculdadedoserido.
com.br/revista/v1_n0/helder_alexandre_medeiros_de_macedo.pdf. Acesso em: 12 jun. 2015.

5 Miguel Léon Portilla, A visão dos vencidos: a tragédia da conquista narrada pelos astecas. Porto Alegre: 
L&M, 1985. P. 9-24; 128-152.

http://tal.tv/video/los-paraguayos/
http://www.faculdadedoserido.com.br/revista/v1_n0/helder_alexandre_medeiros_de_macedo.pdf
http://www.faculdadedoserido.com.br/revista/v1_n0/helder_alexandre_medeiros_de_macedo.pdf
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surgiu como forma de se contrapor ao Oriente visto como pagão. Em Macedo,6 é 
possível identificar as seguintes heranças que a cultura ocidental reúne para se 
autodefinir: cultura judaico-cristã; invenção da cidade pelos gregos; cultura latina; 
direito romano; propriedade privada; noção de pessoa com o humanismo; Revolução 
Papal do século XI ao XIII com a imposição do poder espiritual sobre o temporal; 
fortalecimento dos Estados nacionais; nacionalismos; democracia liberal burguesa; 
Modernidade; liberdade política e intelectual; ciência; racionalidade; e desenvolvi-
mento tecnológico.

Macedo chama a atenção para o forte etnocentrismo impregnado nessa auto-
definição que propaga a superioridade da cultura ocidental. O autor faz uma crítica 
ao francês Philippe Nemo em sua obra O que é o Ocidente? por sugerir a superio-
ridade do Ocidente sobre outras formas de organização. Para Nemo, as culturas 
orientais jamais terão progresso material, tecnológico e social, a não ser que se 
ocidentalizem. Como a América Latina é vista nesse caso? Macedo explica a forma 
como ela é retratada:

A problemática da América Latina – inclusive dessa nomenclatura 
– e de sua inserção no circuito econômico mundial pode ser en-
contrada em ROUQUIÉ, Alain. O Extremo Ocidente: introdução a 
América Latina. Para o autor, cientista político e embaixador da 
França no México, os países tidos como ‘latinos’ constituem uma 
América periférica e que culturalmente pertence ao Ocidente. Pelo 
fato da maioria desses países serem subdesenvolvidos, a América 
Latina pode ser encarada como o ‘Terceiro Mundo do Ocidente’ ou 
o ‘Ocidente do Terceiro Mundo’.7

Nota-se que a classificação da América Latina à condição de “Terceiro Mundo 
do Ocidente” parte de um ponto de vista eurocêntrico. A questão é: até que ponto a 
América Latina está disposta a se ocidentalizar como forma de se desvencilhar de 
estereótipos que lhe conferem sentenças de atraso político, econômico ou social? É 
possível avançar, mas percorrendo por caminhos que não o modelo ocidental?

A palavra “ocidentalização” anda lado a lado com termos como “modernidade” 
e “colonização”. Macedo define a ocidentalização como o “movimento de difusão/
imposição da cultura ocidental nas colônias dos impérios ultramarinos – em outras 
palavras, à conquista das almas, dos corpos e dos territórios do Novo Mundo”.8 Esse 
movimento data do século XV, à custa do capitalismo comercial.

Ignorando as sociedades ali já estabelecidas, os europeus logo intentaram 
construir réplicas do seu modelo de sociedade nos territórios recém-conquistados. 
Isso implicou na reprodução de instituições políticas, econômicas, sociais e cultu-
rais. A tentativa de replicação do catolicismo junto aos indígenas é um dos exemplos 
mais nítidos.

6 Macedo, Oriente, ocidente e ocidentalização, p. 10.

7 Macedo, Oriente, ocidente e ocidentalização, p. 11.

8 Macedo, Oriente, ocidente e ocidentalização, p. 16.
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A ideia de “melação” e “simulação” do autor Hector 
Hernan Bruit:

Hoje, a América Latina tem muito de ocidental. Todavia, há autores que ne-
gam que esse processo se consumou da forma pretendida pelos seus idealizadores. 
O chileno Hector Hernan Bruit, após dedicar boa parte da sua vida acadêmica aos 
estudos sobre a América, desenvolveu a ideia de “simulação”, despertando no leitor 
um olhar mais crítico a respeito da imagem de fraqueza e derrota indígena cristali-
zada pela História.

Em Bruit, a simulação é uma forma de vencer. Segundo o autor, “os índios 
simularam obediência, passividade, servilismo para salvar a pele e, especialmente, 
sua cultura. [...] uma forma de representação, tanto do ponto de vista semiológico, 
como do ângulo da teatralidade”.9 Por exemplo: ao perceberem a avidez dos recém- 
chegados na busca do ouro, eles criaram histórias a respeito de cidades longínquas 
feitas de ouro puro e maciço, na tentativa de verem os espanhóis longe de suas ter-
ras. Surgiu aí o mito do Eldorado.

Em Bruit, a simulação foi um mecanismo de resistência utilizado pelos indíge-
nas diante da recente chegada do Estado espanhol. Para demonstrar isso, o autor 
recorre a escritos deixados por importantes personalidades do século XVI, tais como 
Bernardino de Sahagun, José de Acosta, Diego Durán, Guaman Poma de Ayla e, es-
pecialmente, do frade Bartolomeu de Las Casas.

Bernardino de Sahagun foi um frade franciscano espanhol. Partiu para a Nova 
Espanha (México) em 1529. Foi um investigador atento da cultura asteca e da língua 
náuatle. Boa parte da sua pesquisa está na sua obra História geral das coisas da 
Nova Espanha, na qual faz constar que “por falta de um saber sobre isto, eles prati-
cam a idolatria em nossa presença sem que possamos descobri-los”.10 Para Sahagum 
e outros espanhóis mais atentos, estudar a cultura indígena não era ação de menor 
valor. Muito pelo contrário, conhecer os códigos culturais desses povos serviria para 
melhor dominá-los.

O jesuíta José de Acosta partiu para a América em 1571. Estabeleceu-se em 
vários lugares, sobretudo no Peru e Nova Espanha. Justificou a necessidade de se 
conhecer a cultura indígena para êxito da colonização. Ele defende:

[...] pode ser útil para muitas coisas ter notícias dos ritos e cerimô-
nias que usavam os índios. Primeiro, nas terras onde isso se usou, 
porque é útil e necessário que os cristãos e mestres da lei de Cristo 
saibam dos erros e superstições dos antigos, para ver se com clare-
za ou dissimuladamente as usam agora os índios.11

Importante lembrar que a intenção de se conhecer a cultura indígena defendi-
da por esses personagens foi no intuito de melhor servir aos interesses da coloniza-
ção. Há muitas críticas, inclusive, ao próprio Bartolomeu de Las Casas. Sacralizado 

9 Bruit, Bartolomé da Las Casas e a simulação dos vencidos, p. 14-15.

10 Sahagum apud Bruit, Bartolomé da Las Casas e a simulação dos vencidos, p. 170.

11 Acosta apud Bruit, Bartolomé da Las Casas e a simulação dos vencidos, p. 170.
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pela História como um grande defensor dos índios, ele não se opôs à conquista es-
panhola. Afinal, era uma porta aberta para expansão do catolicismo. Sua crítica foi à 
forma violenta como essa conquista vinha sendo feita, criando resistência por parte 
dos indígenas.

Já Diego Durán foi um frade dominicano e profundo conhecedor da língua 
náuatle. Os indígenas simularam tão bem a conversão à religião cristã que, por um 
tempo, Durán acreditou que eles já tinham entrado em contato com o catolicismo 
muito antes da chegada dos espanhóis. À medida que o olhar de Durán se aperfei-
çoou, ele percebeu que os indígenas não tinham abandonado a crença nos seus mais 
diversos deuses, o que para a Igreja Católica se configurava no terrível pecado da 
idolatria: “não terás outros deuses diante de Mim.”.12 Durán relata que:

[...] nos mitotes, nos mercados, nos banhos e nos cantares que can-
tam, lamentando seus deuses e seus senhores antigos, nas comidas 
e banquetes [...] em tudo há superstição e idolatria; na semeadura, 
na colheita, na armazenagem, nos celeiros, até quando lavram a 
terra e edificam as casas.13

Definitivamente, as coisas não estavam saindo como planejado, pois “houve si-
tuações em que os índios mostraram-se cristãos apenas para agradar os sacerdotes. 
As causas podiam ser o medo apontado por Las Casas ou simplesmente o desejo, 
mais ou menos consciente, de enganar em nome da idolatria”.14 A divindade cristã 
foi apenas mais uma no panteão indígena.

Para a Igreja, isso foi desesperador e inadmissível, embora tenha se imaginado 
inicialmente que a conversão dos índios ao catolicismo seria bastante fácil, como se 
fossem tábulas rasas. Na famosa Carta do escrivão Pero Vaz de Caminha ao Rei de 
Portugal Dom Manuel I, redigida em 1500 da frota de Pedro Álvares Cabral, regis-
trou-se a seguinte impressão:

Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua 
fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem en-
tendem crença alguma, segundo as aparências. [...] não duvido que 
eles, segundo a santa tenção de Vossa Alteza, se farão cristãos e 
hão de crer na nossa santa fé [...]. E imprimir-se-á facilmente neles 
qualquer cunho que lhe quiserem dar, uma vez que Nosso Senhor 
lhes deus bons corpos e bons rostos, como a homens bons.15

Os índios não apenas simularam caminhar para uma progressiva conversão 
à cultura ibérica, como se apropriaram dos códigos dessa cultura ainda estranha 
para adquirir vantagens. É fato que muitos indígenas aprenderam a falar, ler e es-
crever na língua do colonizador. Segundo Bruit, passaram a ser contratados como 

12 Ex: 20,3. In: Bíblia Sagrada português-inglês. São Paulo: Editora Vida, 2003.

13 Durán apud Bruit, Bartolomé da Las Casas e a simulação dos vencidos, p. 173.

14 Bruit, Bartolomé da Las Casas e a simulação dos vencidos, p. 181.

15 Portal Domínio Público, Carta de Pero Vaz de Caminha. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.
br/download/texto/ua000283.pdf. Acesso em: 12 jun. 2015.

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000283.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000283.pdf
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intérpretes, mas esse elevado nível de conhecimento causou muitos problemas à ad-
ministração da colônia. Afinal, os índios passaram a ter acesso a muitas informações 
administrativas e obter vantagens disso. Bruit resgata uma observação do peruano 
Felipe Guamán Poma de Ayala, o qual confirma a apropriação da língua espanhola 
pelo indígena:

Las dichas yndias destos rreynos debotas [a la] cristiandad entran a 
los conuentos de monjas. Sauen leer, escriuír y múcica y custorera. 
Sauen labrar, cozer tanto como española, ladina y hazen puntas y 
lauandera linpias, panaderas, cozeneras, despenseras y demás ofi-
cio. Todo lo que saue las españolas lo sauen y trauajan mejor que 
los hombres y sauios y cristianas.16

Guamán Poma, como é mais conhecido, provinha de uma nobre família indíge-
na. Provavelmente nasceu na segunda metade do século XVI. Além do quéchua, foi 
um profundo conhecedor da língua espanhola, servindo várias vezes como intérpre-
te. Em sua Nueva crónica y buen gobierno, com 1.180 páginas e 397 figuras dedi-
cadas ao rei espanhol Felipe III, conta detalhes da sociedade, história e genealogia 
Inca. Provavelmente essa obra foi escrita entre 1600 e 1615. Católico e tendo o rei 
espanhol em elevada consideração, propôs mudanças urgentes em benefício do seu 
povo.

Muitos outros trechos do seu manuscrito atestam que as coisas não saíram 
como os espanhóis idealizaram. Citado por Bruit, Poma denuncia que “corregedo-
res e padres e encomendeiros querem muito mal aos índios ladinos que sabem ler 
e escrever, e mais ainda se sabem fazer petições, porque temem que no inquérito 
administrativo levantem queixas pelos agravos e danos”.17

Foi a partir dessas leituras que Bruit chegou à conclusão de que o indígena 
simulou algo que eles nunca foram: vencidos. Esse autor dá o nome de “melação”18 
ao resultado da frustrada tentativa espanhola de fazer da América uma réplica da 
Europa. Segundo o autor:

Para os espanhóis do século XVI, a questão, amplamente debatida 
por eles, era saber se os índios podiam aprender a viver como eles. 
[...] as opiniões emitidas pelos cronistas, corregedores, informes 
de governadores e vice-reis mostram claramente o desejo dos con-
quistadores de organizar uma sociedade que fosse semelhante à 
europeia, isto é, cristã e civilizada ao estilo ocidental.19

16 Felipe Guama Poma de Ayla, Nueva crónica y buen gobierno, p. 838. Det Kongelige Bibliotek. El sitio de 
Guaman Poma. Disponível em: http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/es/frontpage.htm. Acesso 
em 12 jun. 2015.

17 Poma apud Bruit, Bartolomé da Las Casas e a simulação dos vencidos, p. 175.

18 Segundo o autor, “melação” corresponde à palavra “embarrarla”, a qual é utilizada nos países hispano- 
americanos para se referir a algo que sofreu estrago. Embarrarla também pode significar algo que se 
perdeu, fracasso e desordem.

19 Bruit, Bartolomé da Las Casas e a simulação dos vencidos, p. 192.

http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/es/frontpage.htm
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Sem ignorar o fato de que os índios foram submetidos pelas armas espanholas, 
a intenção de Bruit é fazer o leitor duvidar daquela costumeira concepção de derrota 
indígena retratada e repetida pela história eurocêntrica ao longo dos séculos. Se a 
simulação foi um mecanismo de defesa, o resultado que os povos originários obtive-
ram foi de “melar” o projeto de sociedade que os espanhóis idealizaram replicar na 
América. Para Bruit, a simulação:

[...] trata-se de um mecanismo de defesa, de sobrevivência, de de-
culturação, de resistência, que não foi visualizado nem entendido 
pelas autoridades nem pela maioria dos espanhóis, que passaram a 
ser ludibriados politicamente. Ao passo que todos, ou quase todos, 
enxergavam a maioria vencida, obediente e servil, esta, com atos 
que não se entendiam, corroía, em silêncio, os alicerces da nova 
sociedade.20

A simulação teve sua parcela de contribuição para “melar” os planos dos espa-
nhóis na América. Inicialmente foi motivada pelo medo, como forma de salvar a pró-
pria pele, porém aos poucos foi incorporada e sistematizada conscientemente como 
forma de recusa por parte dos indígenas “derrotados e dominados fisicamente, mas 
não espiritualmente”.

Para Las Casas, o projeto de colonização deu lugar a uma sociedade que nas-
ceu desequilibrada, um projeto que deu errado. Recorrendo aos seus escritos, vê-se 
que o frade percebeu uma sociedade que crescia “às avessas”, ou seja, dominada 
pela idolatria, imoralidade dos espanhóis (inclusive por parte do clero), suborno das 
autoridades, depravação dos corregedores e uma série de outras práticas que dis-
solviam os planos idealizados para a América.

Permeando esse meio, a simulação indígena teve a sua parcela de participa-
ção. Simular foi uma forma de resistência e de ludibriar o colonizador, fazendo-o 
pensar que as coisas estavam indo bem. Vestiu a roupa do europeu, participou dos 
rituais cristãos e aprendeu a língua do colonizador para melhor se proteger da ira 
das autoridades espanholas.

Documentário Los paraguayos

Los paraguayos é um documentário do ano de 2006 dirigido pelo diretor de cine-
ma Marcelo Martinessi, natural de Assunção, Paraguai. Graduou-se em Comunicação 
pela Universidad Católica de Asunción e fez mestrado em Cinematografia pela 
London Film School no Reino Unido. Sob uma ótica social, destacam-se na sua pro-
dução fílmica a literatura e a identidade paraguaia, o que já lhe rendeu 20 prêmios 
em festivais internacionais de cinema.

Sua grande ambição é a criação de uma TV pública no Paraguai, de forma que 
os grupos marginalizados possam exercer a sua cidadania através dos meios de 

20 Bruit, Bartolomé da Las Casas e a simulação dos vencidos, p. 169.
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comunicação. Outro diferencial seria a forte presença da língua guarani. Em suas 
palavras:

Me entusiasma el proyecto del canal público paraguayo, si es que 
puede crear un espacio verdaderamente paraguayo, donde haya 
programación y noticias paraguayas, donde el guaraní tenga una 
fuerte presencia y donde los que están históricamente marginados 
de los medios, por equis razones, en muchos casos incluso por cues-
tiones involuntarias a los medios, se sientan parte de este proceso. 
En países como Chile, por ejemplo, la tv pública nació en un mo-
mento de una gran emergencia ciudadana, justo antes de Allende. 
En Argentina lo primero que transmitió fue un manifiesto político 
de Eva Perón, en 1951. La televisión pública es la consecuencia de 
una emergencia ciudadana. En este momento hay un fuerte deseo 
del paraguayo de ocupar el espacio público y yo quiero estar ahí.21

Ao longo de 54 minutos, há uma série de falas de historiadores, antropólogos, 
escritores, artistas e pessoas do povo. Trata de temas como a resistência dos povos 
guaranis; a busca da tierra sin mal; as duras guerras por definição de fronteiras; a 
reconstrução do país por força das mulheres; e os anos difíceis sob a ditadura de 
Stroessner. Essa produção é uma iniciativa da TAL (Televisão América Latina), cuja 
sede está em São Paulo. Funciona como uma rede de divulgação da produção au-
diovisual de todos os países latino-americanos. Além de integrar a comunicação da 
região, serve como espaço de pesquisa com acervo que pode ser acessado no mundo 
todo.

A respeito de Los paraguayos, quais passagens Bruit extrairia para demons-
trar a ideia de simulação indígena ou de melação do projeto de ocidentalização da 
América? Entre elas, certamente seria a seguinte fala do diretor de orquestras Diego 
Sanchez Haase:

Estamos em Yaguarón. É uma das amostras das missões franciscanas. Estreamos aqui, 
nesta igreja, uma reconstituição de uma missa dos Guarayos. O que mais me chamou a 
atenção é como eles importavam melodias que os franciscanos traziam da Europa e as 
adaptavam, pondo o texto em sua língua nativa.22

A idolatria foi uma das grandes preocupações da Igreja, sendo equiparada ao 
culto aos demônios. Os índios traduziam as orações cristãs para a língua nativa, mas 
adicionavam o louvor a outros deuses, sem que os espanhóis soubessem. Os nomes 
das divindades cristãs permaneceram iguais ou semelhantes ao espanhol, mas eram 
misturados com divindades indígenas ludibriando os jesuítas. A esse respeito, Bruit 
faz a seguinte observação:

21 Portal Guarani. Biografia Marcelo Martinessi. Disponível em: <http://www.portalguarani.com/896_mar-
celo_martinessi.html>. Acesso em: 21 jun. 2015.

22 Este trecho e os demais subsequentes que se encontram em itálico são citações retiradas do documen-
tário Los paraguayos. Decidi mantê-las nessa formatação a fim de diferenciá-las das citações de livros.
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Podemos imaginar a importância para os indígenas de fazer suas 
festas e rezas em sua própria língua, para exprimir, sem limitações, 
seus sentimentos contrários aos espanhóis, misturar as duas reli-
giões e transformar Cristo em mais um ídolo, sem serem entendi-
dos nem pelos frades.23

A simulação foi um importante mecanismo de defesa e sem dúvidas puderam 
simular muitas coisas ao intercalar o espanhol com a língua nativa. No Paraguai, 
por exemplo, permanece até os dias de hoje uma herança cultural indígena riquís-
sima e que permeia toda a sua sociedade. A língua guarani é falada por cerca de 
80% da população do país e pode ser um ponto de partida para explicar a preserva-
ção dessa cultura. Em Los paraguayos destaca-se, por exemplo, a fala do sacerdote 
Bartolomeu Meliã:

Nós paraguaios, temos muito de guarani. Graças à língua ficaram muitas coisas.

Los paraguayos retrata ainda o isolamento geográfico do país: “uma ilha ro-
deada por terra”. À simulação ajuntaram-se outros fatores que convergiram na pre-
servação da cultura indígena e na melação do projeto de ocidentalização pretendido 
pelos espanhóis. O isolamento, como colocado no documentário, não parece ser algo 
negativo do ponto de vista paraguaio. A fotógrafa paraguaia Gabriela Zuccolillo, por 
exemplo, diz:

E acho que continua essa questão de isolamento. Mais interessante do que querer nos 
abrirmos, é trabalhar esse isolamento como algo maravilhoso. Uma das coisas que mais 
me fascina de viver no Paraguai, é que ainda temos tempo. Ter tempo talvez seja uma 
das maiores riquezas do homem... então... poder ter o tempo que temos aqui... Não es-
tamos todo o tempo presos à última tendência, ao filme de fulano... 

No que concerne ao isolamento posto por Zuccolillo, é possível enxergar a au-
tonomia da cultura indígena em conservar o Paraguai para si e que, não por acaso, é 
maioria no país. Seria um caso de descomprometimento com o modelo de desenvol-
vimento ocidental por parte da nação indígena? Certamente, uma proposta bastante 
interessante para futuras análises. Na fala da avá-guarani Kunã Yve consta:

Apesar de não sermos muitos, nós sempre continuamos aqui, conservando os nossos 
rituais e nossa cultura antiga.

Essa fala de Kunã Yve pode ser relacionada com um fato bastante interessante 
ocorrido no ano de 2013. Em uma de suas matérias, a TV britânica BBC qualificou 
a comunidade paraguaia Ayoreo Totobiegosodes como atrasada e primitiva. A co-
munidade reagiu e, em dezembro do mesmo ano, através da Survival International, 
enviou uma carta à BBC defendendo o seu modo de vida. A seguir, seu conteúdo:

23 Bruit, Bartolomé da Las Casas e a simulação dos vencidos, p. 177.

http://actualidad.rt.com/sociedad/view/54212-firma-espanola-acusada-tala-ilegal-territorio-indigena-paraguayo-grupo-san-jose
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Escuchamos que alguna gente cojñone dijo que Nosotros los Ayoreo Totobiegosode, y 
nuestros parientes en el monte, vivimos en el pasado, que no somos modernos, que vivi-
mos atrasados. Decimos que las palabras moderno, o no moderno no nos sirven. 
Nosotros los Ayoreo Totobiegosode, y la gente del monte, vivimos como queremos 
vivir. Nuestra cultura tiene su propio camino. Los que ya estamos en contacto 
con los cojñone conocemos como viven ellos, lo que ellos dicen progreso. No se puede 
obligar rala gente del monte a dejar de vivir como ellos quieren vivir. Y nosotros vamos 
a seguir viendo como Ayoreo. Podemos decir también que todos nosotros somos 
modernos porque existimos como Ayoreo, como existen los otros, los cojñone. 
No queremos que los cojñone que vinieron de otra parte nos quiten nuestra tierra, don-
de estamos y donde vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. Conocemos que las 
normas Constitución Nacional del Paraguay y Convenio 169 dela OIT, entre otras, y la 
misma Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
garantizan nuestros derechos consuetudinarios, nuestros derechos como pueblos par-
ticulares. Nosotros no venimos de otros países a esta tierra, a estos bosques. Ese lugar 
donde siempre estuvimos y no queremos que nos quiten nuestras tierras, nuestros mon-
tes, como hacen los brasileños y otros extraños. Vivimos como ayoreo e el bosque que 
nos alimenta; no necesitamos ir a la ciudad donde los alimentos son muy caros. (Grifo 
nosso) 24

Em relação aos trechos anteriormente negritados, vale resgatar o seguinte 
trecho de Bruit no qual ele observa que “o surpreendente na história da conquista e 
apesar da destruição e do genocídio é que os índios sobreviveram física e cultural-
mente, e sua presença, de algum modo marcante em quase todas as sociedades do 
continente, é um fato em face do qual não se pode fechar os olhos.”25

O fato dos índios terem resistido até os dias de hoje leva-se a questionar se de 
fato eles foram vencidos pela colonização europeia, pois em muitas passagens do 
documentário fica evidente o quanto o Paraguai transpira a vontade e autonomia 
da cultura indígena. Dessa forma, como atribuir fracasso a uma cultura que tem 
autonomia na construção do seu país? Ressaltando novamente o que foi colocado 
pela comunidade paraguaia Ayoreo Totobiegosodes, “vivimos como queremos vivir. 
Nuestra cultura tiene su propio camino”. Na opinião de Bartolomeu Meliã:

Eu acho que o Paraguai é como toda a nação da América Latina. Nós nos construímos a 
partir do que somos, mas também a partir do que queremos ser. E nos construímos não 
só a partir da história real, mas também da história imaginada.

Aplicando as lentes de Bruit, o Paraguai com sua maioria indígena venceu. 
Todavia, através das lentes de outros autores, culturas como a do Paraguai emergem 
novamente como vencidas. É uma perspectiva, por exemplo, de Miguel León Portilla 
presente em sua obra A visão dos vencidos. A obra endossa as narrativas históricas 
sobre a conquista da América espanhola, uma espécie de antologia de relatos escri-
tos deixados pelos próprios indígenas.

Enquanto Bruit tende para o lado de que os índios se fizeram de vencidos, a 
percepção de Portilla é de que eles foram de fato vencidos. Portilla expõe:

24 Survival international, Palabras de la OPIT a los cojñone. Disponível em: http://assets.survivalinternatio-
nal.org/documents/866/palabras-de-la-opit-a-los-cojnone.pdf. Acesso em 12 jun. 2015.

25 Bruit, Bartolomé da Las Casas e a simulação dos vencidos, p. 154.

http://actualidad.rt.com/sociedad/view/54212-firma-espanola-acusada-tala-ilegal-territorio-indigena-paraguayo-grupo-san-jose
http://assets.survivalinternational.org/documents/866/palabras-de-la-opit-a-los-cojnone.pdf
http://assets.survivalinternational.org/documents/866/palabras-de-la-opit-a-los-cojnone.pdf
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O que pensaram os índios ao ver chegarem às costas e aos povoados 
os descobridores e conquistadores? [...] Como conceberam a sua 
própria derrota? [...] Cabe-nos tratar agora, com a brevidade que 
exige esta Introdução, da origem e do modo como foram escritos 
e pintados os vários depoimentos deixados por homens de cultura 
náhuatl, vários deles testemunhas da Conquista, e que constituem 
o que temos chamado de uma visão dos vencidos.26

De fato, os povos originais da América foram fisicamente submetidos pelas 
armas e doenças europeias. Porém, como atribuir a ideia de vencido a um povo que 
resiste até os dias de hoje com tantos traços da sua cultura a exemplo do Paraguai? 
Como essa ideia se formou e se consolidou ao longo de vários séculos? A resposta 
talvez esteja na formação da História oficial que marginaliza muitos grupos das nar-
rativas históricas. Para Portilla:

Um estudo comparativo dos textos e pinturas indígenas que acabam 
de ser descritos mostrará sem dúvida numerosos pontos de conflito 
em relação a diversos relatos e crônicas espanholas da Conquista. 
Contudo, mais que constatar diferenças e possíveis contradições 
entre as fontes indígenas e as espanholas, interessam-nos aqui os 
textos que vêm a acrescentar enquanto testemunho profundamente 
humano, de alto valor literário, deixado por aqueles que sofreram 
a tragédia máxima: a de ver destruídos não só as suas cidades e os 
seus povos, mas também os alicerces da sua cultura. 27

De forma alguma, pretende-se diminuir a importância da obra de Portilla, mas 
compreender como certas percepções são formadas e perpetuadas. Apesar das pers-
pectivas diferentes (índios que se fizeram de vencidos versus índios vencidos de 
fato), as obras de Bruit e Portilla são muito semelhantes no sentido de relatar a re-
sistência indígena. Embora Portilla tenha se proposto à importante tarefa de dar voz 
aos relatos indígenas, questiona-se o fato de o autor tê-los retratados como vencidos.

Em Los paraguayos, Bartolomeu Meliã lembra que o Paraguai ainda vive sobre 
os ditames da colonialidade, mas como ele mesmo coloca, não só o Paraguai, mas 
toda a América Latina. Porém, por que isso é retratado como uma sentença final 
de derrota, mesmo após mais de 500 anos de resistência permanente da cultura 
indígena?

A forma como um autor encerra uma obra e se despede do leitor diz muito 
a respeito do seu ponto de vista. Portilla escolhe terminar a sua obra dizendo que 
“talvez o melhor final que possa dar-se à Visão dos Vencidos seja a transcrição de 
uns quantos icnocuícatl, cantos tristes, verdadeiras elegias, obras dos cuicapicque 
ou poetas nahuas da era pós-Cortés”. Por outro lado, Martinesse se apropria de um 
tom mais positivo ao escolher terminar Los paraguayos com a fala da historiadora 
Milda Rivarola:

26 Portilla, A visão dos vencidos, p. 10, 12.

27 Portilla, A visão dos vencidos, p. 19.
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O Paraguai é um país que nós construímos, tem um território indefinido, uma história 
conflitante, mas nós a construímos com nosso desejo ou nossa paixão. É obra nossa não 
é? É obra dos paraguaios.

Terminar o documentário com essa fala é muito significativo, pois deixa como 
mensagem final que o Paraguai é autônomo em sua construção, não é um país fra-
cassado. Foi escolha sua adotar um modelo de sociedade tão seu, tão autônomo, tão 
indígena. Como observado por Canclini em relação à América Latina em geral, “não 
estamos convictos de que modernizar-nos deva ser o principal objetivo, como apre-
goam políticos, economistas e a publicidade novas”.28

Considerações finais

Vários fatores contribuíram para que a cultura indígena na América Latina re-
sistisse, mesmo durante mais de 500 anos de investida da cultura ocidental. Um dos 
fatores vistos neste artigo foi a simulação. Essa nasceu como uma ação impensada 
diante da necessidade de reagir rápido e salvar a própria pele, mas ao longo dos 
anos ela se sistematizou.

Simular é uma forma de vencer. Isso é o que fica da leitura da obra Bartolomeu 
de Las Casas e a simulação dos vencidos do autor Héctor Hernan Bruit. No entanto, 
a imagem do indígena como derrotado prevalece na maioria das narrativas históri-
cas. Essas mesmas narrativas sustentam a imagem da América Latina como atrasa-
da, às margens da cultura ocidental.

Não há como dizer qual desses dois pontos de vista estão corretos, pois cada um 
se sustenta com argumentos bem coerentes. Todavia, é possível identificar-se com 
esse ou aquele posicionamento. Como pode ser observada, esta reflexão está mais 
próxima das ideias de Bruit, mesmo porque essa é uma forma de desconstruir narra-
tivas históricas que minimizam a importância da cultura e história latino-americana.

Além disso, a ideia de simulação aproxima-se dos estudos cada vez mais fre-
quentes em torno de temas como “colonialidade/modernidade” e “descolonialida-
de”. E mais: pode nos despertar para a simulação presente até os dias de hoje como 
forma de resistência, não apenas entre os indígenas, como também entre vários 
outros grupos sociais na América Latina.

28 Nestor Garcia Canclini, Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo: 
EDUSP, 2003. p. 17.
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