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PREFÁCIO

Para que serve a história?

Escrevo porque a vida não aplaca meus apetites e minha 
fome. Escrevo para registrar o que os outros apagam quan-
do falo, para reescrever as histórias mal escritas sobre mim, 
sobre você.

(Anzaldúa, Gloria. Falando em línguas: uma carta para as 
mulheres escritoras do terceiro mundo)

Nunca o Brasil precisou tanto de seus historiadores e historiadoras como 

nestes tempos sombrios. De um lado para contar a história de suas gentes, nas 

mais variadas perspectivas – uma história interseccional que leve em conside-

ração a classe, a raça, a sexualidade, a geração, sem preconceitos,  e,por outro 

lado, uma história contada por pesquisadoras/es das mais variadas partes do 

país, trazendo as margens, as periferias para a centralidade. Uma história con-

tada entre teorias e práticas, é o que se propõe este livro intitulado “Da teoria à 

prática: Metodologias, Pesquisas e Ensino de História” e que se divide em três 

eixos fundamentais – ensino, teorias e metodologias.

É justamente isto que me encantou neste livro, que agora prefacio, sua 

especial riqueza – a diversidade, a multiplicidade de abordagens, demonstrando 

o quanto necessitamos construir uma memória das margens. Quando falo da ne-

cessidade da história nestes tempos difíceis, de atrasos e retrocessos em todas 

as áreas, é pelo paradoxo em que vivemos. A disputa pela memória histórica é 

uma luta que escancara a tentativa de desqualificação, da ciência, da educação, 

das Ciências Humanas em especial, o que campo em que nos situamos.

Historiadores e historiadoras sempre nos alertaram de que onde não há 

documentos, não há história. Nesta perspectiva necessitamos construir os do-

cumentos, porque os sujeitos obscurecidos, esquecidos na narrativa universalis-



ta, nunca mereceram um espaço nos arquivos tradicionais. Falo dos/as pobres, 

das/os indígenas, das mulheres, dos/as negros/as e tantos outros. A historiadora 

Margareth Rago ao apresentar o livro de Keith Jenkins, A história Repensada, 

traduz esta problemática:

Afinal, o que faz o historiador? Para que e para quem busca o aconteci-
do? A partir de que instrumentos, teorias, valores e concepções recorta 
seus temas, seleciona seu material documental e produz sua reescrita 
do passado? E, aliás, de que passado se trata? Dos ricos e dos pobres? 
Dos brancos e dos negros? Das mulheres e dos homens especificamente 
considerados? Das crianças e dos adultos? Ou do de uma figura imaginá-
ria construída à imagem do branco europeu, pensado como ocidental?1 

Precisamos seduzir os leitores com bons textos  históricos e, ao mesmo 

tempo  adotar novos métodos de análise realizando  um deslocamento de prio-

ridades e perspectivas. Isto nos obriga a colocar sob suspeita o universalismo, 

fazendo uma crítica inclusive a linguagem que historicamente subsumiu sujeitos. 

Atravessar este muro, olhar sobre ele,  lançar novas perguntas  sobre o domínio, 

que numa relação de poder e saber como nos ensina Michel Foucault, alguns 

poucos exerceram sobre tantas e tantos  faz parte da democratização da histó-

ria. A liberdade em fazer perguntas que não foram feitas, produz o surgimento 

de uma história que estava escondida em tantas narrativas. A crítica ao univer-

salismo se reveste de fundamental importância quando a encaramos como a 

afirmação da diversidade e  da diferença, relegadas aos silêncios históricos, que 

também são produzidos.

Durval Muniz de Albuquerque Junior, um historiador que admiro e respeito, 

entre tantos motivos, por trazer as margens ao centro do debate histórico, possui 

um livro cujo titulo encerra toda sua proposta: História, a arte de inventar o pas-

sado. Durval defende que a  história fabrica, inventa, os objetos e sujeitos,  assim 

como rio  inventa o seu curso e suas margens ao passar. Ele nos alerta de que, 

nada do que ficou arquivado do passado foi inocentemente. O arqui-
vo, seja de textos, seja de objetos, é fruto de operações políticas e de 

1 Margareth Rago.: “A história repensada com ousadia”, em A História Repensada, São 
Paulo, Contexto, 2007, p.12.



sentido. Mesmo aquele documento ou vestígio do passado que possa 
ter chegado até nós por puro acaso foi produzido no seu tempo obe-
decendo a intencionalidades, ou seja, as evidências em seu próprio 
tempo são fabricadas(...) Somos nós que evidenciamos, colocamos em 
evidência dado evento ou conjunto de eventos e, no mesmo ato, es-
quecemos ou jogamos para os bastidores outros tantos acontecimentos.  

Michel Foucault possui um texto pouco estudado talvez,  A vida dos homens 

infames, onde nos fala da  existência de vidas indesejáveis que não foram nada 

na história, não  desempenharam nos acontecimentos  nenhum papel importan-

te,  são personagens que não fazem parte de uma história oficial, universal, de 

heroísmo e de glória. Pessoas “infames”, com suas vidas singulares, que não são 

glorificadas, mas que deixam rastros mesmo que enigmáticos e breves, do seu 

encontro com o poder. Fazer a história das pessoas sem história deve ser um 

desafio para o historiador.

Se defendemos  a democratização da história,  tudo aquilo que pesquisa-

mos e escrevemos deve estar disponínel ao alcance de todos, onde nossa voz  

possa produzir efeitos sociais. Porque as pessoas continuam a gostar da história 

e suas narrativas. E, concluindo, - para que serve a história? Mais do que nunca, 

fazer história hoje  além de disputar memórias, trazendo à visibilidade  sujeitos e 

sujeitas,  fatos,  acontecimentos, os sem-história, transformou-se em ato político.

Parabéns a Ary Albuquerque Junior pela organização desta obra que, cer-

tamente,   nos obriga a fazermos uma reflexão sobre o momento presente, enten-

do  a história como uma busca de múltiplas e intermináveis possibilidades. 

Ana Maria Colling



APRESENTAÇÃO

No início de 2021, recebi o convite do Professor Ivânio Polmer para orga-

nizar uma obra no campo da História. Nesse momento, comecei a pensar sobre 

as inúmeras possibilidades de metodologias e pesquisas que poderia abarcar 

em um livro. Contudo, do meu lugar de fala, como professor da educação bá-

sica e também do ensino superior, gostaria que o ensino de História se fizesse 

presente, não apenas no seu campo teórico, mas, também pelo seu necessário 

protagonismo.

Dessa forma, reunindo professoras/pesquisadoras e professores/pesquisa-

dores de diversos lugares do Brasil, a presente obra busca destacar a heteroge-

neidade do campo da história e do ensino, de forma com que os textos aqui apre-

sentados sejam utilizados como importantes referenciais no ensinar, no fazer e 

no pensar História. Assim, buscando uma melhor elucidação e rápido acesso aos 

conteúdos, ela está dividida em três eixos, os quais, no meu entendimento, se 

interconectam: metodologias, pesquisas e ensino de História.

Aproveito para agradecer a confiança das autoras e dos autores dos textos 

aqui apresentados, bem como do apoio dos grupos de pesquisa aos quais estou 

vinculado, sendo eles: o Laboratório de Estudos de Gênero, História e Intercultu-

ralidade (LEGHI/UFGD/Cátedra UNESCO); Grupo de Pesquisa História e Memó-

ria das políticas educacionais e Trajetórias Sociogeracionais (GHEMPE/UESB); 

Grupo de pesquisa Interpretação do Tempo: ensino, memória, narrativa e política 

(iTemnpo- UNIFESSPA); do Grupo de Pesquisa Trilhas: migrações, fronteiras e 

gênero ligado à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS); e do Gru-

po de Estudos e Pesquisas Currículo, Cultura e História (GEPEH/UFMS). 

Abrindo a presente obra, temos o capítulo “Memória, conhecimento histó-

rico e disputas pelo passado”, escrito por Sandra Regina Mendes, Elís Saraiva 

Santana e Lívia Diana Rocha Magalhães. Nesse texto, as autoras buscam situar 

a forma como o conhecimento histórico tem sido abordado na mídia a partir de 



1980 até a atualidade. Para isso, as referidas autoras destacam as discussões 

em torno da denominada Proposta Curricular do Ensino de História, em São Pau-

lo e a interpelação e disputa da História e Memória da ditadura militar.

Dando seguimento, temos o artigo “Luta pela História: historiadores e histo-

riografia em tempos de golpe (2003-2021)”, desenvolvido por Samuel de Jesus, 

no qual o autor faz um breve balanço sobre a produção historiográfica de 2003 

até os dias atuais. Nesse período delimitado, como pontua o autor, foram apro-

vadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das Relações Étni-

co-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Além, 

da emergência dos grupos LGBTQIA+, da Comissão da Verdade (2013), bem 

como do golpe de 2016 e a ascensão do bolsonarismo ao poder em 2018. Com 

isso, Samuel de Jesus busca elucidar como esses acontecimentos impactaram 

os historiadores e a historiografia no Brasil. 

Por conseguinte, temos o capítulo “História oral: encontro e alteridade”, 

escrito por Eliene Dias de Oliveira, no qual a autora, possuidora de um olhar 

sensível quanto à História oral, destaca o processo de produção da entrevista e 

a transcriação, além do possível diálogo com o conceito de identidade. Em se-

guida, temos o capítulo “Imagens e representação em um relato de viagem”, de 

Jairo Paranhos da Silva, no qual o autor apresenta reflexões sobre as imagens 

e suas potencialidades como objeto a ser pesquisado. Para isso, utiliza-se dos 

desenhos feitos pelo artista francês François-Augueste Biard em sua viagem ao 

Brasil, publicados pela Le Tour du Monde em 1861 junto com seu relato.

Trazendo um importante debate sobre as pesquisas sobre a história das 

mulheres, temos o artigo de Vivian da Veiga Silva, intitulado “Descolonizando a 

pesquisa sobre história das mulheres: um debate a partir de processos criminais 

como fontes históricas”. Em seu estudo, a autora busca tecer reflexões sobre 

como os processos criminais nos permitem construir uma narrativa para além 

da historiografia tradicional, à medida que nos permitem acessar as vivências e 

as experiências de mulheres racializadas e das camadas populares. Para isso, 



a autora apresenta uma perspectiva decolonial como estratégia para alcançar 

vozes e histórias subalternas presentes nos processos criminais corumbaenses 

no início do século XX.

  Encerrando esse primeiro momento, temos o capítulo “Os fios da memória 

feminina nos labirintos da história”, no qual Losandro Tedeschi busca destacar as 

contribuições que os estudos de gênero têm dado à historiografia contemporâ-

nea nos últimos anos, possibilitando que as mulheres saíssem da invisibilidade 

do passado e colocando um conjunto de questões e reflexões metodológicas 

importantes, sendo essa a proposta destacada pelo autor.

Abrindo o eixo das pesquisas, temos a produção de Lucas Pereira de Oli-

veira, intitulado “A efígie de uma brasilidade: a construção nacional sob os olhos 

de Freyre (1997), Holanda (1989) e Prado Júnior (2006)”. Em seu artigo, o autor 

busca realizar uma (re) interpretação do processo historiográfico e da consti-

tuição de nação a patir das obras: Casa Grande & Senzala, Raízes do Brasil e 

Formação do Brasil Contemporâneo, dos teóricos renomados Gilberto Freyre, 

Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior, respectivamente, tendo como 

plano de fundo a identidade nacional e sua construção retratada em seus aspec-

tos políticos, econômicos, sociais e culturais.

Dando seguimento, temos o artigo “’Orgulho e preconceito’ e as relações 

entre história e literatura a partir de Jane Austen”, de Jislene Batista da Silva e 

Ary Albuquerque Cavalcanti Junior. No capítulo, a autora e o autor demonstram 

a importância das relações entre História e Literatura a partir do livro Orgulho e 

preconceito, da literata inglesa Jane Austen, destacando as relações de gênero 

e as representações possíveis do uso da referida fonte.

 Ainda no eixo temático pesquisas, temos o artigo de Monique Francielle 

Castilho Vargas, intitulado: “É feito uma reza, um ritual: uma análise da sacrali-

zação de Clara Nunes presente no enredo do vídeo-documentário Santa Clara”. 

Em sua produção, a autora se dedica em apresentar as interpretações acerca 

do audiovisual videodocumentário Santa Clara (2016), analisando como após os 



33 anos de morte da cantora Clara Nunes, a dimensão e o significado que sua 

produção artística-musical ocupou na indústria cultural brasileira nas décadas de 

1970/80, além do imaginário de muitas pessoas que tiveram a oportunidade de 

conhecer o seu trabalho.

Finalizando a segunda parte, temos o artigo “Entre gifs e batidas: a músi-

ca ‘Revoluções por minuto’ e o cenário rock na abertura política do Brasil”, de 

autoria de Layane de Lima do Amaral Gonçalves e Ary Albuquerque Cavalcanti 

Junior. Em sua produção, a autora e o autor buscam, por meio da música “Revo-

luções por minuto”, da banda RPM, destacar as possíveis relações entre História 

e música, e como o contexto de abertura política, em plena ditadura, influencia-

ram sua produção. 

Ainda em relação ao livro didático, temos o capítulo “Pesquisa e ensino 

de história e as representações de Hitler em livro didático” (2002), de autoria de 

Marcela de Oliveira Santos Silva e Bruna Baliza dos Santos Doimo. No referido 

estudo, as autoras analisam de que forma são feitas as representações sobre 

Adolf Hitler nos materiais didáticos e quais abordagens são realizadas.

 Outro importante estudo que compõe o eixo ensino é o de Sara Cíntia Fer-

reira da Silva, intitulado: “Contextualização histórica sobre a aprendizagem pro-

fissional no Mato Grosso”. Em seu capítulo, a autora busca descrever a contex-

tualização histórica da aprendizagem profissional em Mato Grosso, dialogando 

com o avanço do conceito de aprendizagem e adolescente aprendiz no Brasil e 

propondo reflexões para atualidade. 

 Promovendo um importante debate sobre a história e a literatura no âm-

bito do ensino, temos o capítulo de Janaina Rodrigues Pitas, intitulado “Apren-

dizagens históricas de professores/as de história na literatura afro-brasileira de 

autoria feminina”. Partindo de reflexões preliminares de seu doutorado, a autora 

busca investigar as aprendizagens históricas de professores/as de história por 

meio da literatura afro-brasileira de autoria feminina, enquanto fonte histórica. 



 Fechando o livro com maestria, temos o capítulo “Gênero e sexualidade 

na concepção dos professores: um caso, várias coisas a se pensar”, de Ben-Hur 

Spiacci Barbosa e Edna Aparecida Ferreira Benedicto. Em sua produção, bus-

cam, por meio do uso de entrevistas com professores do ensino médio de uma 

escola pública estadual do município de Campo Grande/MS, analisar e propor 

reflexões sobre o preparo e a segurança de docentes em trabalharem com toda 

a complexidade que envolve a temática.

 A partir dessa breve apresentação dos dezessete capítulos que compõem 

essa obra, esperamos contribuir de forma significativa para as reflexões em torno 

das metodologias, das pesquisas e do ensino de História.

Ary Albuquerque Cavalcanti Junior
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DA TEORIA À PRÁTICA: METODOLOGIAS, PESQUISAS E ENSINO DE HISTÓRIA

INTRODUÇÃO

Neste texto apresentamos discussões de duas temáticas problematizadas 

no projeto de pesquisa Memória, Trajetórias Sociais e Processos Ditatoriais na 

América Latina, do grupo História e Memória das Políticas Educacionais e Tra-

jetórias Sociogeracionais (GHEMPE) do Museu Pedagógico e do Programa de 

Pós-Graduação em Memória: Linguagem e Sociedade (PPGMLS-UESB). Trata-

mos de situar como o conhecimento histórico tem sido abordado no âmbito mi-

diático entre os anos de 1980 e atualmente, focalizando, respectivamente, as dis-

cussões em torno da denominada Proposta Curricular do Ensino de História, em 

São Paulo e a interpelação e disputa da História e Memória da ditadura militar.

Se até os anos 2000 a imprensa jornalística aparecia como veículo hege-

mônico desse debate, dos anos 2010 em diante, são as mídias sociais que ocu-

pam esse lugar, provocando mudanças que não se restringem aos formatos tec-

nológicos (Podcast, Youtube, plataformas de streaming etc.), mas servindo para 

mobilizar novas estratégias ultraconservadoras de disputas sobre conhecimento 

historiográfico, particularmente acerca da História e Memória da ditadura militar.

No projeto educacional do governo militar, o ensino de História figurava 

como um dos principais objetos de interesse dos reformadores visto seu poten-

cial de formação da consciência crítica. Nesse contexto, era previsto pela dou-

trina de Segurança Nacional (GUIMARÃES, 2008) e passou a ser controlado 

e reprimindo nas escolas e universidades, seja por consenso ou por violência. 

Com a publicação da Lei 5.692/1971, o ensino de História foi incluído na área de 

Estudos Sociais no 1º grau, uma integração curricular fortemente criticada, princi-

palmente nos anos 1980, quando iniciaram os debates sobre a redemocratização 

e reformulações dos currículos da Educação de 1º e 2º graus. Entidades como a 

Associação Nacional de História (ANPUH) e Associação Nacional de Educação 

(ANPED) começaram a atuar nesse debate fortificando as discussões de pesqui-

sadores e docentes.
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Um dos debates mais acalorados ocorreu quando a Secretaria de Educa-

ção do Estado de São Paulo colocou em pauta a Proposta Curricular de História 

em eventos públicos (julho-agosto de 1987) com a presença dos professores do 

Estado. Nesse momento, começou a ocorrer a reação de setores conservadores 

por meio de reportagens e editoriais2 que circularam em diversos jornais. O Esta-

do de São Paulo e a Folha de São Paulo passaram a publicar materiais criticando 

essa reforma de maneira assídua e com muito destaque.

Nos anos 2000, rebrotaram os ataques das alas conservadoras ao ensino 

de História e esse debate se acirra, sobretudo a partir dos anos anos 2010, quan-

do é questionado o conhecimento historiográfico. Começaram a circular, entre 

outros materiais, vídeos e comentários no YouTube, contestando e provocando 

uma euforia memorialística acerca do conhecimento histórico, especialmente do 

passado ditatorial recente, com a tentativa de desconstrução das problematiza-

ções teórico-analíticas que são ou foram incorporadas no ensino de História. O 

tema da ditadura militar se torna um dos focos principais desses materiais, expli-

citando as lutas de sentido (JELIN, 2001) acerca do nosso passado recente.

Para situar essas disputas em torno do ensino de História, neste trabalho 

vamos recorrer a dois marcos representativos desse contexto: a Proposta Curri-

cular de História, que se evidencia principalmente nos anos de 1980 nos jornais 

O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo e a conjuntura dos anos 2010, com 

2 Em 1987, a Revista Brasileira de História compilou as publicações que saíram nos jor-
nais. Correspondem um total dez publicações, apenas uma não foi publicada nos jornais Esta-
do de São Paulo e Folha de São Paulo, trata-se do editorial “São Paulo: um governo servindo 
à subversão da educação”, publicada no Jornal da Tarde. O jornal circulou de 1966 até 2012 
e pertencia também à família Mesquita, dona do Jornal Estado de São Paulo. Em artigos dos 
professores que fizeram parte da assessoria da Equipe Técnica de História da Coordenadoria 
de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP) foi encontrada referência a uma matéria no jornal 
A Tribuna. Neste trabalho, optou-se por analisar apenas as publicações dos jornais “O Estado 
de São Paulo” e “Folha de São Paulo”, por apresentarem uma sequência que permitiu acom-
panhar o debate.
As fontes listadas estão disponíveis na Revista Brasileira de História, v. 7, nº14, mar./ago. 
1987, p. 231-248. [Ensino de História: Opções em confronto. Sessão Polêmica].
As autoras fizeram verificações das publicações nos acervos digitalizados dos jornais dispo-
níveis em: https://acervo.folha.com.br/index.do e https://acervo.estadao.com.br/. Acessos em: 
4/10/2021.
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a produção e difusão de conteúdos sobre História em mídias digitais com a pre-

tensão de refutar o conhecimento historiográfico crítico acerca da ditadura militar 

no Brasil.

O ENSINO DE HISTÓRIA: ENTRE DEBATES E EMBATES

No contexto de reabertura política, o estado de São Paulo foi pioneiro na 

discussão sobre reformulação curricular quando, em 1983, a Secretaria de Edu-

cação lançou uma proposta de encontros regionais para a discussão do currículo 

de 1º grau. De acordo com Anelise Carvalho et al. (1986-87), entre 1985 e 1986, 

os docentes continuaram realizando encontros que resultaram no início da ela-

boração de uma nova Proposta Curricular de História no 1º e 2º graus, assesso-

rados por Déa R. Fenelon (PUC/SP), Marcos A. da Silva (USP) e Pedro Paulo 

Funari (UNESP). 

Déa Fenelon (1987) relata que na tramitação da reforma ocorreram diver-

sos problemas em relação ao encaminhamento dado, prejudicando o avanço da 

Proposta. Segundo a autora, “a 2ª versão do trabalho da Equipe, concluída em 

setembro de 1986, permaneceu inédita em algumas regiões do estado e as pi-

lhas de material acabaram sendo vendidas como papel velho” (FENELON, 1987, 

p. 250). Afirma ainda que a 3ª versão preliminar, revista e modificada resultado 

das sugestões, relatórios e críticas de grupos de professores do 1º e 2º graus, 

e também de docentes universitários, mesmo estando disponibilizada para as 

Delegacias Regionais desde fevereiro de 1987, a proposição da reforma “só foi 

distribuída aos professores, agora em julho, nos dias das discussões. Tudo isso, 

certamente resulta em prejuízo para a discussão, em irritação dos professores da 

rede e em acusações de autoritarismo lançadas contra a Proposta” (FENELON, 

1987, p. 250).

Na 3ª versão da proposta, o ensino de História foi estruturado em torno 
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de temáticas com inspiração teórica da Nova História3, proprondo-se a romper 

com um ensino limitado a marcos cronológicos e evidenciar a relação entre pre-

sente/passado; diferença/semelhança e permanência/mudança em sua multipli-

cidade. O tema principal escolhido pelos elaboradores da reforma foi “Trabalho”, 

por considerar sua potencialidade para “possibilitar a recuperação da totalidade 

em sua multiplicidade e diferenciação” (CARVALHO et al., 1986-87, p. 161-162). 

Permitiria fazer reflexões sobre  a realidade, articulando a questão do trabalho à 

“organização do poder, das instituições públicas e privadas, da estrutura urbana 

e rural, do sistema educacional, dos transportes, da habitação, das expressões 

artísticas, técnicas, científicas, etc.” (CARVALHO et al., 1986-87, p. 161-162). 

Do tema principal, desdobrou para o 1º grau, o eixo temático “Terra-propriedade/

cidade e fábrica: resistências cotidianas”. 

Como já ressaltamos, nesse momento de debate da 3ª versão da Propos-

ta Curricular, em 1987, a imprensa passou a escrever diversos artigos sobre o 

assunto, em uma peridiocidade semanal. Jornais de circulação nacional como O 

Estado de São Paulo (OESP), popularmente conhecido como Estadão, e o jornal 

Folha de São Paulo (FSP) efetivaram um verdadeiro “ataque” ao documento.

Em sua pesquisa sobre o Jornal O Estado de São Paulo, Guilherme (2018) 

demonstra que o envolvimento do periódico com ideologias conservadoras não é 

nova, ficando patente durante o Golpe militar de 1964. Conforme o autor, para o 

proprietário e editor Mesquita Filho, as Reforma de Base e os vínculos do gover-

no de João Goulart com setores da esquerda política e sindical “representavam 

3 Marcos Silva (1990), um dos assessores da equipe técnica de História da Coordenado-
ria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP), grupo que elaborou a Proposta Curricular para 
o Estado de São Paulo, explica que a opção por eixos temáticos se afasta “não da intenção de 
compreender o sistema onde vivemos, mas sim de uma História totalizante que, no suposto de 
se apropriar do todo (palavra da qual deriva totalitário), regulamenta e uniformiza a relação do 
presente com o passado” (SILVA; ANTONACCI, 1989/1990, p. 25). Nesse sentido, ao analisar 
as reformas da década de 1980, Guimarães (2008, p. 93) reflete que “a relação com a Nova 
História Francesa manifesta-se na definição dos objetos como construções históricas, criando 
possibilidades de investigação de temas sobre as diversas dimensões do social, temas consi-
derados marginais podem ser investigados”.
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abuso de poder e usurpação dos direitos naturais dos indivíduos e justificariam a 

rebelião armada contra o governante” (GUILHERME, 2018, p. 211).

O autor ainda aponta que, durante o período de redemocratização, o jornal 

da família Mesquita apresentou ceticismo quanto ao Brasil ser capaz de resolver 

seus problemas por meio de um regime democrático. O jornal constantemente 

apresentava-se contrário “às organizações de trabalhadores e às ideologias à 

esquerda” (GUILHERME, 2018, p. 216). É esse posicionamento que o leva a se 

opor e partir para o embate com a nova proposta, constituída de uma perspectiva 

que buscava contribuir para o desenvolvimento de uma consciência crítica sobre 

a realidade, seja ela vivida pelos discentes ou por outros grupos sociais. Não à 

toa, a definem como “‘tipicamente marxista-leninista’, com objetivo mais do que 

evidente de ‘fazer a cabeça’ das crianças, arregimentando-as em função de ob-

jetivos político-ideológicos declarados’” (OESP, 02/08/1987)4.  E prosseguem, na 

mesma matéria, em diferentes partes do texto, chamando a proposta de “proje-

to pedagógico totalitário”, “desastrosa”, “caricatura de ensino”, denominando os 

formuladores de “ideólogos do ensino, essa praga que se abateu sobre o nosso 

sistema de educação”, sem preocupações com a aprendizagem dos alunos, ape-

nas se restringindo em falar de “‘senso crítico’ (como gostam de fazê-lo esses 

‘marxóides’ de quinta categoria, que são dele inteiramente desprovidos)” (OESP, 

02/08/1987).

Uma das reportagens desse jornal, de 1987, com o título “Proposta politiza 

o currículo escolar” (OESP, 25/07/1987)5, evidencia os interesses que representa:

Professores da rede estadual de ensino estarão reunidos de segunda 
a quarta-feira para discutir e aprovar uma “proposta curricular” para as 
crianças de 07 a 14 anos. Se aplicado, o projeto fará com que os estu-
dantes, antes mesmo de saírem da infância, sejam obrigados a discutir 
temas como a ocupação de terras dos índios, as injustiças da legislação 

4 A barbarização ideológica do ensino. Jornal O Estado de São Paulo, editorial, de 2 de 
agosto de 1987.
5 Proposta politiza o currículo escolar. Jornal O Estado de São Paulo, reportagem de 25 
de julho de 1987.
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trabalhista, a fazer “exercícios de dominação e resistências” para “pro-
curar resgatar dimensões de um saber-fazer historicamente expropriado 
pelo sistema capitalista”, segundo diz a introdução do documento, que 
leva a chancela do governador6 do Estado, através da Coordenadoria de 
Estudos e Normas Pedagógicas. 

As aspas colocadas em “proposta curricular”, coloca em evidência que o 

título e o conteúdo da matéria tinham a intenção em dar ao documento um ca-

ráter de ferramenta política para aqueles que o jornal denomina de “esquerda 

radical”. Para o periódico, um currículo que se pauta em uma reflexão crítica 

da realidade social “não passa de uma anedota de mau gosto e sem a menor 

graça”, com objetivo de deixar os estudantes “numa perpétua infância intelec-

tual” (OESP, 02/08/1987). Em teor de denúncia reclama a retirada dos “heróis” 

da História para, em seu lugar, figurar “dominantes e dominados, a opressão, o 

imperialismo, a consciência de classe, a missão do proletariado, o feminismo e a 

construção do socialismo e quejando, tudo a partir da experiência vivida” (OESP, 

02/08/1987). Observa-se, nessas matérias, um tom agressivo, por vezes fazendo 

uso de uma linguagem adjetivada, dirigida ao âmbito pessoal e distante de um 

debate democrático, podendo ser caracterizados como ofensas e xingamentos, 

tudo isso sob a forma de reportagem ou editorial. 

Contraditoriamente, o jornal classifica suas manifestações como uma defe-

sa contra a “ameaça à liberdade e ao pluralismo do ensino” (OESP, 9/08/1987)7, 

sendo ainda possível reverter a situação não permitindo aos “retardatários da 

civilização, isto é, aos representantes do reacionarismo esquerdista, a execução 

de seus propósitos” (OESP, 09/08/1987). Nessa lógica, a existência do pluralis-

mo no ensino de História só se efetivaria com a defesa de uma narrativa histórica 

tradicional que desse voz ou fosse norteada pela exaltação da matriz positivista 

da História do Brasil.

6 O governador de São Paulo era Franco Montoro (15 de março de 1983 a 15 de março 
de 1987) pelo PMDB, sendo o vice-governador Orestes Quércia, que teria um posicionamento 
mais crítico em relação aos governos ditatoriais.
7 Ameaça à liberdade de ensino. Jornal O Estado de São Paulo, editorial, de 9 de agosto 
de 1987.
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No mesmo direcionamento, seguem as publicações feitas pelo jornal                   

Folha de São Paulo. Ferreira (2019) situa a FSP em um viés próximo ao do 

OESP no contexto da década de 1960, articulando-se “com as forças de centro-

-direita empenhadas em romper a legalidade para ‘salvar’ a democracia do ‘pe-

rigo vermelho’, leia-se, do comunismo supostamente favorecido pelo presidente 

Goulart” (FERREIRA, 2019, p. 70-71). Essas concepções se transmutam para as 

reportagens sobre a reforma do ensino de História.

Fica evidente que as matérias publicadas com ataques sistemáticos ao  

novo currículo de História se incomodam quando associações, professores e             

intelectuais focam a discussão sobre o conteúdo do ensino de História numa 

perspectiva de pluralidade de narrativas, questionando àquele tradicionalmente 

comprometido com a visão de uma História positivista do país e da nação. Portan-

to, quando o jornal Folha de São Paulo define a Proposta Curricular como “tedio-

sa e divertida”, pois “não se passa uma página sem criticar os preconceitos que 

estariam embutidos nas propostas curriculares tradicionais” (FSP, 30/07/1987)8, 

deve-se compreender que não se trata de uma simples opinião, mas da mate-

rialização de uma concepção de sociedade que possui uma postura de despre-

zo pela produção de um conhecimento histórico que ofereça possibilidades de 

outras formas de ver e entender o mundo. Em outras palavras, situa a demanda 

de inclusão de novos sujeitos e abordagens como desnecessária em favor de 

um “conhecimento universal, absoluto e intocado e por isso arvora o direito de 

definir e dizer o que e como ensinar” (FENELÓN, 1987, p. 253). Demonstrando 

desprezo com a formação humana crítica, o jornal FSP argumenta que a propos-

ta curricular é um “pretexto para estes objetivos de conscientização social, numa 

espécie de Educação Moral e Cívica de sentido inverso. Se se trata disto, haveria 

disciplinas mais adequadas [como] o ensino religioso” (FSP, 30/07/2021).

No combate à perspectiva crítica e ao desenvolvimento da consciência 

social a partir da problematização do mundo e da realidade vivida, a imprensa 

8 A ignorância no poder. Jornal Folha de São Paulo, editorial de 30 de julho de 1987.                  
O que é o conceito de populismo. Jornal Folha de São Paulo, nota da redação de 30 de julho 
de 1987.
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busca mobilizar a opinião pública na tentativa de, inclusive, formar um consenso 

sobre o risco da reforma em andamento não preparar o estudante para o futuro 

mercado de trabalho. Essa manipulação fica evidente na matéria do OESP, sob 

o título de A barbarização ideológica do ensino, de 02/08/1987, ao relatar que o 

presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Mário 

Amato, já havia se pronunciado sobre o estado da educação brasileira, no qual 

as crianças, mesmo cursando o fundamental, não dominavam as operações ma-

temáticas e a escrita, impedindo, portanto, de futuramente obter uma vaga no 

mercado de trabalho. O texto afirma que o cenário apresentado pelo presidente, 

anterior à publicação da reforma, ganharia uma dimensão mais dramática devido 

a retirada dos conteúdos em favor de “forças impessoais”, que provocaria o des-

preparo para emprego. Por fim, conclui que “nada ameaça tanto os coletivismos, 

socialismos e totalitarismos quanto o ser humano concreto, individual, que é a 

pessoa moral que pensa, discute, critica e escolhe” (OESP, 02/08/1987).

Para além disso, fica também plausível no editorial Ameaça à liberdade de 

ensino, (09/08/1987), que o suposto debate “escola pública versus escola pri-

vada”, continua sendo uma das preocupações, principalmente econômica, dos 

grupos que historicamente receberam subsídios do Estado para as escolas pri-

vadas:

[...] separação entre o ensino particular e o estatal, sem reconhecer que 
são, uma atividade pública, a ser exercida diretamente pelo Estado ou 
pela intermediação da sociedade civil, representada, no caso, por enti-
dades ou pessoas privadas. Essa separação se manifesta na proibição 
original de repassar quaisquer verbas públicas a instituições particula-
res. [...] Em outras palavras, se as escolas privadas desempenham uma 
função pública em matéria de ensino [...], não terá sentido que o Esta-
do, sem mais aquela, deixe de repassar a elas qualquer tipo de auxílio. 
A elas ou diretamente aos estudantes, com adoção de vale-educação 
(education voucher). (OESP, 9/08/1987).

Por fim, a Proposta Curricular de História da rede paulista foi interrompi-

da e, mais uma vez, os que detinham os meios materiais suplantaram uma das             

propostas promissoras do processo de aprimoramento teórico-analítico do ensi-

no de História.
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O CONHECIMENTO HISTÓRICO E O TEMA DA DITADURA                  
MILITAR: NARRATIVAS EM DISPUTAS

Os embates em torno do sentido do conhecimento histórico estão presen-

tes também na contemporaneidade e aqui, como já anunciamos, vamos concen-

trar a atenção na nossa pesquisa acerca dos sentidos e usos dados ao passado 

ditatorial recente em vídeos e comentários no YouTube.

A disputa localizada na década de 1980 não ficou circunscrita àquele                    

período, mas continuou ocorrendo ao longo do tempo todas as vezes que apare-

cem discussões significativas sobre as propostas curriculares para o ensino de 
História no Brasil, inclusive agora, segunda década do século XXI, com a chama-

da Reforma do Ensino Médio, observam-se ataques de grupos conservadores 

com seus Aparelhos Privados de Hegemonia (APH) (GRAMSCI, 2001). Em um 

contexto de ascensão desses grupos ao poder, destacando-se o papel central da 

internet na articulação e crescimento dos mesmos.

De acordo com Silveira (2015), embora o surgimento e popularização da 

internet tenha alimentado a expectativa de desenvolvimento de um ambiente que 

favorecesse as práticas democráticas e de participação social, ao contrário, “o 

que se observa nas redes é a prevalência do senso comum que muitas vezes 

carrega a força das ideias capitalistas e a doutrina da mercantilização extrema” 

(SILVEIRA, 2015, p. 218). Desse modo, o uso da internet foi elemento facilitador 

para a organização de uma “nova direita” no Brasil, não ligada aos partidos polí-

ticos tradicionais. Camila Rocha (2019) aponta a origem desse movimento entre 

2006 e 2010 articulado a grupos de militância de oposição por meio da internet. 

E, em que pese a heterogeneidade destes grupos, para a autora, o amálgama 

entre o ultraliberalismo econômico e as pautas conservadoras no âmbito social 

constitui o ponto de convergência, traduzido no anti-esquerdismo e no antipetis-

mo.

No século XXI, a imprensa jornalística divide espaço com as mídias sociais 

como veículos para o debate de temas de relevância social. Nesse cenário a 
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atuação de grupos conservadores encontram no ambiente virtual um novo cam-

po de atuação, não só para a formação de opinião de uma forma mais geral, 

quanto na busca de intervenção dentro do próprio Estado. Paula Lima (2020), 

demonstrou que na atual conjuntura, há um projeto educativo da nova direita 

brasileira que apresenta pautas e propostas para a educação escolar junto ao 

governo federal expresso especialmente em projetos de Lei como aqueles vin-

culados ao Escola Sem Partido (ESP), e outros relacionados à militarização das 

escolas e ao homeschooling. 

Não obstante, outros autores, entre os quais Casimiro (2020) e Mayara 

Santos (2019), preocupam-se com a atuação de sujeitos e entidades dessa nova 

direita sob um espectro mais amplo, e destacam a empresa Brasil Paralelo como 

um aparelho de ação doutrinária (CASIMIRO, 2020), singularmente preocupado 

com a produção e difusão de suas próprias interpretações de processos históri-

cos do Brasil e do mundo: “A plataforma Brasil Paralelo tem como principal es-

copo de atuação a ressignificação de processos históricos brasileiros como for-

ma de legitimação de um projeto de hegemonia da extrema-direita, no presente” 

(CASIMIRO, 2020, p. 76-77).

A produtora, fundada em 2016, se autodefine como “uma empresa privada 

de entretenimento e educação” cuja missão “é resgatar os bons valores, ideias e 

sentimentos no coração de todos os brasileiros” orientados “pela verdade histó-

rica, ancorada na realidade dos fatos” e “contrários a qualquer tipo de ideologi-

zação na produção de conteúdo” (BRASIL PARALELO, s.d.). Apesar de se des-

crever como uma empresa isenta de ideologias, seu viés de direita é evidenciado 

tanto em suas produções como em suas ligações com APH e sujeitos da nova 

direita no país (CASIMIRO, 2020). A empresa atua, principalmente, através da 

internet. Parte das suas produções são disponibilizadas mediante planos de assi-

natura e outras, podem ser acessadas gratuitamente. No Youtube, uma das suas 

produções é o filme 1964: o Brasil entre armas e livros (BRASIL PARALELO, 

2019) que desde o seu lançamento, em 2019, já acumula mais de nove milhões 

de visualizações na plataforma.
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Elís Santana (2021), no seu estudo sobre os sentidos e usos dados ao 

passado ditatorial recente em vídeos e comentários no YouTube, discutindo a 

mobilização de grupos em defesa de pautas ligadas a um modelo de educação 

conservadora, identifica, por exemplo, que o filme, ao abordar o tema da ditadura 

militar no Brasil, apresenta uma narrativa que parte de uma suposta “ameaça co-

munista” no período e culmina na tese de que, apesar de derrotados nos campos 

bélico e político, os comunistas teriam vencido nos campos cultural e ideológico 

a partir da implementação de uma “guerra cultural” como fica evidente na fala de 

Olavo de Carvalho no filme:

Eu sempre achei, vamos dizer, que a ênfase dos militares no combate 
militar era uma estupidez. Muito mais perigoso era, vamos dizer, o traba-
lho que eles estavam fazendo nas universidades, no show business, na 
mídia, etc. Isso sim. A revolução cultural gramsciana, esta, era o grande
perigo […]. (BRASIL PARALELO, 2019).

Aqui destacamos a interação dos usuários no Youtube através de comen-

tários, nos quais aparecem, em consonância com a narrativa do filme, a des-

valorização e crítica aos conteúdos aprendidos na escola e aos professores de 

História, de forma geral tachados como mentirosos, enganadores e esquerdistas: 

“[...] Somos enganados pelas escolas e universidades desde sempre [...]” (J.S., 

2020)9, ou ainda, “Seus professores de História de esquerda mentiram para vo-

cês!!” (C.F., 2020).

Notamos que há uma associação entre a educação escolar, particularmen-

te o professor de História, à esquerda e ao comunismo, sugerindo uma atividade 

de cooptação político-ideológica que estaria sendo empreendida “desde sem-

pre” e, na perspectiva da suposta “guerra cultural” que o filme em questão tem 

a pretensão de denunciar, o sistema de ensino seria uma das frentes de batalha 

tomadas pela esquerda. Nos editorais apresentados anteriormente, observamos 

acusações de um viés “marxóide” ou “marxista-leninista” na Proposta Curricular 

de História para rede estadual paulista, ou seja, esse argumento de uma con-

9 Os comentários foram transcritos ipsis litteris e estão referenciados com as iniciais dos 
usuários e o ano em que o comentário foi postado no site.
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taminação da esquerda na educação já era mobilizado naquele momento por 

grupos conservadores e agora, assistimos à retomada desse viés de argumenta-

ção para condenar a educação escolar e legitimar projeto próprio de educação e 

visão de História.

O texto intitulado Professores militantes em sala de aula. O que fazer? 

(BRASIL PARALELO, 2020), veiculado pela Brasil Paralelo, entre outras ques-

tões, propõe-se a conceituar o que seria um “professor militante” que, embora 

possa militar tanto à esquerda quando à direita, os “casos mais comuns”, se-

gundo o texto, seriam de professores esquerdistas. O artigo “explica” o porquê 

de existir militância nas escolas e faculdades: “Por várias gerações, em escolas, 

universidades, cursos de pós-graduação, mestrados e doutorados, são formados 

professores esquerdistas que têm suas teses orientadas por diretrizes marxistas” 

(BRASIL PARALELO, 2020, online). Essa seria “uma forma eficaz de conquistar 

a hegemonia cultural. Em vez de violência, usa-se a audiência cativa dos alunos” 

(BRASIL PARALELO, 2020, online).

Já pontuamos que a crítica à educação escolar é elemento fundante para 

a validação da narrativa sobre a ditadura militar apresentada pela empresa. Ora, 

esse modelo de educação e de ensino de história criticado pela produtora é jus-

tamente aquele que vem se desenvolvendo no processo de abertura a partir dos 

anos de 1980 partindo de uma historiografia crítica e que também foi, naquele 

momento, como vimos, duramente atacado. A direita brasileira, continua sua em-

preitada contra uma suposta “barbarização ideológica do ensino”.

No trecho final do filme 1964: o Brasil entre armas e livros retoma a questão 

da “guerra cultural” endossando a noção de um domínio cultural da esquerda: 

[...] a revolução se transmutou das armas para os livros, transformou 
um lado da guerra em mártir; fez da história propaganda; panfletou nas 
escolas, na mídia, nas universidades. Formou a nova geração brasileira. 
Essa geração foi trabalhar nos meios de comunicação, nas editoras, na 
educação do Brasil. A hegemonia quase apagou o passado e perpetuou 
uma narrativa. (BRASIL PARALELO, 2019).
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MEMÓRIA E APARELHOS PRIVADOS DE HEGEMONIA

Recorrendo a Gramsci (2001)10 para compreender melhor esse interesse 

dos meios de comunicação pela educação e, especificamente, pelo ensino de 

História, diríamos que a imprensa, em seus diferentes suportes, próprios de cada 

época, constitui-se como veículo em que intelectuais orgânicos11 atuam para 

construir consensos em torno de pautas de interesse dos grupos que represen-

tam. Para o autor, fixam-se dois planos superestruturais, “a sociedade civil” e a 

“sociedade política ou estado”. A partir dessas questões se concebe o conceito 

gramsciano de Estado, que “deve ser entendido em sua acepção mais ampla e 

orgânica, como o conjunto formado pela sociedade política e a sociedade civil, 

resultando no que Gramsci denomina de ‘Estado Integral’, ou Estado Ampliado” 

(MENDONÇA, 2014, p. 34). No Estado Ampliado a noção de sociedade civil, 

implica no conjunto dos organismos chamados de “privados” ou “apare-
lhos privados de hegemonia”, no sentido da adesão voluntária de seus 
membros. Dentre esses aparelhos Gramsci destaca igrejas, associações 
privadas, sindicatos, escolas, partidos e imprensa. É em torno a eles que 
se organizam as vontades coletivas, seja dos grupos dominantes, seja 
dos dominados. (MENDONÇA, 2014, p. 35).

Não se deve, porém, perder a dimensão conflituosa presente na sociedade 

civil na qual há existência de diferentes interesses e projetos, muitas vezes an-

tagônicos por pertencerem, em determinadas situações, a pautas derivadas de 

aparelhos distintos, mesmo sendo de uma mesma classe ou parte dela (MEN-

DONÇA, 2014). Entendemos que o pensamento gramsciano oferece elemen-

tos centrais para a compreensão dos aparelhos de hegemonia da sociedade                      

civil, os aparelhos privados de hegemonia (APH), quando pretendem formar uma                       

10 As citações dos Cadernos do Cárcere seguem o padrão dos estudos internacionais, 
em que CC indica os Cadernos do Cárcere edição brasileira organizada por Carlos Nelson 
Coutinho em 6 vols., seguidos do parágrafo, do volume e da página de referência, a obra está 
registrada na bibliografia final em Gramsci (2001).
11 Na concepção gramsciana “todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma 
função essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, organica-
mente, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da 
própria função, não apenas no campo econômico, mas também no social e político (CC 12, § 
1, v. 2, p. 15).
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determinada opinião pública sobre algum assunto de interesse das classes que 

representam.

Fundamentando-nos no campo teórico da memória, diríamos que nas dis-

cussões que apresentamos, a mesma comparece em sua dimensão coletiva 

(HALBWACHS, 1990), ou seja, como diria Aróstegui (2004, p. 32-33), “toda espe-

cie de memoria colectiva en cuanto representativa de un grupo es la expressión 

de un nosostros, e esta ligada a los intereses de quienes la expresan”. E, nos 

apoiando em Ricoeur (2007), poderíamos falar também de um “uso da memó-

ria” e da História ligada à sua utilidade, enquanto recurso para a reivindicação 

ideológica, por identificar permanências e similaridades nos argumentos contra 

o ensino de História no contexto dos anos de 1980 e, atualmente, na busca por 

legitimação para um projeto político e social do conservadorismo como bandeira 

nacional, que perpassa também as disputas no campo da educação.

Lívia Magalhães e Almeida (2011) refletindo sobre a associação intrínseca 

entre memória, história, ideologia e educação, considerando as relações de po-

der situadas em um contexto socioeconômico capitalista nos reportam que cons-

truções das memórias sociais perpassam, necessariamente, pelos interesses e 

pela divisão de classes em que

[...] se potencializam as condições materiais para a produção/reprodução 
ou manutenção de memórias coletivas e sociais seletivas que contribuem 
para refinar e manter uma memória difusa, dualista, a respeito do que é 
tradicional e moderno, laico e religioso, pelo seu uso ideológico, visando 
a manutenção do status quo dominante. (MAGALHÃES; ALMEIDA, 2011, 
p. 103).

Por outro lado, esse mesmo mecanismo de dominação ou de uso ideológi-

co da memória, considerando a “correlação de forças das lutas por hegemonia/

contra-hegemonia” (MAGALHÃES; ALMEIDA, 2011, p. 103), permite que as me-

mórias coletivas de outros grupos, que não os dominantes, possam emergir em 

determinados contextos extrapolando o controle social, “isto nos leva a enfatizar 

a importância da memória coletiva – e sua natureza sociocultural – para a manu-
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tenção ou superação das relações que mantém uma dada sociedade” (MAGA-

LHÃES; ALMEIDA, 2011, p. 102, grifo nosso).

Por sua vez, considerar o campo midiático como um front nas disputas de 

memória, particularmente em um contexto de ascensão dos grupos conservado-

res que souberam se favorecer da popularização da internet para difusão de seus 

ideais, acabou inscrevendo o ambiente virtual como um elemento central para as 

disputas pelos sentidos do passado (JELIN, 2001).

CONSIDERAÇÔES FINAIS EM PROVISORIEDADE

Neste texto, tivemos a pretensão de situar que o debate em torno do con-
teúdo e do ensino de História, principalmente agora, na chamada Nova Reforma 
do Ensino Médio e implementação da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) 
seguem com embates e disputas. Para analisá-las trouxemos para o centro da 
discussão uma memória social e coletiva, em sua dimensão conflitiva, como uma 
ação consciente que reconstrói o passado a partir de interesses do presente e 
de expectativas futuras. Consideramos a construção e transmissão de memórias 
coletivas, na qual o ensino de História é uma ferramenta, como um elemento para 
a constituição de consensos almejados pelos Aparelhos Privados de Hegemonia. 

Nesse sentido, concluímos que o interesse da imprensa pelo ensino de 
História se vincula ao potencial pedagógico desse componente curricular no pro-
cesso de compreensão ou, contraditoriamente, alienação sobre a realidade so-
cial e, consequentemente, leituras de mundo. Em outras palavras significa dizer 
que as disputas em torno do conteúdo histórico escolar decorrem de uma de-
manda pragmática: transmissão de uma memória social favorável à manutenção 
ou construção de consensos pelas classes hegemônicas, que buscam sobrepor 
e ocultar narrativas que forneçam aos grupos subalternizados a ampliação da 
consciência crítica. É uma questão que pode ser observada tanto durante a dis-
cussão da Proposta Curricular de História, da década de 1980, período da rede-
mocratização política no Brasil, quanto no atual contexto de ascensão de grupos 
conservadores atuantes e dominantes nas mídias sociais digitais na contempo-
raneidade.
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INTRODUÇÃO

Os livros mencionados neste texto constituem apenas uma pequena par-

te da bibliografia sobre a História Brasileira publicada desde 2003. Foram sele-

cionadas apenas aquelas que se tornaram referencias para este historiador e 

sociólogo em cada período analisado, assim definindo o texto como um breve 

memorial de sua trajetória na universidade paulista e sul-mato grossensse des-

de 2003. Trata-se de um tempo em que os temas da igualdade e da diversida-

de foram incorporados ao Estado Brasileiro. Com a implantação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana em 2005, evidenciaram as 

obras de Kabengele Munanga e Alberto da Costa e Silva, Nilma Lino, Nei Lopes, 

Manolo Florentino, por exemplo. A expansão e interiorização da universidade 

brasileira aumentou o escopo dos estudos históricos a partir de novas e inéditas 

produções. A emergência dos grupos LGBTQIA+ evidenciaram as obras Judith 

Butler e Simone de Beavour e a organização do Dicionário Crítico de Gênero por 

Ana Maria Colling e Losandro Antônio Tedeschi. A Comissão da Verdade cole-

tou depoimentos, relatos, testemunhos e desarquivou documentos que estavam 

convenientemente indisponíveis ao grande público e o golpe de 2016 fez surgir 

os Historiadores pela Democracia. Momento de retrocesso que avançou como 

um projeto autoritário. A História e os historiadores foram novamente vitimados 

através da tentativa de censura e desinformação difundida pelas redes sociais, 

milícias digitais e gabinetes de ódio, cortes de verba e intervenção nas Univer-

sidades. Seu objetivo foi, e, é, desacreditá-los destruindo o fato histórico. Neste 

texto procuramos ressaltar a importância dos historiadores no combate ao auto-

ritarismo, travando uma luta na seara do debate público tendo como armas suas 

teorias, métodos, análises e perspectivas. Para além do currículo lattes e das 

normativas da abnt, a missão do historiador consiste em historicizar a desigual-

dade, preconceitos, as representações simbólicas do poder, o conservadorismo, 

a misoginia, autoritarismo, ditadura e golpes. Vamos ao texto.
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HISTORIOGRAFIA EM TEMPOS DE GOLPE (2003-2021)

Nos anos 2000, sobretudo nos Anos Lula (2003-2010), a política governa-

mental visando à igualdade racial impactou a produção historiográfica brasileira, 

a Lei 10.689/03 preconizando as Diretrizes Curriculares Nacionais para a edu-

cação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

-Brasileira e Africana em 2005, nas escolas e universidades por intermédio da 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR - que não 

representou somente a implantação de políticas públicas no combate à desigual-

dade racial, mas a sua incorporação ao Estado Brasileiro. A SEPPIR somava-se 

às iniciativas anteriores, dentre elas; criação da Fundação Palmares em 1988, 

na Administração Sarney. A Fundação Palmares é a primeira instituição pública 

destinada a promover e preservar valores culturais, históricos, sociais e econô-

micos da população negra responsáveis pela formação da sociedade brasileira, 

assim como a criação de Cotas Raciais e o Estatuto da Igualdade Racial, como 

é conhecida a Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. Na data de 29 de agosto 

de 2012, a Presidenta Dilma Rousseff sancionou a Lei nº 12.711, que estabele-

ce quotas para estudantes do ensino médio oriundos de escolas públicas e de 

famílias com baixa renda. Segundo o Portal Geledes, de acordo com os “dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), a presença de negros 

nas universidades dobrou entre 2011 e 2019, passando de 9% para 18%. Os 

números são referentes a estudantes que frequentam o ensino superior, entre 18 

e 24 anos”. (“Cotas raciais até durarem as desigualdades”. In: Portal GELEDES, 

10.10.2021).

Neste contexto passaram a ganhar destaque livros de pesquisadores ne-

gros nos quais escrevem sobre a História da África, racismo e igualdade racial, 

dentre eles: Nilma Lino e Kabenguele Munanga em Para Entender o Negro no 

Brasil de Hoje: História, Realidade, Problemas e Caminhos pela Global Editora/

Ação Educativa, 2004 e ainda outro livro referência de K. Munanga: Negritude; 

usos e sentidos pela editora Ática. O africanólogo Alberto da Costa e Silva e sua 
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obra Um Rio Chamado Atlântico: A África no Brasil e o Brasil na África pela edito-

ra Nova Fronteira/Editora UFRJ, publicado em 2003, Nei Lopes em Dicionário da 

Antiguidade Africana pela editora Civilização Brasileira, 2011; Enciclopédia Bra-

sileira da Diáspora Africana, Selo Negro, 2011; Novo Dicionário Banto do Brasil 

pela editora Pallas, 2003. Joel Zito Araújo em A Negação do Brasil: O Negro na 

Telenovela Brasileira pela editora Senac em 2006 e também Manolo Florentino e 

suas obras Em costas negras: uma história do tráfico de escravos entre a África 

e o Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX) pela Companhia das Letras. Tráfico, ca-

tiveiro e liberdade: Rio de Janeiro, séculos XVII-XIX pela editora Record e João 

José Reis em seu livro sobre a insurreição dos Malês. 

 Neste momento começou uma reação dos representantes da classe mé-

dia branca à emergência da população afrodescendente brasileira que se auto-

nomizava. A palestra de Demétrio Magnoli no programa Café Filosófico CPFL 

gravada no dia 25 de novembro de 2011, em São Paulo, intitulada: “O Mito da 

Raça: em busca da pureza”, foi uma reação concreta ao avanço das políticas 

públicas de promoção da igualdade racial, uma das primeiras peças diversionis-

tas, negacionistas, revisionistas do período Pré-Gabinete do ódio bolsonarista. 

Magnoli, colunista do canal Globo News, em entrevista concedida ao blog do 

Instituto Millenium12, rebateu as declarações feitas pelo ministro Carlos Alberto 

Reis de Paula do Tribunal Superior do Trabalho, ao jornal “Valor Econômico” na 

qual este Ministro defendia a aplicação de cotas raciais em todos os ambientes 

de trabalho. Magnoli, como um primevo negacionista, pré-bolsonarista, afirmaria 

na ocasião: “Eu lamento, mas não me surpreendo com a posição do ministro (...) 

12 O Instituto Millenium (Imil) foi fundado em 2005 com o nome de “Instituto da Realidade 
Nacional” pela economista Patrícia Carlos de Andrade. Trata-se de um organismo ideológico 
financiado por entidades como a Rede Globo e o Bank of America e que atua para disseminar 
sua ideologia, gerando um senso comum que lhes permita criar base de apoio às políticas de 
entrega das riquezas das nações, entre elas o Brasil. Entre os Fundadores do Instituto estão 
quadros do governo FHC, como o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga; empresá-
rios das telecomunicações, como João Roberto Marinho (Vice-Presidente das Organizações 
Globo) e economistas como o atual Ministro da Economia, Paulo Guedes.( Instituto Millenium, 
Globo, Paulo Guedes e PSDB, juntos novamente contra você. In: CONDESEF. Disponível em: 
https://www.condsef.org.br/noticias/instituto-millenium-globo-paulo-guedes-psdb-juntos-nova-
mente-contra-voce Extraído em 25.09.2021
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Ao considerar legais as cotas raciais, o Supremo Tribunal Federal (STF) abriu o 

caminho para a extensão das cotas para todo o mercado de trabalho”. (MAGNO-

LI, 2014)

 Este foi um momento em que as forças hegemônicas da elite branca bra-

sileira reagiam às políticas de igualdade racial na forma de peças pseudo-histó-

ricas. É preciso dizer que o negacionismo, primeiramente, foi encampado pela 

elite econômica brasileira através de seu aparelho ideológico, a mídia. Apesar 

de toda a “repulsa” que nutre em relação ao gabinete do ódio, é preciso ser dito, 

que ela foi seu marco inicial, sua inspiração e que posteriormente foi aprimorada 

e expandida nas redes sociais pela extrema-direita com os meios tecnológicos 

disponíveis, sobretudo com os disparos de WhatsApp. Em 2014, livros como A 

Ditadura à Brasileira de Marco Antônio Villa, pela editora Leya, desinforma que o 

Golpe Militar de 1964 foi preventivo, ocorreu antes que Jango o fizesse. Faz esta 

afirmação sem a comprovação por meio de fonte robusta que indicaria a tenta-

tiva de um golpe sindicalista da parte da Administração João Goulart em 1964. 

Sem dúvida uma peça utilizada contra os trabalhos da Comissão da Verdade e 

que tentou minimizar, justificar e deslegitimar o fato histórico da implantação de 

uma brutal ditadura que se estendeu de 1964 até 1985 e seus desdobramentos, 

comprovados pela grande quantidade de documentos e depoimentos produzidos 

pelos sobreviventes da Ditadura Militar no Brasil. 

Este é um caso especial, pois Villa é Historiador, ex-professor da Univer-

sidade Federal de São Carlos – UFSCar - de onde se desvinculou para assumir 

a função de comentarista da TV Cultura de São Paulo, um dos veículos oficiais 

de comunicação do Governo de São Paulo do PSDB e também os microfones 

da Jovem Pan, hoje reconhecidamente uma emissora de rádio e TV, porta-voz 

do Bolsonarismo. Dos microfones da Jovem Pan, Villa, em 08.10.2016, desferiu 

seu canhão midiático contra a UNILA, Universidade Federal da Integração Lati-

no-Americana, uma das universidades criadas pela Administração Lula/Haddad. 

Eram os tempos do golpe de 2016 e do antipetismo que guindou o Bolsonarismo 
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ao poder em 2019. Afirmou: “A herança maldita do PT vai durar décadas. No 

campo da educação, essa universidade é um escândalo”. (MEC deve explicar 

sobre a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. In: Jovem Pan: 

08.10.2016).

Este caso não é isolado. A Fundação Universidade do ABC (UFABC) sofreu 

ataques de importante periódico paulista. Em 05.07.2006, a manchete do jornal 

O Estado de S. Paulo afirma “Universidade do ABC fica no papel”. Nesta reporta-

gem desinforma que as aulas seriam iniciadas “em um prédio improvisado, pois 

o terreno cedido pela prefeitura de Santo André para virar campus ainda funciona 

como garagem municipal”. Em 14.09.2006, o Estadão publicou editorial intitulado: 

“Demagogia no ensino superior”. Na qual dizia que “(...) a improvisação é tanta 

que a UFABC vem funcionando provisoriamente num prédio alugado”. Nos anos 

posteriores a campanha midiática contra a instalação e permanência da UFABC 

continuariam de forma sistemática. O fato é que na Administração Lula (2003-

2010) e na Administração Dilma Rousseff (2011-2016) a universidade brasileira 

se expandiu rumo ao interior, distante dos grandes centros de produção acadê-

mica. Esta expansão ganharia as críticas dos títeres acadêmicos opositores da 

democratização universitária. Novas universidades como a Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia (UFRB), Universidade Federal dos Vales do Jequitinho-

nha e Mucuri (UFVJM), Universidade Federal do Cariri (UFCA), Fundação Uni-

versidade Federal do Pampa (Unipampa), Universidade Federal da Fronteira Sul 

(UFFS), Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Universidade Federal 

do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), Universidade Federal da Grande Doura-

dos (UFGD), Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasi-

leira, Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) e Fundação 

Universidade do ABC (UFABC) fizeram com que ocorresse uma democratização 

do acesso à universidade pública. Isto representou o surgimento de novos cursos 

de Licenciatura e Bacharelado em História, concomitantemente o surgimento de 

novos centros de produção acadêmica, ou seja, a formação de novos programas 

de pós-graduação em nível de Mestrado e Doutorado. Com estas novas univer-
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sidades surgiram novas editoras, as editoras universitárias reunidas na Associa-

ção Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU), novas revistas acadêmicas de 

História e também o surgimento de editoras privadas que viabilizaram a publica-

ção da produção docente com poucos custos e de acordo com a demanda. Isto 

fez com que a historiografia se multiplicasse. 

HISTÓRIA E COMUNIDADE LGBTQIA+

No Governo Dilma, a partir de 2011, ocorreu uma ofensiva conservadora às 
questões de gênero: mulheres e população LGBTQIA+. As decisões promulgadas 
pelo Supremo Tribunal Federal, dentre elas; a permissão de avanços nas pesqui-
sas de células-tronco13, o aborto no caso de nascimento de bebês anencéfalos14, 
a união civil entre pessoas de mesmo sexo, criminalização da homofobia tipifi-
cada como racismo. A adoção de uma política educacional sobre a diversidade 
sexual com a disponibilização de material informativo chamado pejorativamente 
de “kit gay”15. Todos estes fatos despertaram reações dos setores religiosos, de 
católicos aos evangélicos e de seus representantes no Congresso Nacional. As 

13 “As pesquisas realizadas com o uso dessas células têm demonstrado a sua eficácia no 
tratamento de diversas doenças, a exemplo da leucemia, doenças cardíacas e doenças he-
matológicas. As células-tronco embrionárias, por sua vez, apresentam a capacidade de formar 
qualquer tecido do corpo.“ ( Biblioteca Virtual em Saúde MS)
14 “Após dois dias de debate, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira 
(12) que grávidas de fetos sem cérebro poderão optar por interromper a gestação com assis-
tência médica. Por 8 votos a 2, os ministros definiram que o aborto em caso de anencefalia não 
é crime.” SANTOS, Débora. Supremo decide por 8 a 2 que aborto de feto sem cérebro não é 
crime. In: G1: 12.04.2012. Disponível em: http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/04/supremo-
-decide-por-8-2-que-aborto-de-feto-sem-cerebro-nao-e-crime.html Extraído em 27.09.2021
15 “Em 2004, o governo federal lançou o programa Brasil sem Homofobia com o objetivo 
de combater a violência e o preconceito contra a população LGBT (composta por travestis, 
transexuais, gays, lésbicas, bissexuais e outros grupos). Uma parte dele enfatizaria a forma-
ção de educadores para tratar questões relacionadas ao gênero e à sexualidade. Nascia aí 
o projeto Escola sem Homofobia. Por meio de um convênio firmado pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), foi elaborado o material que seria distribuído às ins-
tituições de todo o país. Entretanto, uma polêmica impediu sua circulação. Em 2011, quando 
estava pronto para ser impresso, setores conservadores da sociedade e do Congresso Na-
cional iniciaram uma campanha contra o projeto. Nas acusações feitas, o “kit gay” -- como 
acabou pejorativamente conhecido -- era responsável por “estimular o homossexualismo e a 
promiscuidade.” SOARES, Wellington. Conheça o “kit gay” vetado pelo governo federal em 
2011. In Nova Escola: 01.02.2015. Disponível em: O governo cedeu à pressão e suspendeu 
o projeto. https://novaescola.org.br/conteudo/84/conheca-o-kit-gay-vetado-pelo-governo-fede-
ral-em-2011 extraído em 27.09.2021.
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reações chegaram inclusive no Exame Nacional do Ensino Médio de 2015, o 
ENEM 2015. Uma questão sobre identidade sexual com base na afirmação da 
filósofa francesa Simone de Beauvoir: “Não nasce-se mulher, torna-se mulher”16. 
Esta oposição à obra fez com que ela se consolidasse e, assim, revisitada pelo 
movimento feminista e fizesse parte da cultura Queer.17 Judith Butler (2012) co-
locou em discussão no âmbito da micropolítica, sobretudo o fato de que as mu-
lheres não são oprimidas da mesma forma e assim é preciso rejeitar o discurso 
universal sobre a mulher por ter caráter excludente, assim necessitamos de um 
recorte de classe e raça. Simone de Beauvoir e sua afirmação sobre a desna-
turalização do ser mulher descrita em seu livro, intitulado: “O Segundo Sexo”. 
Sua afirmação: “Ninguém nasce mulher, torna-se mulher”, distingue a construção 
de “gênero” e “sexo dado”, assim demonstrando que não é possível atribuir às 
mulheres certos valores e comportamentos biológicos determinados, ou seja, a 
divisão entre sexo e gênero torna-se o sustentáculo da política feminista, pois o 
sexo é natural, mas o gênero é social ou socialmente construído e imposto. É a 
partir desta constatação que Butler questiona o conceito de mulheres como su-
jeito do feminismo, rejeita o modelo binário: “homem” e “mulher” e desnaturaliza 
o gênero. Este movimento permite a incorporação das mulheres trans ao gênero 
feminino, ou seja, uma rejeição à biologização da mulher (destino biológico). (RI-
BEIRO, 2018). Estas questões colocam em evidência o que é gênero e exigem 
uma reconceitualização sobre o feminino. Em relação a estes temas, também 
destacamos o Dicionário crítico de gênero organizado por Ana Maria Colling e 

16 “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econô-
mico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da civi-
lização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de 
feminino.” (Beauvoir, 1999).
17 “A política queer está estreitamente articulada à produção de um grupo de intelectuais 
que, ao redor dos anos 90, passa a utilizar este termo para descrever seu trabalho e sua pers-
pectiva teórica. (...) Ainda que esse seja um grupo internamente bastante diversificado, capaz 
de expressar divergências e de manter debates acalorados, há entre seus integrantes algumas 
aproximações significativas. As condições que possibilitam a emergência do movimento queer 
ultrapassam, pois, questões pontuais da política e da teorização gay e lésbica e precisam ser 
compreendidas dentro do quadro mais amplo do pós-estruturalismo. Efetivamente, a teoria 
queer pode ser vinculada às vertentes do pensamento ocidental contemporâneo que, ao lon-
go do século XX, problematizaram noções clássicas de sujeito, de identidade, de agência, de 
identificação.” Fonte: Guacira Lopes Louro. Teoria queer: uma política pós-identitária para a 
educação. In: Dossie Gênero e Educação • Rev. Estud. Fem. 9 (2) • 2001. Disponível em: ht-
tps://www.scielo.br/j/ref/a/64NPxWpgVkT9BXvLXvTvHMr/?lang=pt extraído em 28.09.2021
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Losandro Antônio Tedeschi, com o prefácio de Michelle Perrot e publicado pela 
editora da Universidade Federal da Grande Dourados, em 2019. Este dicionário 
nos oferece a conceituação de: LGBT, Homoafetividade, uniões homoafetivas, 
Homofobia, Homossexualidade, Queer Teoría, dentre outros (as).

COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE 

 A Comissão da Verdade apurou graves violações de direitos humanos co-

metidas por agentes públicos no Brasil e no exterior entre 1946 e 1988, período 

que compreende duas ditaduras, O Estado Novo Varguista de 1937 a 1945 e a Di-

tadura Militar de 1964 a 1985. Foi instituída pela lei 12.528/2011 e sancionada em 

18 de novembro de 2011, porém; 16 de maio de 2012 é a data oficial de implanta-

ção da CNV que concentrou seus esforços na última ditadura, iniciada em 31 de 

maio de 1964. A comissão contou com depoimentos de vítimas, testemunhas e 

relatos dos agentes da repressão, promoveu mais de 100 audiências públicas ou 

apresentação de relatórios preliminares, parciais e final. Realizou diligencias em 

unidades militares em companhia de ex-presos políticos e familiares de mortos 

e desaparecidos, contou com um núcleo pericial que elaborou laudos técnicos 

sobre graves violações de direitos humanos e auxiliou na identificação de restos 

mortais de desaparecidos políticos, identificou os locais de tortura, sua estrutura 

e circunstâncias e ligações entre membros da sociedade e aparelhos estatais. 

Contou com a parceria das Comissões Estaduais das Assembleias Legislativas 

como a Comissão Nacional da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 

presidida pelo Deputado Adriano Diogo do Partido dos Trabalhadores.

 Em 10 de dezembro de 2014, a Comissão Nacional da Verdade entregou 

o relatório final de seus trabalhos a então Presidenta Dilma Rousseff, nos anos 

70 foi presa e torturada pelo regime. No relatório consta farta documentação 

sobre detenções ilegais e arbitrárias, tortura, violência sexual, execuções, de-

saparecimentos forçados e ocultação de cadáveres. O estarrecedor é que estas 
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violações não ocorreram apenas em relação aos opositores da Ditadura, mas 

teve alcance generalizado contra a população civil, o que configura crime contra 

a humanidade. Constam 434 casos de mortes e desaparecimentos de pessoas 

entre 1946 e 1988. Estiveram 377 agentes públicos envolvidos nos casos relata-

dos. A Comissão Nacional da Verdade, ao final, recomenda o aprofundamento da 

democracia brasileira, o reconhecimento das Forças Armadas do Brasil de sua 

responsabilidade institucional nestas graves violações e responsabilização dos 

agentes públicos que cometeram estes crimes e perda do efeito da lei de anistia 

para o caso deles.

 Destacamos aqui as seguintes publicações: Comissão Nacional da Verda-

de - Promessa de Verdade e Reconciliação Nacional de Gustavo Miranda Antô-

nio publicado em 2015 pela Editora Juruá de Curitiba/PR, / Verdade e Justiça. Lei 

da Anistia e Comissão Nacional da Verdade na Democracia Brasileira de Luciana 

Carrilho de Moraes. – Editora Lumen Juris. Ambos os autores oriundos do meio 

jurídico com mestrado na área. Em meu livro, anteriormente mencionado Ecos 

do Autoritarismo. A Ditadura Revisitada (Editora Oeste, 2019) no capítulo Milita-

res de Esquerda contra a Ditadura, utilizamos os documentos produzidos pela 

CNV-SP, especificamente, depoimentos de ex-militares no qual relatam as perse-

guições, desaparecimentos, torturas e morte dos militares de baixa patente que 

se opuseram ao regime. Os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade e seus 

apêndices estaduais foram publicados em livros que reúnem farta documentação 

e que poderão e deverão ser incorporados à historiografia brasileira. Destacam-

-se: Relatório Final da Comissão da Verdade da Universidade Federal do Espi-

rito Santo publicado em 2016, Comissão da Verdade do Estado de São Paulo 

“Rubens Paiva” publicado em 2015, / Relatório Final da Comissão de Cidadania, 

Direitos Humanos, Subcomissão da Memória, Verdade e Justiça, publicado no 

ano de 2017 e o Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade publicado em 

2014, dentre outros.
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HISTORIADORES PELA DEMOCRACIA

No momento em que ocorre a deposição de Dilma Rousseff através do 

Golpe de 2016 consolidou-se o grupo Historiadores pela Democracia. O movi-

mento surgiu em 2016, no período do processo de impeachment e se reuniu com 

a então presidenta Dilma. Publicaram o livro homônimo ao movimento, intitula-

do: Historiadores pela democracia: o golpe de 2016 e a força do passado pela 

Editora Alameda que reúne textos de Sidney Chaloub, Luiz Felipe de Alencastro, 

James Green, Luiz Carlos Villalta, Kátia Gerab Baggio, Martha Abreu, Silvia Hu-

nold Lara e Suzette Bloch, organizados pelas historiadoras Hebe Mattos, Tânia 

Bessone e Beatriz G. Mamigonian. Este grupo demonstra que a trincheira da 

preservação do fato histórico deveria ser defendida. O termo Golpe para se re-

ferir à queda de Dilma passou a ser historicizado no melhor estilo dos combates 

pela História. Outros livros vieram na sequência, dentre eles: 1. Por que gritamos 

golpe? Ivana Jinkings, Kim Doria. Murilo Cleto (Orgs.), Boitempo, 2016. /2. Gol-

pe 16, Publisher Brasil, 2016, Renato Rovai /3. A radiografia do golpe: entenda 

como e por que você foi enganado (Leya, 2016) Jessé Souza /4. A Classe Tra-

balhadora e a Resistência ao Golpe de 2016 (Projeto Editorial Praxis, 2016) de 

Gustavo Teixeira Ramos, Hugo Cavalcanti Melo Filho, José Eymard Loguercio, 

Wilson Ramos Filho. /5. Enciclopédia do Golpe (v.2 Enciclopédia do Golpe (Pro-

jeto editorial Praxis/Declatra, 2017), organizado por Bárbara Caramuru Teles e 

coordenado por Giovanni Alves, Mírian Gonçalves, Maria Luiza Quaresma Tonelli 

e Wilson Ramos Filho./ 6. Reveses da Democracia Brasileira: A História do Golpe 

de 2016/Segurança Nacional no Governo Michel Temer (Editora Oeste) escrito 

por Samuel de Jesus. 

Do período entre 2018 e 2021, destacamos o livro Democracia em Risco – 

22 ensaios sobre o Brasil hoje, organizado pela historiadora Heloísa Starling, pro-

fessora de História da UFMG, com textos de Daniel Arão Reis, Boris Fausto, Rui 

Fausto, Ângela de Castro Gomes, Matias Spektor, Celso Rocha Barros, Monica 
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de Bolle, dentre outros. O livro publicado em 2019 procura descrever os riscos 

à democracia representada pelo Governo Bolsonaro (2019-2021) que ainda não 

havia assumido a presidência. O livro é peça importante e que deverá ser utili-

zado por historiadores que investigarão este período absurdo da vida brasileira. 

Outro livro escrito no período descreve a tipologia social do pretenso “cidadão de 

bem” que guindou o Bolsonaro ao poder, também chamados de bolsonaristas. É 

o livro deste autor que a vós escreve, intitulado: Ecos do Autoritarismo. A Ditadu-

ra Militar Revisitada (Samuel de Jesus) publicado pela editora campograndense 

Oeste em 2009. Outro livro essencial para conhecer estes tempos, é:  A república 

das milícias: Dos esquadrões da morte à era Bolsonaro de Bruno Paes Manso 

publicado em 2020 pela Editora Todavia. Politólogo e integrante do Núcleo de 

Estudos da Violência da Universidade de São Paulo.

BOLHAS SOCIAIS E MILÍCIAS DIGITAIS FRAUDANDO A                      
HISTÓRIA

A eleição de Jair Bolsonaro, em 2018, ocorreu a partir de uma campanha 

de desinformação via WhatsApp com disparos em massa que contavam com a 

utilização de robôs, perfis falsos que irradiaram nos grupos de relacionamentos 

das redes sociais, boatos, mentiras beirando o horrendo e o estapafúrdio, no 

melhor estilo de guerra suja eleitoral. Foi incomparavelmente mais rasteiro que 

as fake news propagadas pela mídia brasileira. Foram promovidos ataques vir-

tuais, campanha de destruição de reputações e linchamentos públicos via redes 

sociais, estimulando agressões verbais e físicas. Neste período, a historiografia 

foi atacada através de mentiras estratégicas com o objetivo de deslegitimar o fato 

histórico sempre sustentado por farta documentação. Os robôs da extrema-direi-

ta operaram nas redes sociais para desinformar sobre acontecimentos já consu-

mados pela produção histórica. Adotou-se um discurso anticientífico, negacionis-

ta, revisionista e polarizante. A tentativa era fomentar uma nova versão sobre o 

período da Ditadura Militar (1964 a 1985) afirmando que não ocorreram torturas, 
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nem mortes no período e que inexistiram os porões da ditadura, apesar da farta 

comprovação existente. Paralelamente a isto, a tese do terraplanismo ganhou 

adeptos e espaço na mídia, ou seja, a afirmação de que o Planeta Terra é plano. 

Isto ocorreu, mesmo em um governo que conta com um ministro astronauta no 

Ministério da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, que foi tripulante da Estação 

Espacial Internacional. 

A campanha antivacina ganhou relevância ao influenciar muitos brasileiros 

a não tomarem vacina durante a pandemia de coronavírus que neste momento, 

em que escrevemos este texto, chega ao número de seiscentas mil pessoas. 

Os cientistas passaram a serem vistos com desconfiança por parte da popula-

ção, muitos rejeitaram o uso de máscaras e aderiram ao kit covid composto por 

medicamentos ineficazes. Os profissionais das ciências humanas, dentre eles 

os professores, são confrontados nas escolas por, apenas, ensinarem o que es-

tava nos livros didáticos, ou seja, ensinavam que ocorreu uma Ditadura Militar 

de 21 anos e que perseguiu, sequestrou, torturou e matou seus opositores. Esta 

oposição foi facilitada e induzida pelas bolhas criadas nas redes sociais onde os 

algoritmos selecionam as informações de acordo com o perfil do usuário. Desta 

forma o usuário tem acesso apenas aos conteúdos e informações de seu interes-

se. As bolhas não proporcionam interação entre o publico da internet, muito pelo 

contrário, estimulam uma segmentação dos internautas e isto acaba por formar 

uma opinião parcializada, um substrato da realidade, pois o usuário não possui 

acesso à diversidade de costumes, opiniões, posicionamentos políticos, opções 

políticas e voto. Esta divisão social ocasionada pelo algoritmo representará um 

obstáculo na definição racional do que é a verdade e do que é a mentira. Assim 

Direitos Humanos perderam seu consenso, o mesmo ocorreu à democracia, à 

liberdade religiosa, à preservação do meio-ambiente, sobretudo a História como 

ciência e como conteúdo de aprendizagem escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A luta pela igualdade e combate ao racismo, a democratização do aces-

so à universidade, a reivindicação dos grupos feministas, sobretudo o combate 

á homofobia, transfobia e insurgências pela igualdade impactaram as ciências 

humanas e por consequência a historiografia. Novos referenciais teóricos surgi-

ram para confrontar um tradicionalismo acadêmico ao introduzir estudos sobre 

a diversidade. Desta vez a reação não veio da emergência dos porões com re-

pressão violenta, mas do expediente da desinformação a serviço do conservado-

rismo, do autoritarismo. Isto se deveu à ação de milícias digitais constituídas de 

robôs ou perfis falsos que disseminam as desinformações através de disparos 

em massa. Isto foi facilitado pelas redes sociais através das bolhas digitais, como 

resultado da segmentação das informações disponíveis aos usuários de acordo 

com seus perfis e gostos pessoais. As bolhas polarizam, distanciam as distintas 

visões, as bolhas não interagem uma com as outras, ao contrário, cristalizam vi-

sões de mundo díspares. Este é o start para preconceitos: xenofobia, homofobia, 

transfobia, misoginia e de movimentos que irrompem contra a lógica das coisas: 

movimentos antivacina e o terraplanismo. Partindo de opiniões estapafúrdias que 

possuem a pretensão de serem considerados como verdades absolutas e irrefu-

táveis, desafiando o método, a técnica, a experiência, qualquer sentido ou razão. 

Isto impacta os estudos históricos, pois milícias digitais cometem um atentado 

com o objetivo de destruir o fato histórico. Lançam mão das mentiras para con-

taminar, através da dúvida, a credibilidade dos historiadores e da História como 

ciência humana. Caso tenham êxito, a versão do fato ganhará força ao ponto de 

tomar o lugar da verdade. Trata-se de um sofisticado estratagema para imprimir 

uma ideologia hegemônica capaz de esmagar o fato histórico. Trata-se de uma 

ação em serviço de forças antidemocráticas, sobretudo por emergir do esgoto da 

internet deepweb, financiado pelos gabinetes das sombras, shadow cabinet ou 

gabinetes do ódio. Algo rasteiro, dos subterrâneos a erodir tudo que se encontra 

na superfície. Aos poucos os historiadores vão ganhando o debate público, por 
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isto é preciso consciência sobre a importância de seu papel, sobretudo em um 

momento como este, ou seja, de ascensão da extrema-direita. Sua missão é lutar 

para que a verdade venha à tona, seja restituída.
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Já o bom historiador se parece com o ogro da lenda. Onde fareja carne 
humana, sabe que ali está a sua caça. (BLOCH, MARC. 2001-54)

INTRODUÇÃO

 Se o historiador, no olhar de Marc Bloch, assemelha-se ao ogro da lenda, 

farejando carne humana, perseguindo seus rastros e marcas, é plausível afirmar 

que, como fonte de trabalho e recurso metodológico na abordagem de trajetórias, 

a história oral de vida figura como um caminho metodológico de produção e análise 

das memórias de homens e mulheres que, ao narrarem suas experiências, (re)

contam e (re)(s)significam o seu viver. 

 Ao falarem de si, falam também de seus grupos sociais, atribuindo novos 

significados e olhares à antigas práticas e saberes. Logo, elaboram um texto que, 

na proposta desse artigo, será lido como uma produção realizada em coautoria 

entre aquele que, de um lado, propõe a entrevista, questiona, sugere e aquele 

que, de outro, responde, lembra, discorre sobre eventos, sentimentos e memó-

rias de outros tempos. 

 O produto dessa narrativa, o texto fruto do encontro, será, indelevelmen-

te, um texto que traduz possibilidades identitárias, podendo ser lido a partir das 

ideias de pertencimento, inclusão e também, dialeticamente, do seu oposto. 

 Assim, no primeiro momento, considerando que o pesquisador tem claro 

um plano de trabalho, discorrerei sobre o processo de construção dessa narrati-

va, ou seja, a produção da entrevista e a transcriação e, no segundo momento, 

proporei a leitura desse texto em diálogo com o conceito de identidade, como um 

dos caminhos possíveis de interpretação e leitura textual. 

A ENTREVISTA COMO UM ENTRE-OLHAR

A entrevista, momento crucial na produção da narrativa, é, sobretudo, mo-

mento de encontro:

[...] durante todo o tempo, enquanto o pesquisador olha para o narrador, 
o narrador olha para ele, a fim de entender quem é e o que quer, e de 
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modelar seu próprio discurso a partir dessas percepções. A “entre/vista”, 
afinal, é uma troca de olhares. E bem mais do que formas de arte verbal, 
a história oral é um gênero multivocal, resultado do trabalho comum de 
uma pluralidade de autores em diálogo. (PORTELLI, 2010-20)

Momento esse em que as diferenças não são apagadas, mas em que se 

cria utopicamente uma experiência de igualdade, “na qual dois sujeitos, separa-

dos pelas hierarquias culturais e sociais, escancaram suas desigualdades e as 

anulam, fazendo delas o território de suas trocas” (PORTELLI, 2010-213). Nesse 

sentido, a entrevista é um confronto com a diferença e com a alteridade, é um 

entre-olhar. O sujeito que entrevista olha e é visto por aquele que responde. Duas 

vozes, dois sujeitos que criam e transcriam uma narrativa contada e re-contada 

para si e para outrem. É o exercício de escuta e fala que se ritualiza na constru-

ção de um enredo em que vivências, práticas e saberes se misturam, construin-

do uma narrativa em que dois coautores tecem uma  narrativa que “é sempre e 

inevitavelmente construção, elaboração, seleção de fatos e impressões” (BOM 

MEIHY, 2006-153).

Na construção da entrevista, as subjetividades se impõem de forma con-

tundente. Recordo-me especialmente de um momento, ainda na Graduação, em 

que recebemos um senhor, representante do movimento cultural denominado 

Congada18, em Uberlândia-MG. O mesmo nos apresentava oralmente suas vi-

vências e práticas e, em meio à sua fala, contou que recebera uma pesquisadora 

18 Segundo KINN: “A Congada, objeto de estudo de vários cientistas sociais, e com diver-
sos enfoques em épocas distintas, já foi caracterizada mais de uma vez como própria dos ne-
gros brasileiros. Por essa vinculação, embora seja uma festa para Nossa Senhora do Rosário, 
os rituais populares realizam-se nos dias dos santos de cor negra, como São Benedito e Santa 
Efigênia. Conhecida pelos nomes de Congada, Congado e Congo, tudo na festa parece intri-
gante, pois é a expressão comum de um universo repleto de significados, estratégias, sabe-
dorias e resistências humanas. Trata-se, portanto, de uma manifestação cultural, cujo nome é 
um termo criado pelo oprimido, que continua diferenciado e complexo, tanto quanto a condição 
geral da maioria dos negros no Brasil.” (2006-13) KINN, Marli Graniel. Negros congadeiros e 
a cidade: costumes e tradições nos lugares e nas redes da congada de Uberlândia-MG. 2006. 
Dissertação (Mestrado em Geografia Humana) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Hu-
manas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.
A esse respeito, ver também: BRASILEIRO, Jeremias. O ressoar dos tambores do Congado: 
entre a tradição e a contemporaneidade: cotidiano, memórias, disputas (1955 2011). 2012. 
194 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Universidade Federal de Uberlândia, 
Uberlândia, 2012.
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que estava interessada em conhecer mais sobre a congada. Porém, ele não per-

mitiu que ela pudesse adentrar o espaço sagrado de suas memórias, destacando 

que ela carregava consigo nas mãos uma garrafa de água mineral. Ao final disse: 

“como ela quer nos conhecer se não pode nem beber da nossa água?!”

Essa fala marcou profundamente a minha trajetória como pesquisadora, 

evidenciando que partilhar esse espaço de memórias, de construção de narrati-

vas e significados, requer a compreensão dos códigos necessários para se aden-

trar o mundo do outro. Esses códigos nem sempre estão visíveis, solicitando 

do pesquisador uma sensibilidade que inicia-se na construção de um plano de 

trabalho, na tessitura de uma rede de possíveis entrevistados, na efetivação da 

entrevista como momento de troca, na transcriação do texto e, por último, na in-

terpretação do mesmo. 

Na perspectiva da historiadora Yara Aun Khoury (2001-84), a entrevista 

abre caminho para pensarmos e trabalharmos a noção de fato histórico. Pois, se 

cada pessoa traz, em suas experiências e narrativas, elementos de sua cultura 

impregnados de seu próprio ponto de vista, forjados em convívio e em conflito 

na dinâmica social, não só dizemos que, na narrativa, dispomos menos de fatos 

reconhecidos como tais, que de textos, de enredos, como também que estes, a 

seu modo, são também fatos, ou seja, dados de algum modo objetivos, merecí-

veis de serem estudados e analisados. Logo, sonhos, expectativas, propostas, 

projetos, fabulações e memórias, trazidos pelos interlocutores, são também per-

cebidos como fatos passíveis de reflexão objetiva, oferecendo indícios concretos 

de possibilidades interpretativas.

Se na entrevista o autor principal é o entrevistado, podemos considerar que 

na etapa seguinte de produção dessa narrativa, ou seja, na transcriação, será o 

pesquisador o agente central desse processo. 
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TRANSCRIAÇÃO:  UM TEXTO ESCRITO A MÚLTIPLAS MÃOS
 
O trabalho transcriativo se aproxima do artesanal. Isto se dá, pois a pos-
sibilidade de transcriação somente é viabilizada quando aquele que es-
creve o texto final está envolvido em todas as etapas do trabalho, desde 
a elaboração do projeto de pesquisa. O envolvimento direto com o tema 
e com o documento vivo materializado pelos entrevistados é insubstituí-
vel na composição no texto final. A experiência agregadora da pesquisa 
em história oral de vida confere gradativamente ao oralista a segurança 
necessária para escrever com propriedade sobre a vida daqueles com 
quem divide experiências. Tal qual o produto do artesão, o texto trans-
criado é o resultado de uma série de etapas criativas que vão contornan-
do um produto sempre inédito. (EVANGELISTA, 2010-181)

 Entre os historiadores que fazem uso da fonte oral é comum ouvir relatos 

sobre as dificuldades de produção e manuseio dessa fonte. Em alguns casos, o 

pesquisador poderá utilizar um acervo já produzido e disponível, no entanto, a 

realidade mais comum é que o mesmo tenha que produzir todas as etapas de 

construção de uma narrativa oral (projeto, entrevista, transcriação e análise).

 Nesse caminho, após a realização das entrevistas, inicia-se um árduo tra-

balho de passagem do texto oral para o escrito. Essa tarefa que, no olhar de 

Evangelista, equipara-se ao trabalho artesanal, não é das mais simples, pois 

requer uma grande sensibilidade no manuseio de um texto que possui elementos 

narrativos próprios e que será adequado a um código de escrita de natureza to-

talmente diversa. 

[...] Não é provável que necessitemos repetir que a escrita representa a 
linguagem quase que exclusivamente por meio de traços segmentários 
(grafemas, sílaba, palavra e sentença). Mas a linguagem também é com-
posta por outros conjuntos de traços, que não podem ser contidos dentro 
de um único segmento, mas também são portadores de significado. A 
fileira de tom e volume e o ritmo do discurso popular carregam implícitos 
significados e conotações sociais irreproduzíveis na escrita [...]. 

A fim de tornar a transcrição legível, é usualmente necessário inserir si-
nais de pontuação, sempre, mais ou menos, adição arbitrária do transcri-
tor. [...] (PORTELLI, Alessandro. 1997-27)

 A palavra falada representa aqui o movimento, as várias possibilidades de 

entonações, sotaques, afetividades; as frases entrecortadas pelo silêncios das 
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memórias que levam o narrador para outros tempos e espaços ou a pausa para 

enxugar uma lágrima que teima em cair. Em outro caminho, a palavra escrita é a 

estagnação, o congelar do movimento, a conformação a um código de linguagem 

comum, com suas estruturas textuais delimitadas. 

 Frente ao desafio de honrar a experiência do narrador, o pesquisador lida 

com as dificuldades instrínsecas ao processo de transcriar o texto, transforman-

do-o de oral a escrito e apresentando uma narrativa factível, plena de significa-

dos a serem interpretados na análise que, só então, poderá ser realizada. 

 O conceito de transcriação foi me apresentado na obra Canto de morte 

Kaiowá – história oral de vida, de José Carlos Sebe Bom Meihy e, para mim, 

mostrou-se adequado ao considerar que o processo de transcrição de palavras 

do oral ao escrito deixa escapar sentidos e significados que o pesquisador po-

deria agregar ao texto, seja a partir de edições em conjunto com o entrevistado, 

seja a partir de elementos do seu caderno de campo. Nesse caminho “o fazer do 

novo texto permite que se pense a entrevista como algo ficcional (…), com isso 

valoriza-se a narrativa enquanto um elemento comunicativo” (BOM MEIHY, 1991, 

p. 31).  Ressalta ainda que a validação do texto precisa ser realizada por quem 

concedeu a entrevista. 

 Evidencia-se novamente, portanto, a co-autoria que integra o processo de 

produção intrínseco à produção da história oral, o qual enriquecerá as possibili-

dades interpretativas do texto. Aqui, destaco o caminho interpretativo a partir do 

conceito de identidade(s) como um caminho possível, não excluindo outros per-

cursos analíticos. 

IDENTIDADES, NO PLURAL: UM CAMINHO INTERPRETATIVO 
DA HISTÓRIA ORAL

Por milênios o homem foi caçador. Durante inúmeras perseguições, ele 
aprendeu a reconstruir as formas e movimentos das presas invisíveis 
pelas pegadas na lama, ramos quebrados, bolotas de esterco, tufos de 
pêlos, plumas emaranhadas, odores estagnados. Aprendeu a farejar, re-
gistrar, interpretar e classificar pistas infinitesimais como fios de barba. 
Aprendeu a fazer operações mentais complexas com rapidez fulminante, 
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no interior de um denso bosque ou numa clareira cheia de ciladas.(GIN-
ZBURG, 1990- 151)

A interpretação da narrativa que, inicialmente, nasce no entre-olhar da en-

trevista oral e, posteriormente, transcria-se em texto escrito conformado aos pa-

drões comuns da linguagem, oferece uma perspectiva de conclusão do trabalho 

do pesquisador. Essa conclusão tem caráter limitado e frágil, bastando que novas 

perguntas sejam feitas ao texto para que o seu status seja alterado. 

No entanto, considerando-a como a última fase desse ciclo, requererá do 

pesquisador instrumentos de análise que possam contribuir para que sentidos 

e significados possíveis da narrativa produzida possam surgir, agregando uma 

maior compreensão do sujeito e de suas memórias, tal qual o caçador que apren-

de a ler os sinais de sua presa, interpretando marcas, indícios e sinais.

Ao tentar rememorar sua trajetória, o narrador vai à busca de sua própria 

identidade. Ao contar suas experiências e emitir suas opiniões, conferindo senti-

do aos seus gestos, o ator se torna sujeito de seus próprios atos, percebendo seu 

papel singular na totalidade social em que está inserido. 

Logo, pela história oral não almeja-se estritamente conhecer os fatos, mas 

principalmente perceber os sentidos e os significados que os sujeitos atribuem 

às suas vivências. O narrador não relata um fato como ele aconteceu, mas sim 

a partir de algumas memórias que ele considera mais importantes, e ao mesmo 

tempo renunciando a outras. E essa re/elaboração sempre se faz à luz do seu 

presente. Ao rememorar sua trajetória, ele está também procurando construir sua 

própria identidade, principalmente a partir das experiências nas quais se consi-

dera parte.

Pois, ao contar a sua história, o narrador produz um texto que busca atender 

a si mesmo e ao ouvinte. A objetividade deste texto está situada em um repertório 

de habilidades e informações culturalmente situadas em quadros de referência, 

cuja abordagem é necessária para a compreensão dos conteúdos das narrativas. 



62

DA TEORIA À PRÁTICA: METODOLOGIAS, PESQUISAS E ENSINO DE HISTÓRIA

Ao falar de si esse sujeito é, a um só tempo, produtor e decodificador de narra-

tivas, isto é, ao narrar, ele se re/desenha no texto e observa seu próprio reflexo.

Falar em identidades, implica pensar um processo em permanente cons-

trução, processo esse permeado de contínuas tensões, sentimentos difíceis de 

serem traduzidos. Falar de identidade é falar de diferença. Reconhece-se o que 

se é a partir do que não se é, a partir do outro, do que lhe é diferente. Assim, 

demarcar espaços que denunciam um sentido de pertença é também situar o 

campo do que não pertence. É demarcar campos de embates e também de apro-

ximações. A identidade, nesse sentido, é marcadamente um campo de disputa e 

um campo plural.  

Em Da Diáspora (2009-26), Hall questiona a possibilidade de pensarmos 

numa identidade cultural portadora de traços de unidade essencial, unicidade 

primordial e indivisibilidade inscritas em relações de poder construídas pela dis-

juntura e pela diferença. Esse universo conflitante do sujeito em diáspora põe em 

xeque as idéias de pertencimento, mas também abre espaço para a compreen-

são de um novo sujeito que surge menos atrelado às roupagens da tradição. 

Endossando esse olhar Bhabha mensura a forma como a “questão da di-

ferença cultural nos confronta com uma disposição de saber ou com uma distri-

buição de práticas que existem lado a lado, abseits, designando uma forma de 

contradição ou antagonismo social que tem que ser negociado em vez de ser ne-

gado.” (2010-228). Identidade negociada, produzida em momentos particulares 

no tempo; portadora de um núcleo essencial que distinguirá um grupo do outro; 

e produto de diferentes componentes (HALL, 2000). 

Logo, ao pensar os sujeitos em relação dialógica com a cultura e o modo 

de vida, podemos afirmar que tal sujeito encontra-se em permanente processo 

de construção/desconstrução de elementos culturais e idiossincráticos. O que 

nos parece bastante comum, visto que entram em contato, entre outras coisas, 

com os elementos culturais de outros grupos. Nesse continuum, estamos sempre 

produzindo cultura, num processo de tornar-se (HALL, 2009-43). Fruto do inaca-
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bado, dos encontros e dos desencontros, a cultura e a identidade não são, mas 

fazem-se, diuturnamente.. 

 Para Canclini (2011-201)  toda cultura é resultado de uma seleção e uma 

combinação, sempre renovada, de suas fontes. Logo, as identidades culturais 

nunca se apresentam de forma única, constituindo-se sim em re-apresentações, 

teatro, simulacro, híbridas por excelência. Numa perspectiva audaciosa, afirma 

que todas as culturas são de fronteira. Assim, desvincula-se univocamente a cul-

tura do seu território, atribuindo-lhe outros sentidos a partir das tecnologias co-

municacionais e da reorganização industrial dos bens culturais. Logo, propõe 

outros tipos de vínculos entre a cultura e o território capazes de transformar as 

condições de obtenção e renovação do saber e da sensibilidade. (CANCLINI, 

2011- 263, 348)

 Nessa possibilidade de análise do texto construído e lido a partir de um 

olhar identitário, recordo-me de Elias Thomé Saliba que nos conta das tribos afri-

canas  dos Suailes, ao se referirem às pessoas mortas que permanecem vivas 

nas memórias de outrem, os “mortos vivos” que apenas poderiam estar com-

pletamente mortos quando a última pessoa que as conheceu morrer. Assim, os 

anciãos sobreviventes carregariam “o fardo de guardar em si o registro do que  

passou de mais importante” (2009-311), narrando a si mesmos a partir das nar-

rativas que são, ao mesmo tempo, individuais e coletivas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acerca da metodologia de pesquisa histórica, tomo de empréstimo a me-

táfora do garimpeiro em busca do caminho das pedras preciosas para traduzir a 

dificuldade documental em relação a determinados temas, principalmente aque-

les que tangem a homens e mulheres comuns, pessoas que não tiveram suas 

vivências e memórias registradas pelos canais oficiais, como trabalhadores, gru-

pos marginais, movimentos sociais e culturais de caráter popular, entre outros.  

A diferença é que na pesquisa histórica o pesquisador terá, muitas vezes, de 
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fabricar suas próprias pedras preciosas. Assim, a história oral de vida proporcio-

na essa oportunidade de “entre/vista” e de encontro entre sujeitos e possibilita a 

reflexão teórica alicerçada nas narrativas. Assim, destaco a dificuldade  de refletir 

acerca desses sujeitos e suas memórias/trajetórias sem dialogar com a temática 

da identidade cultural. 

Relegar às narrativas um papel fundamental na compreensão da realidade  

histórica  é reconhecer que, na relação memória/história, a trama da vivência de 

grupos sociais distintos envolve a memorização do acontecer social, que também 

faz parte do exercício do poder.  Por isso, quando lidamos com a diversidade de 

memórias, não devemos apenas pensar num conflito entre a memória comunitá-

ria pura e espontânea e a oficial, “ideológica”, de forma que, uma vez desmon-

tada esta última, se possa assumir a autenticidade não mediada da primeira. Na 

verdade, estamos lidando com uma multiplicidade de memórias fragmentadas e 

internamente divididas. Todas, de uma forma ou de outra, ideológica e cultural-

mente mediadas (PORTELLI, 2000, p.107).

Na realidade, fontes escritas e orais não são mutuamente excludentes. 

“Elas têm em comum características autônomas e funções específicas que so-

mente uma ou outra pode preencher (ou que um conjunto de fontes preenche 

melhor que a outra). Desta forma, requerem instrumentos interpretativos diferen-

tes e específicos” (PORTELLI, 1997-26).

Nesse olhar, entendendo a história oral enquanto metodologia de trabalho 

possível ao profissional de História, a percebemos como uma alternativa às in-

terpretações estruturais e como um contraponto ao discurso homogeneizador, 

que nega o caráter plural dos acontecimentos. Parafraseando Raphael Samuel 

(1990-232), o  uso da fonte oral  não objetiva  preencher vazios, mas através da 

memória desses sujeitos perceber as múltiplas representações tecidas na vivên-

cia social, expressas na  elaboração de suas narrativas e carregadas de signifi-

cados identitários ainda não plenamente explorados. 
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INTRODUÇÃO

Em 1858 desembarca no Brasil, mais precisamente no porto de Pernam-

buco, o artista francês François-Augueste Biard. Nascido em Lyon em 1799, o 

monsieur consagrou-se como artista nas décadas seguintes e até 1840, ocupou 

posição de destaque nos círculos artísticos e intelectuais franceses. Chegou a 

ser retratista da corte de Luis Felipe I, e sua casa na rua 8 - próxima a praça Ven-

dôme - foi ponto de convergência de diversos artistas franceses, de Victor Hugo 

à Charles Baudelaire.

A carreira de Biard desanda após o escândalo de sua separação no início 

da década de 1840. Tal fato foi um estardalhaço para a época, ainda mais quando 

se leva em consideração que o desquite foi pedido por sua companheira, Leonie 

d’Aunet que desejava viver um romance com o também artista e político gaulês 

Victor Hugo. Desse momento em diante, junto com seu prestígio foi-se também 

a amizade e a proximidade com a classe política francesa. 

É no esforço de recuperar o prestígio de outrora que Biard, influenciado por 

alguns amigos, resolve vir ao Brasil. Aqui pretendia viver uma aventura, dedicar-

se as artes e de algum modo apresentar o cotidiano dessa “terra pitoresca” ao 

público leitor francês. Dessa empreitada surgem quatro relatos de em média 

vinte e duas páginas, chamados de Voyage au Brésil nos quais Biard conta de 

sua chegada ao país, primeiras impressões sobre a região, ida ao Rio de Janeiro, 

dias na corte de D. Pedro II, idas ao Espírito Santo e Amazonas e o regresso a 

capital imperial.

Esse relato também foi densamente ilustrado e nesse artigo pretendemos 

analisar três dessas imagens a partir de certa bibliografia sobre os estudos da 

imagem e da representação. Se nos parágrafos anteriores apresentamos brevís-

simo histórico do artista e da obra produzida, tentaremos a partir da análise de 

alguns de seus desenhos identificar certos pressupostos dos estudos pictóricos. 

Ulpiano Meneses (2003) escreveu um artigo que posteriormente tornou-se 

clássico dentro dos estudos em imagem dentro das Ciências Humanas. Um dos 



69

DA TEORIA À PRÁTICA: METODOLOGIAS, PESQUISAS E ENSINO DE HISTÓRIA

méritos do texto foi apontar um importante panorama das investigações  do cam-

po visual dentro das ciências. Além disso, o autor traça um breve panorama his-

tórico da relação de algumas sociedades com as imagens, bem como as disputas 

entre campos (História da Arte e Sociologia Visual) pela predominância teórica 

nos estudos em imagens. Ainda de acordo com o autor, por muito tempo os his-

toriadores pensaram as imagens como meras ilustrações, ou fontes auxiliares de 

uma abordagem que deveria ser centrada no documento escrito.

Os anos 1980 marcariam o período chamado de Cultura Visual por Ulpiano 

(2003, p. 23) e por outros autores de virada pictórica e a tensão entre imagem e 

linguagem dentro desses mesmos estudos. Apenas essa relação (linguagem e 

imagem) valeria muitas páginas de discussão, porém essa não é a questão cen-

tral do texto. Aqui nos interessa apresentar algumas reflexões sobre as imagens 

e suas potencialidades como objeto a ser pesquisado. Nosso objeto em questão 

são os desenhos feitos por F. Biard na sua viagem ao Brasil e publicados pela Le 

Tour du Monde em 1861 junto com seu relato.
 

O RIO DE JANEIRO

 Depois de chegar ao Brasil via Pernambuco, e de passar alguns dias per-

correndo o litoral baiano, finalmente Biard chega à capital imperial. Surpreende-

-se com o comportamento do povo (BIARD, 1861) e com a quantidade de negros 

presente nas ruas. É a partir dessa experiência de alteridade que o artista come-

ça a fazer aquilo que mais desejava, que era descrever o cotidiano do lugar. 

 Para isso o autor escreve e desenha com objetivo de ser o mais didático 

possível na transmissão daquilo que via. Esse duplo processo pode ser com-

preendido no conceito de Intermidialidade (CLÜVER, 2011) que em linhas gerais 

seria a mescla de mídias diferentes num processo de comunicação. Se no seu 

texto Clüver fala principalmente desse processo na música, aqui nos referimos a 

mídia do texto escrito e do desenho, que unidos tentam comunicar certa visão a 

respeito do Rio de Janeiro. 
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 Dentro desses estudos ainda se apresenta uma outra base para concei-
tuação da revista onde os relatos forma publicados pela primeira vez. “ [...] cha-
mamos de “multimidialidade” a presença de mídias diferentes dentro de um texto 
individual.” (CLÜVER, 2011 p. 15). Se a intermidialidade é o fenômeno geral onde 
os estudos sobre esse relato de viagens pode se abrigar em ternos metodológi-
cos, a multimidialidade é o formato no qual a obra foi editada e veiculada, soman-
do o relato textual com a produção de desenhos.

 Nesse ponto é importante levar em consideração que, possivelmente a mul-
timidialidade foi uma escolha dos editores da Le Tour du Monde como estratégia 
semântica. A intermedialidade dependeu da produção artística de François Biard, 
afinal parte dos desenhos publicados na revista foram feitos por ele durante a via-
gem. Não obstante, diante desse material, os editores escolheram o modo como 
estes seriam dispostos pois houve certa intencionalidade por trás desse esforço. 

 Esse reconhecimento nos coloca diante de mais uma questão que é o pa-
pel desses editores como mediadores entre os leitores e o autor. No nosso caso, 
há uma série de filtros pelos quais as imagens aqui analisadas passaram. Em 
primeiro lugar elas deveriam representar o cotidiano fluminense de 1859. Como 
representação, não podem ser tidas como a verdade sobre o período. 

Em segundo lugar, elas passam por outro filtro, já descrito, que é o filtro do 
editor da revista que escolhe as imagens que vai inserir no texto, bem como o 
exato momento de apresenta-las. De alguma forma ao escrever esse artigo des-
frutamos do mesmo “prestígio” dos editores, já que escolhemos o momento do 
texto em que a figura vai aparecer e tentamos, a partir do texto, despertar curio-
sidade do leitor. Há um terceiro filtro, o filtro da materialidade.

Acessamos a revista a partir do acervo digitalizado da Biblioteca Nacional 

da França, portanto, não dispomos da materialidade dessas imagens, conforme 

foram impressas, no suporte material de quase duzentos anos atrás. Tudo isso 

deve ser levado em consideração para analisar essas imagens. Até momento 

não tivemos acesso aos croquis originais – algum dia teremos? – mas mesmo 

assim, de alguma forma essas imagens tem um poder de atração e significação 

muito forte sobre nós. 
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Figura 1. Maison de campagne, prés de Rio-de-Janeiro

Fonte: BIARD, F. Voyage au Brésil. Journal Le Tour du Monde, vol 1. p. 8. Paris: Hachette, 
1861.  

 Legendada como “casa de campo próxima do Rio de Janeiro” a imagem 

parece descrever, suscintamente uma bela paisagem fluminense. A técnica em-

pregada aqui é da gravura (usada nas outras duas imagens) e devido as diver-

sas mediações outrora descritas, é provável que ela não esteja tão visível. Para 

publicação de Deux Annés au Brésil, em 1862, a maior parte dessas gravuras 

de Biard foi transformada em retrato, por Edouard Riou, que inclusive ilustrou al-

gumas dessas figuras já no Voyage au Brésil (1861), publicado na revue no ano 

anterior. 

 Mesmo diante dessas dificuldades é possível ver nessa imagem a casa 

de campo, que parece estar no alto de uma pequena colina. Completa o cenário 

paradisíaco quatro pequenas embarcações a esquerda, numa pequena enseada 

com morros ao fundo, característicos da silhueta do horizonte no Rio de Janeiro. 
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Uma cerca no entorno da maison poderia servir como proteção para animais e 

pessoas bem como parapeito para os momentos de contemplação da natureza. 

 A direita da Maison, encontra-se uma outra estrutura, cuja visibilidade está 

encoberta pela densa vegetação que aparece no primeiro plano. Pode-se es-

pecular que se trata de uma senzala, ou alguma outra estrutura destinada para 

o mesmo fim. Da vegetação ora descrita, destaca-se dois grandes coqueiros, o 

menor e mais ereto a esquerda e o maior e o mais curvo a direita. Essa diferen-

ça no tamanho se dá, possivelmente, pelo emprego da técnica da perspectiva, 

assim como na relação de proporcionalidade entre o que chamamos senzala e a 

casa de campo. 

 Pela quantidade de colunas a escorar a estrutura do teto da casa pode-se 

acreditar que a construção tenha um grande tamanho. Duas janelas, colocadas 

na composição entre as folhas do maior coqueiro e o teto da segunda estrutura, 

poderiam auxiliar a iluminação do espaço. Sobre a vegetação sabe-se pouco. A 

técnica de desenho - possivelmente a bico de pena e impressa via litogravura - 

permitiu pouca nitidez a respeito do tipo de vegetação que ocupa o primeiro plano 

da imagem. 

 Agora poderíamos nos perguntar, tal qual Mitchell (ALOHA, 2016) o que 

as imagens querem? Ou melhor, o que essa imagem em específico quer? No 

contexto de um relato de viagens do século XIX, que tipo de comunicação ela 

buscava estabelecer com seus expectadores? A seguir vamos sugerir alguns “ar-

gumentos” utilizados pela ilustração, e suas estratégias de convencimento.

 O primeiro ponto é que essa imagem permite idealizar o Rio de Janeiro 

como um paraíso tropical. Historicamente não só o Rio de Janeiro mas a própria 

América foi idealizada desse modo (FERNANDES, 2012, p.42). Representar um 

paraíso tropical era plenamente compreensível no contexto europeu de desma-

tamento e industrialização no século XIX, além do clima temperado.

 Para mais, a maior parte das histórias de aventura da ficção se passava em 

lugares paradisíacos. Um argumento bastante utilizado nesses relatos de viagem 
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era a contraposição do lugar idealizado e de algum modo único e especial, em 

detrimento das cidades europeias cotidianas e previsíveis. Desse modo asso-

ciar o Rio de Janeiro a um suposto “Éden perdido” diz sobre o modo como Biard 

viu a região, mas também diz sobre a estratégia que utilizou para demarcar sua 

experiência como algo inesquecível, e que portanto deveria atrair a atenção dos 

leitores. 

 O segundo ponto que se pode depreender dessa imagem, é na verdade 
uma ausência: onde estão as pessoas? O paraíso fica mais perfeito ainda sem 
as pessoas. Vivemos num mundo caótico porque houveram seres humanos no 
Jardim do Éden e Adão e Eva estragaram tudo. A narrativa cristã de mundo esta-
va muito presente na vida de Biard – no início de sua vida a família desejava que 
fosse sacerdote – como na vida de seus leitores, logo todos poderiam inferir que 

subtrair os homens preserva o paraíso.

 Em outras palavras, o latíbulo sem o homem seria um olimpo sem a                      
serpente, e portanto sem a corrupção. A maioria das representações europeias 
sobre terras idílicas foram produzidas sem uma relação direta entre o local e 
pessoas, ou colocando-as em uma posição de inferioridade o que tiraria delas o 
direito a ali permanecer. O discurso europeu sobre o Oriente (SAID, 2007) sem-
pre tirava a humanidade dos povos que ali residiam, porque o Oriente também 
representava um certo paraíso, ou terra prometida.

 Parece que o empíreo quando não esteve vago, esteve sublocado. No caso 
da nossa imagem o paraíso parece vazio, e se assim está, possibilita ao leitor se 
imaginar naquele espaço com todo o benefício de poder desfrutar de local tão 
fulgurante. Um outro desdobramento do espaço vazio é que ele poderia ser ocu-
pado, mesmo que apenas imaginariamente pelo leitor da imagem. A grande casa 
de campo estaria vazia porque você poderia estar nela, ocupa-la e ali passar 
momentos exitosos. 

 Por fim gostaria de encerrar a análise dessa imagem levantando uma últi-
ma questão. A casa de campo, é um local de paragem, de recobrar as energias 
mas não um local de pertencimento ou estabelecimento. Voltemos a metáfora do 
paraíso, este local serviu de morada dos homens no início de tudo, não obstan-
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te, agora dele não temos mais direito. Nosso ponto de sedentarismo é o velho e 
corrupto mundo, perdemos o latíbulo. 

 O território fluminense não foi o primeiro território paradisíaco pelo qual 
Biard havia passado. Este havia viajado pelos alpes suíços, Chipre, Malta e de-
pois do Brasil rumou para os Estados Unidos. Na Lapônia Biard retratou uma 
belíssima aurora boreal, e se pode inferir que tinha familiaridade com os paraí-
sos. Todavia passara por todos eles e retornara a França, o lugar do homem é na 
terra, o céu é lugar de Deus.

Fazemos nossas vidas em nossos ambientes domésticos – poluídos, puí-
dos, agitados e estressantes. Biard vem ao Brasil fugindo de uma sanha urba-
nística em Paris que ameaçava sua rua e seu ateliê, que outrora fora ponto de 
convergência de artistas e intelectuais franceses. O Brasil fora um local de fuga, 
de reconexão, do agora velho Biard com o passado pujante de outrora. O Rio de 
Janeiro nunca foi destino, mas paraíso de inflexão e mudança.

A GUARDA NACIONAL 

Na sessão anterior falamos do conceito de representação, e no modo como 
ele foi utilizado a fim de produzir um discurso acerca do Rio de Janeiro, durante 
os meses em que François Biard esteve aqui. Antes de analisarmos a segunda 
imagem desse relato gostaríamos de adentrar a discussão sobre representação 
como conceito operacionalizável por historiadores  e pesquisadores de modo ge-
ral. Se o conceito é amplo, muitos são também os teóricos que o discutiram, mas 
devido ao caráter curto desse texto nos deteremos em discorrer sobre algumas 
características do conceito e como elas podem ser operadas na interpretação 
historiográfica. 

Em sua obra para discutir o conceito de representação nos estudos sobre 
a Arte e a História, Ankersmit (2016) problematizou uma das dificuldades para 
o uso do conceito, que está relacionada com a ideia da realidade sobre o algo 
representado. O que pode ser dito como verdade sobre determinado objeto? A 
questão poderia soar filosófica demais mas não é, levando em consideração o 
sentido de representação. 
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Tomarei como exemplo dessa dificuldade de “determinar” o verdadeiro, 
proposta por Ankersmit, a legenda da imagem que trabalharemos nessa sessão 
desse texto. François Biard caracterizou sua ilustração como les sapeurs de la 
garde nationale de Rio-de-Janeiro. Qual a “verdade” ou “realidade” sobre a sa-
peurs? O que essa palavra representa? 

Dois dos significados dessa palavra francesa poderiam representar a se-
mântica da expressão. Sapeur poderia ser um tipo de profissão ligada a enge-
nharia e mecânica desenvolvida por militares. Um serviço de ordem técnica ou de 
ordem gerencial, ligado a máquinas dentro do contexto militar. Também poderia 
significar o trabalho como bombeiro que também tem um componente militar em 
sua acepção. Ambas fazem sentido quando pensamos que o restante da legenda 
se refere a guarda nacional do Rio de Janeiro. 

Como desatar esse dilema? Ankersmit sintetiza a representação de modo 
interessante. Para o autor,

Assim, o formato lógico de um enunciado (ou descrição) verdadeiro im-
plica uma ontologia especifica: a ontologia de um mundo que é composto 
por objetos únicos identificáveis, aos quais podemos atribuir certas pro-
priedades. com predicados de afirmações verdadeiras cujos sujeitos-ter-
mos fazem referencia a eles.  (ANKERSMIT, 2016, p. 186)

Na busca pela caracterização do que seria real e verdadeiro em um enun-
ciado ele apontou que esses discursos partiram de elementos objetivos, chama-
dos de únicos e identificáveis a partir dos quais se pode atribuir certas proprieda-
des. Desse modo possivelmente Biard propôs um desses significados ao grafar 
sapeurs para legendar a foto, partindo de uma realidade visível para ele em 1858, 
mas obtusa para nós no século XXI. O que torna mais complexa a questão e 
torna a investigação histórica mais interessante é que muitas vezes, em História, 
não temos acesso a direto a resposta sobre os “objetos únicos identificáveis” 
presentes na representação. 

 É por essas e outras dificuldades que o historiador costuma fazer o cruza-
mento de fontes, que consiste na checagem de uma informação, ou da falta dela, 
em outras fontes históricas do mesmo período. Esse mecanismo ajuda a com-
pletar as lacunas que surgem em algumas pesquisas e que muitas vezes não 
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somos capazes de responder, seja por dedução seja mesma por falta completa 
de conhecimento. Desse modo, para tentar mitigar as dúvidas sobre o sentido de 
sapeurs e para continuar discutindo o conceito de representação e seus desdo-
bramentos que vamos analisar a imagem legendada com a expressão que nos 
causa estranhamento.

Vê-se nas figuras de quatro negros alinhados com dois a frente e dois ao 
fundo. Os dois da frente, em destaque, utilizam uma roupa que sugere alguma re-
lação militar, depreendida a partir de suas luvas, chapéu, das ombreiras flamula-
das e do sapato. No período da escravidão no Brasil o calçado era um importante 
símbolo de distinção social, demarcando um status de liberdade em detrimento a 
escravidão, de modo tornou-se item indispensável para obliterar um ligação com 
a escravatura.

Figura 2. Les sapeurs  

Fonte: BIARD, F. Voyage au Brésil. Journal Le Tour du Monde, vol 1. p. 13. Paris: Hachette, 
1861.  
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Se a vestimenta militar por si só já é paramentada a roupa desses homens 

conseguia ser ainda mais. Soma-se a tal “espetacularização” o fato da fisionomia 

desses personagens está excessivamente caricaturada, ousaria dizer animaliza-

da. Nariz, queixo e boca excessivamente proeminentes. O discurso do exótico 

está mais uma vez exposto e elaborado, dessa vez a partir de personagens ne-

gros.

Mas aí surge novamente a questão, e a representação de sapeurs? Se a 

palavra poderia representar trabalho de manutenção em mecanizados nas forças 

armadas ou cargo referente ao de bombeiros, ambas proposições não parecem 

fazer jus ao discurso da imagem. Afinal, se os sentidos da palavra denotam serie-

dade e até certo ponto nobreza das duas profissões, a ilustração de Biard propõe 

um outro tipo de leitura para aqueles homens e para o que eles faziam.

Monsieur como tantos outros viajantes europeus na América vieram ao con-

tinente em busca do exótico, do diferente. Isso ajuda a entender porque  muitas 

das coisas que não compunham o cotidiano europeu foram ilustradas, narradas 

e caracterizadas. Se na figura 1. desse artigo, a natureza exuberante a paisagem 

paradisíaca compunham o exotismo - dialético ao urbanismo europeu - agora 

esses personagens “fantasiados” (figura 2.) de militares parecem se contrapor 

ao espírito cívico e político que as forças armadas detinham na França do século 

XIX. 

No texto publicado junto com a imagem o autor analisa os negros traba-

lhando e destaca que se moviam sincronicamente carregando objetos grandes, 

pequenos, leves e pesados. Trabalhariam em quatro e equilibrariam o peso e as 

medidas do objeto a ser transportado e assim tornariam o esforço mais eficiente. 

L’un des premiers jours de mon installation, je quittai malgré mon travail, 
poussé par la curiosité; j’entendais certains sons étranges répetes d’un 
bouts de la rue à l’autre: c’etait tout simplememt um déménagement. Cha-
que négre portait un meuble, gros ou petit, lour ou léger, selon la chance; 
tout cela courait à peu près em mesure, em répétant soit um syllabe ou 
deux, soit em pousant um son gutural. (BIARD, 1862, p. 89)
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De exótico haveria a graciosidade de seu andar junto com os sons guturais 

que emitiam em seu deslocamento. No decurso do texto Biard afirmou que mui-

tos deles ao caminhar vestiam-se com pele de tigre (rever personagem encurva-

do a esquerda), e roupas em homenagem a vegetação local. Se tudo neles, de 

acordo com o autor, fazia referência a natureza, poderia ser seu som  associado 

ao coaxar de um sapo? Seria les sapeurs de la garde nationale os “sapos da 

guarda nacional”?

 Sapeur também pode ser traduzido do francês como sapo, e quando se 

observa o contexto no qual a imagem foi produzida, a referência aos sons que 

eram feitos por esses indivíduos e o modo como suas feições foram retratadas, 

parece ser mais razoável supor que a metáfora usada por Biard para caracteri-

zá-los tem sido a de um sapo. Obviamente que estabelecer essa conclusão não 

significa concordar com essa perspectiva. Mas quando lembramos do esquema 

proposto por Ankersmit Objetos reais + atribuição de significado = representação, 

temos a partir dos objetos reais (ligados a natureza) e da atribuição de significado 

(associar os itens do lugar ao exotismo) a equação da representação daqueles 

homens negros como animalizados.

 Essa aproximação é construída somando objetos reais – um rosto, as rou-

pas que utilizaram e os sons que emitiam ao trabalhar, possivelmente alertando 

os pedestres distraídos de sua presença – com a atribuição de um significado 

– uma terra exótica, um povo diferente e curioso, um jeito “feliz” de viver – que 

formatou a visão de um Brasil caricato, natural e exótico. Uma terra cuja imagem 

é o oposto da Europa tradicional, urbana, cristã, branca e humana. 

OS NEGROS

Na sessão anterior discutimos o que chamamos de “fórmula” da interpreta-

ção proposta por Ankersmit (2016). A partir dela vimos como a representação se 

constrói a partir de elementos do real, e que a “realidade objetiva” é elemento in-

dispensável para o adequado funcionamento das representações. Apesar disso, 
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Ginzburg propõe uma importante reflexão sobre os limites das generalizações a 

partir da identificação de uma representação.

 Para tentar demonstrar essa preocupação escolhemos duas obras (GIN-

ZBURG, 2001) e (GINZBURG, 2014) que ao analisar imagens propõem debate 

sobre a capacidade do historiador em estabelecer linhas de continuidade em 

termos de cultura e mentalidade. A seguir faremos uma breve abordagem sobre 

a discussão desses autores associada a leitura da terceira imagem desse artigo.

Em muitos elementos os textos do historiador italiano se encontram. Pode-

ríamos citar aqui a relação que temos com a cultura e modo como ela se constituiu 

historicamente como ferramenta política de determinados grupos sociais. Desde 

cartazes de convocação para a guerra, passando por pinturas renascentistas e 

moldes para extensos funerais régios. Cada um desses produtos culturais foi 

utilizado por um grupo em específico (por correspondência: ministério da guerra 

britânico, Antonello de Messina, corte francesa e inglesa) com fins pedagógicos 

diversos.

Sem dúvida esse é um importante elemento a se levar em consideração 

quando se estuda imagens, ou mais especificamente o conceito de representa-

ção associado a uma pesquisa na área das ciências humanas e sociais. Mesmo 

reconhecendo isso, considero como item mais relevante desses textos a possi-

bilidade de pensar determinadas representações (imagéticas ou não) a partir de 

uma “longa duração” identificando certas repetições inquietantes.

“Repetições inquietantes” por que a Micro-história, corrente histórica fun-

dada por Ginzburg, Levi e outros historiadores italianos, tende a rejeitar gene-

ralizações e certa visão estrutural/sistêmica dos fatos. Logo, como explicar que 

a estratégia de utilizar personagens com olhar fixo e que acompanhe o leitor da 

imagem – além do dedo em riste que também persegue o expectador - tantas 

vezes e em obras e séculos distintos? E se nos deslocamos dos objetos analisa-

dos pelo historiador italiano e voltarmos o olhar para as imagens aqui abordadas. 

Como explicar, a repetição de certo enredo narrativo na representação do Rio de 

Janeiro e dos negros aqui residentes? 
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Figura 3. Levando o piano

Fonte: BIARD, F. Voyage au Brésil. Journal Le Tour du Monde, vol 1. p. 15. Paris: Hachette, 
1861.  

Acredito que essa imagem é um objeto que retoma o discurso das duas 

imagens anteriores. Vejamos o ambiente no qual os negros carregam ritmica-

mente o piano. Por um lado, um espaço de construções degradantes, com as-

pecto envelhecido e abandonado. Rua enlameada encostas com casebres semi-

destruídos. Um contraste flagrante com a bela Paris de da década de 1850, com 

sua arquitetura de ruas largas, margeadas por belas construções. Seus leitores 

franceses poderiam se perguntar, como é possível aos brasileiros viver em um 

lugar assim? 

Essa arquitetura “feia” contrasta com a natureza exuberante que segue 

se revelando para onde quer que Biard olhe. Se os casebres são acanhados as 

árvores são frondosas, em meio as ruas enlameadas existem encostas que pare-

cem dar um ar paradisíaco ao espaço. Como aquela paisagem tão bela fora des-

perdiçada com aquelas pessoas que construíam e viviam de modo tão simplório? 
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Se na primeira imagem a natureza exuberante moldura a casa de campo, 

espaço paradisíaco sem a presença humana – talvez por isso edênico – agora 

a natureza contrasta com o humano, e a presença deste ali está impedindo a 

“verdadeira beleza” de se mostrar. E justamente nesse momento tensão entre a 

natureza divina e a obra humana, que aparecem homens negros.

O leitor pode observar que, os membros da “guarda nacional” da figura 2. 

formavam uma espécie de quadrilátero no qual caminhavam de modo combina-

do. E segundo Biard, estavam habilitados para carregar qualquer tipo de objeto: 

largo; estreito, pesado ou leve. Alhures, sua prática de emitir sons guturais ao 

passar, bem como suas indumentárias pareciam revelar certa alegria e contenta-

mento no trabalho desenvolvido, uma felicidade quase essencialista.

Agora ao olhar a figura 3. estamos novamente diante dessa projeção qua-

drangular, não de quatro mas de seis homens. Eles não estão fardados como 

militares, mas de alguma forma estão fardados. Uma rápida busca em imagens 

de pessoas na condição de escravizados no Brasil do século XIX, principalmente 

escravos urbanos, demonstrará basicamente os mesmos tipos de roupas puídas, 

além dos pés descalços. 

A posição em que foram retratados, quer seja durante o tráfego ou per-

formando uma espécie de coreografia parece ser revelador daquela alegria, re-

presentada nas roupas bufantes dos sapeurs ou nos sons que emitiram. A ge-

neralização de felicidade do povo e a naturalização da violência da escravidão 

estavam postas. Só num mundo exótico essa combinação de natureza intocada, 

arquitetura paupérrima, negros ritmados e malemolentes poderia ser admitida. 

Mas como posso fugir da generalização inútil, como resistir a tentação de afirmar 

que, todos os viajantes que aqui estiveram representaram a região da mesma 

forma? 

A inquietação retorna na discussão sobre o conceito de representação, a 

partir das estratégias utilizadas para homenagear monarcas europeus falecidos 

durante os séculos XIII, XIV e XV. Em dado momento Ginzburg (2001, p.87)  su-

gere a questão central que destaquei aqui: “[a partir das semelhanças] devemos 
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supor uma filiação ou redescoberta espontânea?” O esforço do autor nas páginas 

seguintes foi nos convencer do contrário. 

Para negar a assertiva ele partiu das “inquietantes semelhanças” para de-

las compreender o específico e o diferente de cada uma destas manifestações 

culturais. Isso fica exemplificado na relação dos romanos como os moldes fune-

rários. Apesar de comum com os franceses do século XIV, estudos demostraram 

que o molde demarcava a manutenção da relação com o falecido. A depender da 

condição social poderia ser uma variante do processo de mumificação (impera-

dores) ou uma ilustração do rosto do falecido (plebeus ou escravos).

Ginzburg propõe que olhemos para essas permanências não para estabe-

lecermos leis gerais a partir delas, mas para buscar o específico partindo delas. 

Essa relação (do geral para o particular) reaparece ao fim do primeiro artigo 

(GINZBURG, 2014, p.63) quando o dedo em riste mais do que uma permanência 

simbólica e interpretativa, era utilizado por ilustradores e redatores publicitários 

com objetivo de chamar a atenção do leitor que foleava as páginas do jornal/

revista e não como um continuísmo de uma tradição artística que remontava ao 

período românico. Sem a investigação profunda do fenômeno faríamos a genera-

lização “estéril”. A análise detida permite saber sobre a relação com a morte para 

os romanos, assim como técnicas publicitárias do século XX.

Se há semelhanças desconcertantes em termos de discurso, há diferenças 

significativas em termos de detalhes nas imagens. Essas diferenças não ficaram 

ocultos aos olhos do ilustrador, tanto que apareceram nos desenhos. Sinal que, 

em meio as similitudes os artistas enxergaram as distinções. Se possivelmen-

te seus textos não destacaram tais itens – roupas, calçados e objeto de traba-

lho - suas imagens permitiriam que a distinção surgisse. Os sapeurs não eram 

escravos, os carregadores sim.

Certamente é possível se contrapor a visão defendida por Ginzburg, sobre 

a necessidade de prescindir do repetitivo. O geral pode ser usado para entender 

o particular, porém o particular não explica a permanência desses atributos (mes-

mo que resinificados) em culturas distintas. Se as generalizações possibilitaram 
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poucas assertivas, as permanências também cativaram pela repetição. E talvez 

uma dessas “permanências cativantes” seja a própria capacidade de representar 

e a força social que essa prática carrega.

 Concluo afirmando que o historiador precisa ficar atento ao que as imagens 

querem dizer, e aquilo que elas dizem sem querer. Também foi possível depreen-

der que a representação em si, está nas imagens mas também na escrita histo-

riográfica e poderíamos dizer, de modo mais amplo, na cultura. Do mesmo modo 

que reconhecemos isso, devemos estar atentos com a generalizações e olhar as 

imagens também em busca de suas particularidades.

 Por fim é possível aprender com o geral e o particular. Ao problematizar as 

representações pode-se descobrir nuances sobre seu processo de criação, os 

elementos que utiliza para comunicar e ser efetiva. Do mesmo modo, pode-se, 

via generalização, buscar entender o que faz desse ato algo tão eficiente. Porque 

ela nos atinge, nos comunica e muitas vezes não percebemos? Talvez sejam 

questões para outras investigações. 
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INTRODUÇÃO

A presente reflexão foi realizada a partir da pesquisa de doutorado intitula-

da “Entre desvairadas e honradas, desonestas e respeitáveis: as representações 

sociais femininas em processos judiciais de Corumbá (1909-1948), realizada sob 

a orientação do Prof. Dr. Losandro Antonio Tedeschi, no Programa de Pós-Gra-

duação em História da Universidade Federal da Grande Dourados. O objetivo 

central é pensar como os processos criminais nos permitem construir uma narra-

tiva para além da historiografia tradicional, na medida que nos permitem acessar 

as vivências e as experiências de mulheres racializadas e das camadas popu-

lares. Dessa forma, propomos uma perspectiva decolonial como estratégia para 

alcançar vozes e histórias subalternas presentes nos processos criminais corum-

baenses no início do século XX.

O fazer historiográfico pauta-se em fontes historiográficas, em um exercício 

de transformar documentos esparsos em uma narrativa que revele temporali-

dades diversas e atores sociais diversos. Portanto, em reconhecimento à sua 

centralidade nesse campo científico, destacamos que a execução de uma pes-

quisa histórica requer um planejamento detalhado sobre as fontes a serem con-

sultadas, de acordo com as suas especificidades e a sua natureza. A história se 

revela diante de nossos olhos através de documentos, arquivos, diários, cartas e 

artefatos culturais, cabendo ao historiador e à historiadora desvendar os indícios 

que repousam nesses elementos. Nesse sentido, como o acesso à processos ju-

diciais criminais pode auxiliar na tarefa de descolonizar o passado? Para ilustrar 

esse debate, apresentaremos 02 processos criminais da cidade de Corumbá na 

primeira metade do século XX que trazem como personagens centrais mulheres 

racializadas e pertencentes às camadas populares.

Embora perceba-se a multiplicidade de vozes e de narrativas históricas, 

ainda existem lacunas e silenciamentos no que se refere à história das mulheres. 

As divisões do campo social ainda são transpostas para o campo historiográfico, 

fazendo com que mulheres racializadas e pobres permaneçam invisibilizadas ou 

ainda retratadas a partir de estereótipos, reforçando uma narrativa eurocentrada 
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e colonializada. Dessa forma, a proposta do presente artigo é elaborar uma re-

flexão sobre a importância dos processos criminais como fontes históricas para 

pensar e repensar a história das mulheres, pautando-se em uma visão decolo-

nial, sendo essa compreendida como a perspectiva teórica construída por auto-

res e autoras da América Latina a partir da obra de Aníbal Quijano e que buscam 

um giro epistemológico. Ao propor uma história decolonial, busca-se superar os 

silenciamentos e as invisibilizações sofridas pelos sujeitos subalternos, garantin-

do-lhes a voz e a representação livre dos estereótipos eurocentrados, de maneira 

a superar a visão histórica única e abarcando visões diversas, negadas pelo co-

lonialismo e pela colonialidade. 

HISTÓRIA DAS MULHERES E DECOLONIALIDADE

Para localizarmos a emergência da história das mulheres enquanto um 

campo historiográfico, se faz necessário remeter aos processos contemporâneos 

de auto-crítica e de reformulação metodológica da área da história que, na visão 

de Peter Burke (1992), resultou na expansão do universo abordado pelos his-

toriadores e pelas historiadoras, abarcando novas temáticas, novos campos e 

novas abordagens; ou seja, uma nova história, uma nova forma de pensar e de 

escrever a história.

Dentro desse movimento de abertura da história, é fundamental remeter-

mos à contribuição de Michelle Perrot no que se refere à história das mulheres. 

Para a autora (1995), escrever uma história das mulheres está vinculada estrei-

tamente à concepção de que as mulheres têm uma história enquanto agentes 

históricos e que possuem uma historicidade relativa às ações cotidianas, uma 

historicidade das relações entre os sexos, à despeito de sua pretensa invisibili-

dade no campo histórico. 

Segundo Perrot (1995), até o século XIX, a figura da mulher é uma excep-

cionalidade no relato histórico, surgindo apenas as figuras destacadas por sua 

beleza, virtude, heroísmo ou atitude escandalosa. 
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No início era o Verbo, mas o Verbo era Deus, e Homem. O silêncio é o 
comum das mulheres. Ele convém à sua posição secundária e subordi-
nada. Ele cai bem em seus rostos, levemente sorridentes, não deforma-
dos pela impertinência do riso barulhento e viril. (PERROT, 2005, p. 9)

Partindo dessa percepção, a autora (1995) aponta que a primeira tarefa, 

ao se pensar a história das mulheres, era tornar visível o que estava escondido 

e questionar as razões do silêncio que envolvia as mulheres enquanto sujeitos 

históricos. A historiografia tradicional é marcada pela ausência feminina, visto 

que elas aparecem menos no espaço público (território primordial da história tra-

dicional), tendo sua existência confinada à esfera privada. Esses processos são 

aprofundados quando a narrativa feita por homens se acomoda com essa cos-

tumeira ausência e propaga estereótipos globalizantes. Logo, pensar em uma 

história das mulheres é lutar contra ausências, lacunas, silêncios, inexistências e 

resistências. Dentro dessa perspectiva, Losandro Tedeschi (2018) aponta: 

A história das mulheres se desenvolveu, dessa forma, aprisionada aos 
sólidos muros – e talvez intocáveis – do pensamento universal masculi-
no, num território marcado pela exclusão das capacidades do humano. 
Como resultado, tal parcela da humanidade (mais da metade), miserável 
e confinada, não pôde sequer ser constituidora de sua própria memória. 
Esse longo processo histórico ficou então caracterizado, como reflexo 
direto das relações patriarcais de poder, pela desmemorização e descor-
poralização das mulheres. (TEDESCHI, 2018, p. 3)

Com isso, chegamos à problemática das fontes disponíveis para remontar 

a história das mulheres e superar o silenciamento e a desmemorização das mu-

lheres. Perrot (2005) aponta essa como uma das causas da ausência feminina na 

historiografia tradicional: as fontes tradicionais e oficiais (estatísticas, listas elei-

torais, cartas comerciais etc.) eram produzidas em locais onde a presença das 

mulheres era regulada e restringida. Além disso, se pensarmos nas narrativas 

tradicionais, elas eram produto de uma visão patriarcal, que para a autora atuava 

em dois níveis: nível dos próprios acontecimentos e nível da elaboração deles 

empreendida pelo relato.

Diante dos silenciamentos e das ausências femininas nas fontes historio-

gráficas, devemos buscar nas entrelinhas, nos não-ditos e nos não-escritos a 
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presença das mulheres. Trata-se de um trabalho minucioso e investigativo, para 

dessa forma, reconstruir as trajetórias femininas nas mais diversas sociedades. 

Compreendemos que existem fontes historiográficas diversas que nos oferecem 

pistas e indícios sobre o cotidiano das mulheres; no entanto, encontrá-los demanda 

mais atenção e mais cuidado, pois em muitas situações os elementos estarão 

implícitos. Portanto, se trata de diversificar as fontes históricas, mas sobretudo 

de treinar o olhar para encontrar os elementos que buscamos, que podem estar 

escondidos nas entrelinhas. 

Aqui destacamos mais uma camada de invisibilização de atores históricos 

(sobretudo as mulheres): a colonialidade. De acordo com Aníbal Quijano (1992), 

embora o colonialismo enquanto sistema de dominação política formal de uma 

sociedade sobre a outra tenha tido seu término no pós-II Guerra Mundial, a estru-

tura colonial de poder produziu as discriminações sociais hoje entendidas como 

raciais, étnicas e nacionais, além de forjar o eurocentrismo (ideia de que a Eu-

ropa é o epicentro mundial) e os discursos sobre a modernidade. Nessa ótica, o 

colonialismo enquanto sistema desapareceu, mas a colonialidade enquanto lógi-

ca e enquanto estrutura mundial ainda persiste e é fundamental para compreen-

dermos os processos sociais que se desenrolam nos países da América Latina.

Consideramos importante reforçar a centralidade da noção de raça na colo-

nialidade, pois segundo Luciana Ballestrin (2013), esse será o princípio organiza-

dor das hierarquias do sistema-mundo. A colonialidade transformará a diferença 

entre os povos em desigualdade, justificando a subalternidade daqueles que di-

ferem do padrão racial europeu, criando violências e discriminações contra esses 

sujeitos, impondo o que Karina Bidaseca (2015) denomina como racialização: a 

classificação dos corpos a partir da lógica colonial, tornando-os alvos dos mais 

diversos poderes, práticas e discursos normatizadores e estigmatizadores.

Portanto, essa nova forma de organização mundial estará baseada na dis-

criminação dos considerados não-civilizados por apresentarem determinadas 

características raciais, o que por sua vez desembocará na invisibilização e no 

silenciamento dos povos subalternos, conforme indica Bidaseca (2010):
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Subalterno no es simplesmente sinónimo de “oprimido”, sino que aquella 
persona que no puede ser representada, que no habla ni por la cual po-
demos hablar. El subalterno es um sujeto sin voz: es el proletariado, las 
mujeres, los campesinos, las minorias, etc. que no pueden hablar porque, 
si lo hicieran, dejarían de ser subalternos [...] (BIDASECA, 2010, p. 33)

A colonialidade marca os corpos e as trajetórias dos indivíduos que vivem 

nessas sociedades, negando-lhes voz e a possibilidade de narrar a própria histó-

ria. São construídos pelo discurso histórico tradicional como sujeitos a serem des-

critos, mas sem o poder de se auto descreverem; são silenciados e invisibilizados 

pela narrativa histórica eurocentrada. Remetendo à discussão de Michel Foucault 

(2003), a história oficial e eurocentrada não se preocupa com pessoas comuns, 

infames e colonizadas, que viveram seus cotidianos sem feitos extraordinários. 

Com isso, as fontes históricas tradicionais revelaram a ausência desses sujeitos, 

requerendo o mesmo procedimento utilizado para construir a história das 

mulheres: seguir pistas e indícios do cotidiano dos sujeitos subalternizados nas 

fontes históricas. 

A ideia de colonialidade também pode ser aplicada às mulheres. Embora 

Quijano não abarque essas discussões, as teóricas feministas decoloniais esten-

deram sua teoria para os debates de gênero, pensando a ideia de colonialidade 

de gênero. Conforme indica Maria Lugones (2019), as mulheres emergem nas 

sociedades colonizadas como o subalterno do subalterno; a ordem patriarcal, 

aliada a ordem colonial, cria hierarquias de gênero, colocando homens e mulhe-

res em posições diametralmente opostas e construindo estratégias para a manu-

tenção da subalternidade feminina. Portanto, podemos entender a colonialidade 

como uma estratégia de poder que se apresenta através das hierarquizações 

de raça, classe social e gênero, subalternizando os indivíduos incluídos nesses 

segmentos.

Nessa perspectiva, qual razões nos levam a pensar os processos criminais 

como fonte relevante para acessar o cotidiano dos sujeitos subalternizados? Si-

dney Chalhoub (2012) nos indica algumas razões, assim como destaca a impor-

tância de se utilizar esses documentos como fontes:
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[...] O fundamental em cada história abordada não é descobrir ‘o que 
realmente se passou’ – apesar de, como foi indicado, isto ser possível em 
alguma medida -, e sim tentar compreender como se produzem e se ex-
plicam as diferentes versões que os diversos agentes sociais envolvidos 
apresentam para cada caso. As diferentes versões produzidas são vistas 
neste contexto como símbolos ou interpretações cujos significados cabe 
desvendar. Estes significados devem ser buscados nas relações que se 
repetem sistematicamente entre as várias versões, pois as verdades do 
historiador são estas relações sistematicamente repetidas. Pretende-se 
mostrar, portanto, que é possível construir explicações válidas do social 
exatamente a partir das versões conflitantes apresentadas por diversos 
agentes sociais, ou talvez, ainda mais enfaticamente, só porque existem 
versões ou leituras divergentes sobre as ‘coisas’ ou ‘fatos’ é que se torna 
possível ao historiador ter acesso às lutas e contradições inerentes a 
qualquer realidade social. E, além disso, é na análise de cada versão no 
contexto de cada processo, e na observação da repetição das relações 
entre as versões em diversos processos, que podemos desvendar signi-
ficados e penetrar nas lutas e contradições sociais que se expressam e, 
na verdade, produzem-se nessas versões ou leituras [...].  (CHALHOUB, 
2012, p. 40-41)

 Analisando os processos criminais, é possível perceber a teia de micropo-

deres que se instaura nas sociedades: o poder do Estado, que emana do orde-

namento jurídico, que busca prescrever os comportamentos adequados para os 

indivíduos, sobretudo para os sujeitos subalternos; o poder dos grupos sociais e 

dos indivíduos que são os produtores do discurso jurídico e das fontes analisa-

das; o contrapoder dos sujeitos subalternizados que tecem resistências às vio-

lências sofridas, que exigem da justiça seus direitos e que constroem suas vidas 

de maneira a fugir das prescrições sociais. 

Nesse sentido, ao privilegiarmos os processos criminais como fonte históri-

ca, compreendermos ser possível resgatar o cotidiano de sujeitos infames, racia-

lizados e marcados pela colonialidade. No que se refere especificamente à histó-

ria das mulheres, consideramos que esse tipo de fonte histórica permite acessar 

as vivências das mulheres subalternizadas em diversos períodos históricos, os 

discursos que são construídos sobre elas, as violências sofridas e as estratégias 

de resistências que elas elaboraram frente a esse contexto. 
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PROCESSOS CRIMINAIS COMO ESTRATÉGIA PARA A                                
DECOLONIALIDADE 

 Em um primeiro momento, podemos questionar a viabilidade de processos 

criminais se constituírem em uma fonte adequada para a construção de uma 

perspectiva histórica decolonial, afinal, quais as possibilidades de encontrar e 

problematizar práticas e discursos de determinados grupos dentro de um dis-

curso pré-determinado, regrado e formal (discurso jurídico)? Nesse sentido, as 

autoras Fabiana Oliveira e Virgínia Silva (2005) trazem importantes contribuições 

para a reflexão sobre a utilização de processos judiciais como fontes.

 Para as autoras, os processos são documentos históricos e oficiais, que 

trazem em seu bojo duas implicações metodológicas: a questão do poder (as 

falas contidas nos processos expressam representações sociais dos diversos 

atores envolvidos) e a questão da interpretação (remetendo à Geertz (2008), 

devemos ler o processo como lemos a cultura, investigando e procurando as 

estruturas significantes que produzem comportamentos e condutas). A partir da 

experiência de pesquisa com esse tipo de fonte, é possível afirmar que a multipli-

cidade de atores sociais envolvidos nos processos criminais (pessoas das elites, 

pessoas das camadas populares, homens, mulheres, etc) nos permite visualizar 

o panorama cultural de determinada sociedade, as normas sociais para cada 

camada social, os hábitos e os costumes e as práticas de resistência de cada 

grupo social. 

Com isso, entendemos os processos criminais como importantes fontes 

para pesquisa, pois através das narrativas é possível apreender a lógica e a 

dinâmica de determinados comportamentos e discursos construídos pelos diver-

sos grupos sociais, bem como apreender representações sociais que dialogam e 

competem, simbolizando os grupos sociais envolvidos. Embora o discurso jurídi-

co seja construído a partir de alguns parâmetros e diretrizes, ele não diverge no 

que está instituído socialmente e culturalmente. Nesse sentido, esses documen-

tos carregam em si as prescrições legais e sociais forjadas pelas elites econômi-

cas e políticas, mas também visibilizam como as pessoas reagem frente a essas 
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normativas. Logo, nos permite acessar os embates entre os grupos sociais, cada 

um deles buscando estabelecer sua verdade.

No que se refere à ideia de verdade jurídica, é fundamental remontarmos 

às ponderações de Foucault acerca da construção do discurso jurídico. Para o 

autor (2002), as formas jurídicas é o lugar de origem de um determinado número 

de formas de verdade, bem como as práticas judiciárias são formas específicas 

de busca e construção de verdades:

As práticas judiciárias – a maneira pela qual, entre os homens, se arbi-
tram os danos e as responsabilidades, o modo pelo qual, na história do 
Ocidente, se concebeu e se definiu a maneira como os homens podiam 
ser julgados em função dos erros que haviam cometido, a maneira como 
se impôs a determinados indivíduos a reparação de algumas de suas 
ações e a punição de outras, todas essas regras ou, se quiserem, todas 
essas práticas regulares, é claro, mas também modificadas sem cessar 
através da história – me parecem uma das formas pelas quais nossa 
sociedade definiu tipos de subjetividade, formas de saber e, por conse-
quente, relações entre o homem e a verdade que merecem ser estuda-
das. (FOUCAULT, 2002, p. 11)

De acordo com Foucault, desde a Idade Média, todas as sociedades oci-

dentais organizam o exercício do poder a partir do campo do direito. Fato funda-

mental sobre essa peça jurídica é sua derivação de um certo tipo de relação de 

poder, de uma maneira específica de exercer o poder.

[...] o inquérito não é absolutamente um conteúdo, mas a forma de saber. 
Forma de saber situada na junção de um tipo de poder e de certo nú-
mero de conteúdos de conhecimentos. Aqueles que querem estabelecer 
uma relação entre o que é conhecido e as formas políticas, sociais ou 
econômicas que servem de contexto a esse conhecimento costumam 
estabelecer essa relação por intermédio da consciência ou do sujeito 
de conhecimento. Parece-me que a verdadeira junção entre processos 
econômico-políticos e conflitos de saber poderá ser encontrada nessas 
formas que são ao mesmo tempo modalidades de exercício de poder e 
modalidades de aquisição e transmissão do saber. O inquérito é precisa-
mente uma forma política, uma forma de gestão, de exercício de poder 
que, por meio da instituição judiciária, veio a ser uma maneira, na cultura 
ocidental, de autenticar a verdade, de adquirir coisas que vão ser consi-
deradas como verdadeiras, de adquirir coisas que vão ser consideradas 
como verdadeiras e de as transmitir. O inquérito é uma forma de saber-
-poder. (FOUCAULT, 2002, p. 78)
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O inquérito não é um elemento neutro, uma mera etapa do procedimento 

judiciário. Para Foucault, é um espaço onde se desenrolará jogos e relações 

de poder, nos quais os envolvidos irão disputar para autenticar a sua verdade 

e transmiti-la enquanto uma forma de saber. Podemos compreender o inquérito 

como um campo onde se desenrolará as relações de poder entre homens e mu-

lheres, entre grupos sociais distintos, que buscam consolidar a verdade acerca 

dos papeis sociais e sexuais em determinada sociedade. Será a partir do discur-

so jurídico que cada sociedade determinará o que se pode e o que não se pode 

fazer, o que é lícito e o que é ilícito e os castigos para as transgressões. Nessa 

perspectiva, considerando que os grupos subalternos aparecem historicamente 

como sujeitos passíveis a sofrerem intervenções e contenções, compreendemos 

que eles também aparecerão no discurso jurídico como aqueles e aquelas que 

mais sofrem a intervenção das instâncias jurídicas. Portanto, os processos crimi-

nais emergem como fontes históricas privilegiadas para acessarmos o cotidiano 

das pessoas consideradas infames (sem grandes feitos e realizações) que so-

frem as ações jurídicas ou que recorrem a essas instâncias para obter justiça.

Partindo dessas considerações, é necessário refletirmos sobre a potência 

dos processos criminais para a elaboração de uma história das mulheres e de 

uma perspectiva decolonial. Conforme discutimos no item 1, ainda persiste certa 

dificuldade nesse campo historiográfico devido à ausência de fontes, fazendo-se 

necessário buscar indícios e vestígios nas entrelinhas dos documentos encontra-

dos. No caso dos processos criminais, isso não é muito diferente, pois o discurso 

jurídico é eminentemente masculino (legisladores, juristas e demais atores jurí-

dicos). Entretanto, são numerosas as ocasiões em que as mulheres recorrem às 

instâncias jurídicas para a resolução de problemas, o que nos permite visualizar 

como elas transitam nessas esferas, como os atores jurídicos lidam com elas, 

quais condutas são cobradas e como são representadas. A partir desses elemen-

tos, é possível superarmos o silêncio historiográfico sobre as mulheres, conforme 

indica Tedeschi (2018),
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O estatuto marginal atribuído às mulheres pela abordagem crítica da his-
tória, por um lado, e a consciência de que a história de mulheres come-
çava a se desenhar – sobretudo no que se refere à ausência e ao silêncio 
que as envolvia –, por outro, levou o movimento feminista a lutar, desde a 
década de 1960, pela visibilidade das mulheres e pelo seu protagonismo 
na história. O silêncio e a ausência mencionada teriam, assim, de ser 
rompida através da militância no seio desse movimento, cujo intuito seria 
o de pôr em evidência o papel fundamental desempenhado pelas mulhe-
res e as marcas por ele deixadas, as quais foram apagadas pela cultura 
androcêntrica no decurso dos acontecimentos históricos. (TEDESCHI, 
2018, p. 2)

Nessa perspectiva, o autor entende que existe uma “história maior”, que re-

mete à historiografia tradicional, com um olhar opressor e patriarcal, e uma “histó-

ria menor”, que está dentro da “história maior”, mas é potente e pujante, trazendo 

em si uma minoria subalternizada e silenciada, construída através das frestas, 

das brechas, dos não-ditos, das lacunas, o que remete à decolonialidade. Nesse 

sentido, “menor” é entendido como criação de uma diferença, a singularização 

dos sujeitos sem fama, buscando outros olhares sobre o domínio das fontes. A 

“história menor” é aquela feita pelas minorias dentro de um território oficializado, 

fugindo do instituído. A partir dessa perspectiva, Tedeschi (2018) aponta que a 

história das mulheres narra e revela uma “história menor”:

Durante muito tempo foram negadas às mulheres a autonomia e a sub-
jetividade necessárias à criação, consequência da manipulação e do 
controle tanto da palavra quanto da escrita. Isso assegurou a instalação 
do poder, da lei e do imaginário social na História (com H maiúsculo) e 
trouxe, como consequência, a legitimação de uma minoria social que 
assegurou, determinou e confinou as ferramentas do pensar, vedando 
às mulheres o livre exercício da autonomia do narrar e do escrever. O 
patriarcado teve, como uma de suas funções na história, a construção e 
a reprodução de uma memória implacável, endurecida e controladora da 
episteme historiográfica. (TEDESCHI, 2018, p. 4)

Ainda de acordo com Tedeschi (2018), a “história menor” apresenta três 

características: exercício de criação do novo, daquilo que extrapola o institucio-

nalizado; componente político, fazendo surgir, de maneira potente, as minorias 

invisíveis; valor coletivo, que a partir das singularidades permitem conhecer o 

contexto histórico e as complexas relações de gênero. Com isso, percebe-se que 

precisamos fugir do previsível e do institucionalizado e buscar a “história menor”.
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[...] há uma outra história agitando-se dentro de uma história maior; uma 
condição de invisibilidade e de miséria (seja ela qual for); uma condição 
política, cultural, econômica, social, sexual, dentre outras. Há uma po-
tencialidade política, um devir político, uma “história menor” que, quando 
vista pelo microscópio, não revela apenas casos universais, mas con-
flitos de gênero que envolvem, de forma complexa, as representações 
sociais que produziram seus corpos e suas subjetividades no decorrer da 
história. (TEDESCHI, 2018, p.9)

Para o autor, não há uma única porta de entrada, mas sim várias, e nenhu-

ma vale mais que a outra. Dessa forma, podemos compreender os processos 

judiciais como portas de entrada para uma “história menor” das mulheres e de 

outros sujeitos subalternizados. Assumindo que os subalternos e infames figu-

rarão com maior frequência em fontes como essa, destacamos a potencialidade 

de utilizá-las como estratégia para localizar esses sujeitos históricos dentro da 

“história maior”, visibilizando seus cotidianos e suas práticas de resistência. 

Partindo da ideia de que a “história menor” cria a diferença e oficializa as 

minorias dentro do campo historiográfico, também podemos compreendê-la 

como uma estratégia para construir uma história decolonial. A partir de vestígios 

e indícios presentes nas fontes históricas (nesse caso específico, nos processos 

criminais), é possível alcançarmos a potência histórica dos sujeitos subalterniza-

dos, escondidos e silenciados dentro da “história maior”. Portanto, construir uma 

“história menor” das mulheres e de outros sujeitos subalternizados é descoloni-

zar a história e reconstruí-la sob a perspectiva decolonial.

Partimos da ideia de que existe uma “história maior”, tradicional, patriarcal 

e marcada pela atuação da colonialidade sobre os corpos subalternos e racia-

lizados. Em contrapartida, existe uma “história menor” em construção, no qual 

busca-se visibilizar os sujeitos subalternizados pela colonialidade, apresentando 

seus cotidianos, suas práticas e as violências sofridas. Portanto, ao olharmos 

as fontes históricas, é fundamental buscarmos os vestígios e os indícios desses 

sujeitos históricos invisibilizados, para compreendermos de que maneira age a 

lógica colonial nas sociedades, assim como para construirmos uma outra histó-

ria, potente, decolonial e que visibilize os sujeitos subalternos.



97

DA TEORIA À PRÁTICA: METODOLOGIAS, PESQUISAS E ENSINO DE HISTÓRIA

Entendemos que os processos criminais servem como porta de entrada 

para acessar os sujeitos subalternizados (incluindo aí as mulheres), justamente 

por ser uma fonte reveladora do cotidiano das pessoas comuns e, sobretudo, 

pertencentes às camadas populares. Dessa forma, adentrando por aí, podemos 

fazer emergir dentro da “história maior” a “história menor”, de perspectiva decolo-

nial, retratando os sujeitos subalternizados para além dos estereótipos coloniais, 

superando os silenciamentos e visibilizando esses corpos marcados pela colo-

nialidade. 

Para ilustrar esse exercício de construir uma “história menor” e decolonial 

dos sujeitos subalternizados, trazemos duas narrativas presentes em processos 

criminais da cidade de Corumbá na primeira metade do século XX. Nesse perío-

do, a localidade desempenhava papel estratégico, visto que foi palco de batalhas 

durante a Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870), além de abrigar importante 

zona portuária para escoamento de mercadorias, à beira do Rio Paraguai. As 

potencialidades estratégicas e econômicas fizeram com que o imaginário social 

corumbaense no início do século XX fosse construído a partir de significações 

sociais como progresso, desenvolvimento e modernidade, determinando direta-

mente a busca pela conformação das condutas de homens e mulheres de ma-

neira que contribuíssem para o desenvolvimento local, o que também acabou por 

desembocar em práticas e discursos violentos e excludentes contra os corpos 

considerados dissidentes (sobretudo as mulheres racializadas e pertencentes às 

camadas populares).

Em um processo de estupro do ano de 1947. Antonio Martins, 36 anos, foi 

acusado de ter raptado e estuprado Clementina Peralta, 11 anos. A menina era 

de origem paraguaia e esse elemento irá revelar a colonialidade presente no ima-

ginário corumbaense em relação aos sujeitos dessa nacionalidade. Clementina 

é descrita pelo defensor público como “uma bugrinha bem desenvolvida”, que 

nasceu em uma sociedade “onde os costumes são baixos e degradantes, em que 

os pais chegam ao extremo de vender suas filhas”. Com isso, podemos visualizar 

como o discurso jurídico descrevia em seus documentos a mulher paraguaia e 
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a população paraguaia como um todo, explicitando a estigmatização dos corpos 

racializados. 

Ainda sobre a violência sobre os corpos femininos racializados, temos o 

processo de homicídio de 1909, no qual Egydio Francisco de Araújo, 28 anos, 

foi acusado de matar com sete golpes de canivete sua amásia, Rita Alexandri-

na de Miranda. De acordo com o acusado, Rita se embriagava todos os dias e 

o traía, por isso “ele se viu obrigado a fazer os ferimentos” que levaram Rita à 

morte. Consta no processo que a morte de Rita não se deu por serem ferimentos 

mortais, mas sim por terem deixado de observar “o regimen médico higiênico 

reclamado pelo seu estado”, o que aponta para a possibilidade de negligência 

médica. Diante dessa hipótese, somamos outras informações ao perfil dela: mu-

lher negra, moradora do bairro Sarobá, notadamente periférico, onde habitavam 

pessoas das camadas mais pobres de Corumbá no início do século XX. A partir 

desses elementos, é possível visualizarmos que Rita sofreu múltiplas violências, 

sendo agredida pelo companheiro e sua morte causada pelo tratamento inade-

quado dos ferimentos sofridos, provavelmente por ser uma mulher negra e pe-

riférica, ou seja, um corpo racializado que sofre de diversas formas a força da 

colonialidade.

Nesses breves relatos, é possível exercitarmos a ideia de construção de 

uma “história menor” e decolonial dos sujeitos subalternizados. No que se refere 

especificamente a localidade da ocorrência e da produção do documento, per-

cebemos a predominância de estudos historiográficos acerca das características 

econômicas, políticas e arquitetônicas de Corumbá no início do século XX, com 

raras menções às mulheres e a outros grupos subalternizados. Também é impor-

tante ressaltar que a região sofreu diretamente com o conflito armado entre Brasil 

e Paraguai, ocasionando discursos preconceituosos em relação à população pa-

raguaia. Aliado a isso, Corumbá foi vista como expoente da modernidade brasi-

leira, sendo que essa designação carrega em si a exclusão de sujeitos considera-

dos nocivos à ordem e ao progresso, sobretudo os corpos racializados. Portanto, 

os exemplos trazidos revelam a colonialidade que se instaurou na região no início 
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do século XX, a maneira como os corpos racializados e subalternizados eram 

vistos pelas instâncias jurídicas, além de revelar o cotidiano de violência sofrido 

pelas mulheres pertencentes a esses grupos sociais.

A partir dos vestígios e do indícios encontrados nesses processos criminais, 

é possível conhecermos como os discursos jurídicos são construídos a partir da 

colonialidade de poder e de gênero e, dessa maneira, não somente visibilizarmos 

os sujeitos históricos silenciados pela “história maior”, mas também construirmos 

uma “história menor”, onde esses corpos sejam revelados, suas vidas reconheci-

das e seus cotidianos desvendados, sem as amarras e os estereótipos coloniais 

que pensam esses corpos como inferiores e exóticos. Conhecer narrativas como 

essa que emergem nos processos criminais nos possibilita construir uma outra 

história, que não mascara ou justifica as práticas coloniais, que não reforça as di-

versas formas de colonialidade e que toma para si a tarefa de reconstruir o cam-

po historiográfico de maneira crítica e liberta do peso patriarcal e colonial. Pensar 

e construir uma história decolonial é escavar a “história maior” em busca de uma 

“história menor” potente e reveladora de sujeitos subalternizados, silenciados e 

esquecidos, cujas histórias e cotidianos foram varridos do discurso historiográfi-

co.

CONCLUSÃO  

A partir do que foi exposto, alertamos para a necessidade de olharmos a 

denominada história tradicional de maneira crítica e cuidadosa, visto que essa 

reproduz a colonialidade no campo historiográfico, na medida que expulsa de 

suas narrativas os sujeitos subalternizados, os silencia ou os relega a um espaço 

de estereotipia e exotismo. Na contemporaneidade, é urgente a necessidade de 

construirmos um fazer histórico que rompa com os cânones patriarcais e colo-

niais, de maneira a construir uma outra história, que não justifica violências pra-

ticadas e invisibilizações impostas aos grupos e às sociedades subalternizadas.

Dessa maneira, consideramos que a ideia de uma “história menor”, no sen-

tido deleuziano, de resgatar a potência da narrativa de minorias invisibilizados 
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pelo discurso historiográfico é uma estratégia importante para construirmos uma 

história decolonial. Encontrar sujeitos escondidos, conhecer práticas violentas 

contra esses corpos, desconstruirmos discursos preconceituosos que constroem 

hierarquizações sociais, visibilizar o invisível, apresentar ao campo historiográfi-

co atores sociais esquecidos: essas são tarefas da história decolonial. Portanto, 

estamos diante da possibilidade de consolidarmos uma outra história, uma histó-

ria completa, que não esquece ou invisibiliza grupos e segmentos sociais.

Para executar tal tarefa, é necessário que o historiador e a historiadora bus-

quem caminhos e estratégias, fontes históricas que permitam encontrar esses 

sujeitos subalternizados e invisíveis. Nesse sentido, reafirmamos os processos 

criminais como importantes fontes históricas visto que os mesmos carregam em 

si discursos sobre os sujeitos subalternizados, além do fato de que esses bus-

caram essas instâncias na esperança de terem suas demandas atendidas. Para 

além de encontrar esses documentos, é fundamental equipar-se de olhar crítico e 

provocador, para saber fazer as perguntas certas para as fontes, para escavar as 

entrelinhas, para ouvir os não-ditos e os não-escritos; é necessário saber retirar 

do silêncio os gritos dos sujeitos subalternizados, que buscam falar, que buscam 

emergir no discurso historiográfico.
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O ESQUECIMENTO E A HISTÓRIA DAS MULHERES

As contribuições que os estudos de gênero nos últimos tempos têm dado a 

historiografia contemporânea são inquestionáveis, pois, além de possibilitar que 

as mulheres saíssem da invisibilidade do passado, colocam um conjunto de ques-

tões e reflexões metodológicas importantes. Quando falamos na construção das 

narrativas femininas na história, devemos pautar à necessidade de se historicizar 

os conceitos e categorias analíticas que nos foi delegado pelas narrativas tradi-

cionais, levando-nos a enfrentar o desafio de captar as transições dos modelos 

interpretativos da história, alimentando uma nova experiência social critica frente 

à presença de paradigmas culturais vinculados à masculinidade hegemônica.

O saber histórico está permanente motivado e inspirado no presente, o que 

permite escrever a história com uma disposição democrática, ou seja, tem facili-

tado que os povos, os grupos sociais como as mulheres, deixem seu sinal, sua 

visão sobre o presente e o passado. As sociedades têm o direito de construir seu 

passado e, em função dele, definir sua identidade ao longo do tempo.

O tempo na história das mulheres19 se construiu a partir da composição 

de diversidades, das rupturas, aventuras inesperadas e desacertos. O tempo se 

desenhou nas memórias das mulheres com linhas simétricas. Suas geometrias 

ultrapassaram abismos e atravessaram fronteiras nunca vistos, reinventando-se 

e redefinindo-se no mundo.

A história, a memória e a noção de tempo são criações de um imaginário 

fértil, com armadilhas que se renovam. A escrita e a palavra, o deslocamento e a 

desconfiança, a inquietude e o desassossego trouxeram sempre especulações 

contínuas na vida das mulheres na história. A histórias das mulheres se cons-

truiu sob arquiteturas próximas de labirintos escuros e cheio de curvas.  O “fio de 

Ariadne” é a metáfora que se cola no tempo e evita que o desespero nos assom-

19 Acontece que a percepção de tempo, incorporada e debatida na historiografia, é fruto, 
simultaneamente, da própria época vivida, do presente, como também do passado, de sua 
evolução ao longo dos séculos, construída por discursos e relações de poder que ditaram em 
certa época e período a historicidade dos fatos de sujeitos muito singulares, os homens, e que 
chegaram até nós, do que vivemos hoje e daquilo que o futuro pode nos reservar.
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bre com pesadelos, mesmo que o fio não atravesse todos os caminhos.

Enquanto buscavam existir e narrar por seus meios, as mulheres se re-

construíram no tempo, e suas memórias foram seletivamente buscando traços 

que pareciam apagados. É a narrativa feminina, escondida entre os labirintos da 

história que sustentou o fluxo da memória.

 Refletir sobre presente e o passado para a história das mulheres exige 

um permanente exercício arqueológico20 da memória, porque sem ela, não se 

pode construir ou desconstruir as identidades marcadas pelo tempo. Até porque 

a memória é matéria prima da história, e a própria realidade é marcada por ela-

borações, interpretações que os sujeitos fazem dela, marcadamente subjetivas, 

ao longo do tempo.

Ao escreverem, ao narrarem, ao se imporem, quebraram os tabus e passa-

ram a duvidar da própria memória.  Ao recordar e escrever as mulheres ao longo 

da história vão passando a limpo os fatos de suas vidas. Elas, que sempre se 

sentiram estranhas nesse labirinto, tomam para si o ato de tecer a sua história e 

a história de seu grupo.

No abordar o cotidiano, o privado, os corpos, a violência, ao historicizar so-

bre suas histórias, as mulheres passam a possibilitar um outro entendimento do 

passado, que leva a uma atuação mais crítica em relação ao presente e futuro. 

Ao possibilitar que outros sujeitos sejam participantes da história, desentranha-

mos a história por dentro, revelando e dando a conhecer as lutas e pensamentos 

forjados na experiência feminina da vida individual ou coletiva, que até o momen-

to estava no anonimato.21

20 Foucault mostra em “A arqueologia do saber” que a rede dos saberes de uma época 
está construída por várias configurações, tais como discursos literários, filosóficos, científicos 
ou, simplesmente, domínios empíricos considerados em sua positividade. A grande função 
dessa “arqueologia” é tentar compreender as condições históricas e sociais que possibilitaram 
a irrupção de acontecimentos discursivos.
21 A recuperação da memória feminina nos ajuda a fortalecer os processos de discrimina-
ção e de resistência à hegemonia dos discursos de poder e de sistemas de representações 
androcêntricos presentes. Tais memórias nos revelam como a recuperação desses sujeitos 
coloca as mulheres num processo de retomada de consciência, demonstrando a identificação 
do sujeito com sua experiência no processo histórico. PERROT, Michelle. As mulheres e os 
silêncios da história. São Paulo: Edusc, 2007.
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Se o silêncio apareceu na história como um atributo feminino, que constituía 

parte do suposto mistério constitutivo da mulher - e mesmo do feminino enquanto 

ideal - é preciso rever seu lugar e pensar esses espaços do silêncio no qual as 

mulheres foram trancadas como resultado de um poder simbólico patriarcal que 

a impôs papéis e identidades. Ao perguntar Michelle Perrot se “é possível uma 

história das Mulheres”? ela aspira conhecer a importância das relações entre a 

História das Mulheres e as distintas correntes da historiografia, na construção 

de uma história que explicava como se produziam os significados da diferença 

sexual nos processos discursivos de poder, que eram os organizadores e legiti-

madores das diferenças.

Feministas assumidas ou não, as mulheres forçam a inclusão dos temas 

que falam de si, que contam sua própria história e de suas antepassadas e que 

permitem entender as origens de muitas crenças e valores, de muitas práticas 

sociais frequentemente opressivas e de inúmeras formas de desclassificação e 

estigmatização dadas pelo gênero. De certo modo, o passado encoberto pela 

névoa das representações hegemônicas precisava ser re-interrogado a partir de 

novos olhares e problematizações, através de outras ferramentas interpretativas, 

criadas fora do modelo androcêntrico de história.

A história tem sido, desde sempre, o lugar da legitimação, do domínio. O 

controle e a distribuição da palavra escrita, encarregada principalmente pelos 

homens letrados, os escritores, os cronistas, os historiógrafos, implicou num uso 

e abuso do poder simbólico em narrar, relatar, significar determinadas parcelas 

da realidade, parcela essa ligada diretamente aos triunfos, aos grandes feitos 

heróicos, com pretensões de superioridade e feitos de grande poder.

A história das mulheres contribui para narrativa e a revelação de uma his-

tória do silêncio22, uma história do confinamento, mais do que do esquecimento. 

Durante muito tempo, escrita e o saber estiveram – e ainda, continuam – relacio-

nados ao poder e foram usados como formas de dominação e de exclusão de 

22 Na acepção de Michele Perrot.
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determinadas vozes que tentassem ecoar algum som em meio ao silêncio que 

era imposto para que se mantivesse a ordem social em uma sociedade de base 

falocêntrica, patriarcal, machista e sexista. 

Mesmo assim, o discurso hegemônico do patriarcalismo não conseguiu 

abafar determinadas vozes, principalmente de mulheres que não estavam con-

tentes em serem rotuladas como o “segundo sexo” e que, por isso, se nega-

ram à subordinação. A integração de mulheres/escritoras ao universo da escrita 

foi marcada por uma trajetória bastante dolorosa, principalmente porque escrita 

e saber, além de serem usados como forma de dominação, “ao descreverem 

modos de socialização, papéis sociais e até mesmo sentimentos esperados em 

determinadas situações” (TELLES, 2002, p. 402), eram tidas como ferramentas 

exclusivas do espaço masculino. Por isso, durante muito tempo, foram negadas 

às mulheres a autonomia e a subjetividade necessárias à criação.

Dentro do cenário historiográfico e literário, a escrita produzida por mulhe-

res teve – e continua tendo – de conviver com uma política de ocultamento que 

trouxe consequências quase que irreparáveis. Muitas foram as mulheres que, 

embora com “o papel e o lápis em mãos”, não puderam se expressar e tiveram 

sua obra, sua intelectualidade assujeitadas ao Outro, o sujeito masculino. 

A história de autoria feminina, o desenvolvimento da prática de escrita dos 

mais diferentes gêneros textuais, literários e historiográficos pode ser visto como 

algo que ocorreu marcado pela necessidade das mulheres de se inscreverem no 

mundo masculino da história, do conhecimento e pelo risco iminente de serem 

apagadas dele. Inscrever-se e poder ser apagada parece ter sido o dilema que 

atormentou muitas das mulheres que se aventuraram a escrever.

Algumas, embora indecisas, sobre se deviam guardar seus escritos ou 

apagá-los, optaram pela primeira alternativa; e hoje é possível ter acesso ao 

modo como viveram, pensaram e representaram a realidade de que faziam parte. 

Outras, infelizmente, acabaram se livrando de seus escritos por achá-los inúteis, 

frívolos. Dessas, restam apenas referências esparsas, mas obra nenhuma; ou, 
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o que é pior, o completo anonimato. No entanto, mesmo dentre as mulheres que 

escreveram, a escrita, para usar uma expressão de Chartier (2007), não foi ca-

paz de “conjurar contra a fatalidade da perda”. Delas, perderam-se as obras, es-

queceram-se os nomes, apagaram-se os traços, numa política de esquecimento 

que não foi involuntária.

Apesar de emparedadas por uma política de silenciamento, elas procura-

ram formas para subvertê-la e/ou para resistir, fazendo do silêncio uma arma a 

favor de si próprias, conforme afirma Perrot: 

Evidentemente, as mulheres não respeitaram essas injunções. Seus 
sussurros e seus murmúrios correm na casa, insinuam-se nos vilarejos, 
fazedores de boas ou más reputações, circulam na cidade, misturados 
aos barulhos do mercado ou das lojas, inflado às vezes por suspeitos e 
insidiosos rumores que flutuam nas margens da opinião. Teme-se a sua 
conversa fiada e sua tagarelice, formas, no entanto, desvalorizadas da 
fala. Os dominados podem sempre esquivar-se, desviar as proibições, 
preencher os vazios do poder, as lacunas da História (PERROT, 2005, 
p. 10)

Se o acesso ao livro ou à escrita (literária, sobretudo), “modo de comuni-

cação distanciada e serpentina, capaz de enganar as clausuras e de penetrar na 

intimidade mais bem guardada” (PERROT, 2005, p. 10), foi negado às mulheres, 

era preciso procurar outras formas para falarem de si mesmas e para deixarem, 

ao menos, indícios, vestígios de uma presença e memórias femininas que, ape-

sar de esgarçadas, foram resistindo não só ao tempo, mas, sobretudo, às políti-

cas de silenciamento e ocultamento.

Não se trata hoje de construirmos uma narração documentada em torno da 

presença das mulheres em distintas épocas da história, nem daquelas que desa-

fiaram a sociedade e foram qualificadas de heroínas, rainhas, bruxas e feiticeiras. 

A história das mulheres é a historia das relações entre os gêneros e constitui um 

campo que se alimenta de um universo de pensamento onde a dinâmica das 

mudanças e dos questionamentos responde, particularmente a critérios do co-

nhecimento cientifico, das verdades instituídas sobre cada período.

A consideração crescente pela vida privada, familiar ou pessoal, fez com 
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que os estudiosos e estudiosas lançassem olhares sobre fontes vistas, como 

não-oficiais: cadernos de receitas, álbuns de fotografias, diários íntimos, cader-

nos de anotações, livros de assentamentos, cartas, fotografias.  Esses são al-

guns exemplos de fontes de que as mulheres se valeram para resistirem “à im-

possibilidade de falar[em] de si mesma[s] e do seu próprio ser, ou ao menos, o 

que se pode saber dele” (PERROT, 2005, p. 10). Portanto, as fontes tidas como 

não-oficiais são uma via alternativa para o resgate de algumas das práticas da 

memória feminina, as quais, por sua vez, acreditamos, podem revelar traços do 

feminino, sobretudo em esferas privadas. 

Como fomos forjados e disciplinados dentro de uma tradição que cristali-

zou formas de ser e de existir e canonizou, por sua vez, determinadas fontes e 

“verdades” para estudos acadêmicos, é preciso, pois, fazer ouvir os murmúrios 

de outras fontes, dar voz ao silêncio que, durante muito tempo, foi a marca que 

as singularizava. 

Estudar os textos produzidos por mulheres é um bom exercício para enten-

der também as práticas da memória feminina, já que, “no teatro da memória, as 

mulheres são uma leve sombra”, uma vez que não lhes foi dado poder para gozar 

de espaço na narrativa histórica tradicional: “esta privilegia a cena pública – a 

política, a guerra – onde elas (as mulheres) aparecem pouco” (PERROT, 2005, 

p. 33). 

Nenhum fato histórico possui uma documentação que não possa ser subs-

tituída por outra, ou desconstruída23, isto depende da vontade do próprio histo-

riador. Que práticas discursivas e não discursivas fizeram esta ou outra questão 

emergir e se constituir como objeto para o pensamento? Como foi possível que 

23 Como disse Derrida, a “desconstrução consiste em enxergar a partição no coração 
dos conceitos, pois estes já são desde sempre partidos — e só conseguirá ver tal partição o 
filósofo que também tiver seu coração partido, ou seja, que carregar nele mesmo a marca da 
interdição e conseguir suportá-la”. Esse desejo de fazer justiça ao outro é o que faz com que 
Derrida afirme que a “desconstrução” é o que acontece, ela está no mundo e, nesse sentido, 
cabe então ao filósofo a tarefa de pensar tais acontecimentos, configurando um engajamento 
radical com a realidade, tal como entendida por Derrida. Cf. DERRIDA, Jacques. A Escritura e 
a Diferença. Maria Beatriz Marques Nizza da Silva (trad.). São Paulo: Perspectiva, 2002.p.57
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tal objeto viesse à tona, como foi possível acreditarmos como a-histórico ou natu-

ral algo que foi urdido nos embates da história? Esta forma de pensar os objetos 

históricos, como construções discursivas, irrita muitos historiadores, porque colo-

ca em xeque o caráter de verdade da História. 

A História é um discurso, resultado de relações de poder que autorizam ou 

silenciam fatos históricos. Os fatos históricos, assim como seus heróis são cons-

truções culturais muito distantes da verdade almejada por muitos historiadores. A 

verdade é uma interpretação. A interpretação é uma invenção. Quem interpreta 

não descobre a verdade, quem interpreta a produz. As diferentes interpretações 

são resultado de diferentes pontos de vista, de diferentes posições, de diferentes 

perspectivas (COLLING, 2015).

Para desterritorializar incessantemente o poder da verdade na narrativa 

histórica, é necessário reparar os “silêncios patriarcais do passado”. Essas rela-

ções de poder - imanentes, desterritorializadas - se manifestam na história das 

mulheres por meio de silêncios e gestos, nas ruas, no cotidiano e na escrita, na 

arte do privado, do cotidiano. Esses espaços comuns do cotidiano feminino pe-

las práticas artísticas são dotados de elementos que evidenciam a existência de 

outras dimensões de poder nas relações sociais - um poder imanente, cotidiano, 

“microbiano”, que se constitui, como dispositivos de pensamento.

Nada pode ser visto como natural, justo, verdadeiro, belo, desde sempre. 

As formas que os objetos históricos adquirem só podem explicadas pela própria 

História. O(a) historiador(a) é responsável pela sua seleção, pelo seu recorte, 

pela sua elaboração e até pelo seu silenciamento. A história não implica apenas 

em lembrar, mas também em produzir o esquecimento.

Nada nos chega do passado que não seja convocado por uma estratégia, 

armado por uma tática. Cada época define o que é verdade, o que é realidade. 

Foucault (2003) nos ajuda compreender como determinadas verdades são ins-

tituídas em campos de saber, e como estas, cristalizadas, nos impedem de ver 

outras formas de olhar para o passado.
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Portanto, é preciso que, ao lado de fontes “oficiais” como romances, poe-

mas, peças teatrais, estudemos também textos em que a história oficial não foi 

escrita/inscrita e nos quais a presença feminina se faça notar, já que ela foi alijada 

da narrativa histórica. Por outro lado, não queremos dizer que devamos deixar de 

estudar os textos literários. Não é a nossa proposta, pois tanto os textos literários 

ou historiográficos de autoria feminina quanto os outros textos que, embora não 

recebam o qualificativo, foram igualmente escritos por mulheres e são elementos 

importantes naquilo que se constitui uma grande empreitada: a construção de 

uma memória (literária ou não) feminina na cultura brasileira e mundial. 

A maioria das feministas, em todo o mundo, concorda no reconhecimento 

de que são os homens quem detém a voz que dita as leis e que assim eles podem 

modelá-las conforme mais lhes convier. Sara Beatriz Guardia (2012) pergunta: 

qual é a voz que se ouve nos grandes compêndios ou se lê na documentação 

que determina a nossa formação cultural e as nossas ações morais e éticas en-

quanto cidadãos? Como é aqui é apontado, é a voz masculina aquela que fala 

mais alto nos mais diversos locais e instituições.

  A escrita feminina persegue a sacralização da palavra pela qual evidencia, 

paradoxalmente, o caráter profano da invenção poética e da linguagem, revelan-

do uma trama dentro da qual a disposição das palavras desvia-se da lógica usu-

al... sexista e patriarcal, demarcando sua identificação com a problematização do 

mundo sob uma nova ótica e uma vinculação enunciativa comprometida com as 

causas feministas.

O que é essencial e distintivo na historiografia com preocupações feminis-

tas é a percepção e a intenção de uma escrita que se tece por um viés feminino 

em que a mulher se torna sujeito da história que vai sendo narrada nas vicissitu-

des do dia-a-dia e da comunidade de que ela é parte.

Num sistema social persistentemente falocêntrico como aquele que tem 

prevalecido em quase todo o mundo, a mulher tem sido, por isso, sistematica-

mente afastada do centro, das organizações políticas, sociais e culturais, onde 
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se tomam as decisões que modelam a atividade social e suas normas de com-

portamento. 

 Os(as) historiadores(as) precisam repensar o que constitui a historicidade 

do contexto, das categorias utilizadas para construir as narrativas, de modo a 

desnaturalizar o que muitas vezes se designa e se consolida com o lugar objetivo 

de todo enunciado histórico – não somente na história intelectual, mas a história 

dos sujeitos invisibilizados historicamente.

CONCLUSAO

As mulheres que escrevem, narram, interdita, se deslocam, se configuram 

na Ariadne, nas Antígonas e nas Penélopes nos dias de hoje24. Seguindo pelo 

labirinto tortuoso da sua existência, de seus deslocamentos, dispersões. 

As mulheres que escrevem, que narram e fazem a história, assim como 

tantas outras Ariadnes, detém o poder de manipular o fio que salva Teseu no 

labirinto e lhe mostra a saída. O destino, as histórias escapam assim do poder 

dos deuses, pois elas advogam para si o poder sobre seus atos, fazendo o seu 

destino a partir das suas decisões, escolhas tecidas pelos seus próprios fios, 

construindo o tapete por onde passam. Suas decisões passam a ser reconheci-

das e questionadas pelo próprio ato de fiar. Elas tornam-se tecido vivo. A noção 

temporal que marca o tempo de vida e de morte dessas mulheres alterna-se num 

movimento de reversão, de onde emerge o questionamento, a lembrança que 

balizará a consciência crítica sobre suas vidas.

Ao ouvirmos e registramos essas personagens, nós historiadores e his-

toriadoras, vamos ao encontro dessas vozes reivindicadoras e constantemente 

questionadoras dos seus lugares e de sua condição. Essas mulheres “Penélo-

pes”, fazem uma viagem ao interior de si mesmas em busca das respostas, num 

exercício que tem no ato de tecer e destecer a metáfora para sua construção 

24 Faço uso aqui das personagens femininas da mitologia grega enquanto metáfora para 
vislumbrar os sentidos necessários e imprescindíveis para uma história das mulheres.
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enquanto protagonistas. As mulheres que contam, que escrevem, que narram, 

tem a consciência de que seu destino é tecido a partir de suas escolhas. Esse 

processo de ressignificação da memoria amplia uma rede de possibilidades de 

sentido do fortalecimento da existência humana.

Para finalizar e tomando como analogia o mito de Ariadne no mundo grego, 

para mim ainda hoje, continuamos a encarar o Minotauro de nossas existên-

cias. Seja nesta cidade, ou em cidades labirínticas em nossos subconscientes, 

em nossa história cotidiana. O Minotauro é sagaz, rápido e cruel. E o pior, está 

sempre faminto. O Minotauro pode ser o medo do desconhecido, o sexismo, a 

violência as mulheres, a homofobia, a indiferença ao outro. 

O Minotauro pode ser alguém que você segue, pelas mídias das fake News, 

pelas Igrejas espalhadas no Brasil afora, que impõem a cegueira, o preconceito, 

pode ser os (as) vereadores (as) no Brasil afora que por um ato inquisitorial ex-

tirpam o mal do “gênero” no plano municipal de educação, mas que vai acabar 

sendo o seu algoz algum dia. Pode ser o inimigo íntimo, o amigo falso das horas 

certas. O Minotauro pode estar embaixo da mesa da sala do jantar, pode estar 

nos arquivos e nas fontes, que escondem o feminino, nos labirintos conservado-

res da história, ou pode estar deitado na mesma cama que você. 

Mas sempre há uma saída. Um fio de Ariadne. O problema é que às vezes 

ele é tão fino, tão fino que não o vemos, mas mesmo assim ele é imprescindível 

para a história de todas e todos nós.  
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como delimitação temática a (re) interpretação do 

processo historiográfico e da constituição de nação nas obras: Casa Grande & 

Senzala; Raízes do Brasil; A formação do Brasil Contemporâneo, dos teóricos 

renomados Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Jr, respec-

tivamente.

Nesta perspectiva, a problemática central deste estudo é: como se consti-

tuiu a identidade nacional, percebida a partir do IHGB? E como, a partir de uma 

ruptura com a historiografia tradicional, estes autores retrataram o Brasil em seus 

aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais?

A escrita da história atualmente tem conquistado um espaço nas pesquisas 

acadêmicas, analisando a trajetória de autores, pormenorizando obras e discutin-

do os conceitos e temáticas utilizadas por eles. Nesse sentido, esta pesquisa se 

justifica pela possibilidade de abrangência de obras de referência sobre a história 

do Brasil e a discussão de sua feitura. 

A importância de se compreender a escrita historiográfica de autores brasi-

leiros se dá pela possibilidade de compreender o sentido que os mesmos trata-

ram o Brasil e as questões nacionais. Portanto, evidenciamos a relevância, pois 

a mesma será fundamentada num exercício simultâneo de construção do aporte 

teórico e das fontes históricas em análise. Dessa forma, vamos construir conhe-

cimento sobre as representações, reinterpretações destes três autores acerca da 

ideia de Brasil e de brasilidade.

Diversos autores trabalham dialogicamente a questão da escrita da obra, 

trajetória dos autores e suas influencias teóricas, pois a escrita não é neutra 

por ser permeada de intencionalidades. Ela é carregada de uma subjetividade 

e reflexões teóricas próprias que só podem ser alcançadas problematizando a 

experiência de seus autores e o contexto de produção. Dessa forma, ir do texto 
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para o contexto e do contexto ao texto é parte essencial para se compreender os 

mecanismos e pressupostos da historiografia.

De acordo com Mello e Souza,

Hoje sabemos que a integridade da obra não permite adotar nenhuma 
dessas visões dissociadas; e que só a podemos entender fundindo o tex-
to e contexto numa interpretação dialeticamente íntegra, em que tanto o 
velho ponto de vista que explicava pelos fatores externos, quanto o outro, 
norteado pela convicção de que a estrutura é virtualmente independente, 
se combinam como momentos necessários do processo interpretativo. 
Sabemos, ainda, que o externo (no caso, o social) importa, não como 
causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha um 
certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno 
(MELLO E SOUZA, 2000, p. 5-6). 

Neste sentido, o objetivo principal deste estudo é, pois, problematizar as 

reinterpretações que Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado 

Jr fizeram do Brasil e do projeto de nação pensado pelo Instituto Histórico Geo-

gráfico Brasileiro (IHGB). 

Para tanto, para se alcançar os objetivos apresentados, utilizou-se como 

recurso metodológico, a pesquisa bibliográfica e a análise das fontes históricas. 

É importante salientar que as obras de FREYRE (1997), HOLANDA (1989) e 

PRADO JUNIOR (2006) são tratadas não como bibliografia apenas, mas sobre-

tudo, como documentos históricos, ou seja, como produtos intencionalmente pro-

duzidos que mostraram as representações feitas do Brasil em um momento onde 

se buscavam uma identidade nacional e um projeto de nação. Acerca do uso da 

bibliografia, utilizamos obras também de referência em teoria da história, historio-

grafia e história do Brasil.

Dessa forma, a produção final do artigo foi fundamentado nas teses e con-

cepções de autores como: Faria (1997), Freitas (1999), Guimarães (1988), Mello 

e Souza (2000),  Reis (2001), Ribeiro (1994), Salgado (1988), Schwarcz (1993),  

Sevcenko (1983) entre outros pensadores, historiadores e cientistas socias.
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A ESCRITA DO PASSADO: O IHGB E A CONSTRUÇÃO DA                     
IDENTIDADE NACIONAL

O passado pode ser (re) escrito muitas vezes e de variadas formas. O 

monopólio que existiu no séc. XIX para a construção deste já não faz parte 

do metiê dos trabalhos historiográficos. Assim como também não há mais a 

compreensão de um tempo congelado e imutável. Atualmente, os historiadores 

discutem exatamente a transitoriedade desse passado, de acordo com a visão 

de quem o escreveu. 

Durante todo o séc. XIX, buscou-se idealizar um passado e uma história 

oficial para o Brasil e os brasileiros em que pudesse construir mitos, justificar 

determinadas características e discutir a origem da questão racial. Nesse sentido, 

foi preciso criar um espaço de memória e construção para que tal passado fosse 

edificado.

 Depois da independência política que o Brasil conquistou de Portugal, 

foi criado em 1839, o Instituto Histórico, Geográfico brasileiro afim de construir 

uma história da nação. Assim, ao IHGB coube o papel de consolidar os limites 

dessa construção e disseminá-lo, através de uma historiografia sólida e 

representativamente brasileira.

 Nesse contexto de implantação de uma política nacional, três centros 

foram construídos. O primeiro foi o Instituto histórico e Geographico Brasileiro na 

cidade do Rio de Janeiro. O segundo foi o Instituito Archeologico e Geographico 

Pernambucano e o terceiro intitulado de Instituto histórico e Geographico de 

São Paulo. Nesses centros, responsáveis por construir a ideia de nação, era 

objetivado “recriar um passado, solidificar mitos de fundação, ordenar fatos 

buscando homogeneidades em personagens e eventos até então dispersos” 

(SCHWARCZ, 1993, p. 99). Nesse sentido, pensou-se em construir uma noção 

de passado em que pudesse mostrar a real identidade do povo brasileiro e da 

nação recém independente.
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Entretanto, sabe-se que essa construção do passado jamais será neutra, 

pois as intencionalidades dos seus criadores e seus padrões teóricos fazem parte 

também dessa construção. Dessa forma, Ribeiro descreve que:

Estabelecer uma identidade nacional é um processo definitivamente 
condicionado pelo tempo e pelos interesses ideologicos. No Brasil, esta 
preocupação tem sua história, que, sobretudo, revela a própria evolução 
social (…), pois que a memória está menos a indicar erudição que 
reconhecer o contributo e a evolução do passado. (RIBEIRO, 1994, p. 
154).

 Sobre isso, Certeau também ajuiza que “a ‘ressurreição’ do passado 

consiste em elaborá-lo de acordo com nosso desejo” (CERTEAU, 2008, p. 165). 

Deste modo, O IHGB entendeu que para construir essa identidade era preciso se 

harmonizar da discussão de civilização e progresso. Nesse sentido, Guimarães 

em seu trabalho sobre o sentido de nação e civilização nos trópicos, destaca: 

A leitura da história empreendida pelo IHGB está, assim, marcada por um 
duplo projeto: dar conta de uma gênese da Nação brasileira, inserindo-a 
contudo numa tradição de civilização e progresso, idéias tão caras ao 
iluminismo. A Nação (…) deve, portanto, surgir como desdobramento, 
nos trópicos, de uma civilização branca e européia. Tarefa sem dúvida 
a exigir esforços imensos, devido à realidade social brasileira, muito di-
versa daquela que se tem como modelo (GUIMARÃES, 1988, p. 03/04).

 Nesse sentido, compreendemos que o conceito de nação, incorporado 

pelos pensadores do IHGB centra-se na tentativa de dissertar o Brasil como um 

espaço mestiço, étnico e culturalmente plural. Onde a “síntese de tantas antíteses 

é o produto singular e original que é o Brasil (RIBEIRO, 1994, p.187).

 E para corroborar para esse projeto nacional, diversos autores procuraram 

em seus trabalhos desenvolver suas análises acerca desta temática. Desta feita, 

eles tiveram importante prestação nessa construção da interpretação do Brasil , 

sejam redesenhando o sentido da colonização e o caráter de povoamento, seja 

introjetando o caráter multi-cultural.
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O CAMINHO E A ESSÊNCIA: PRADO JÚNIOR, HOLANDA E 
FREYRE ENTRE A TRAJETÓRIA E A ESCRITA

 Os caminhos que percorremos mostram muito de nossa essência. Somos 

a soma de todas as evidências que passaram em nossas experiências. Assim, a 

justificativa de iniciarmos esse momento refletindo sobre as trajetórias é porque 

tanto em: Casa Grande & Senzala (FREYRE, 1977); Raízes do Brasil (HOLANDA, 

1989); A formação do Brasil Contemporâneo (PRADO JR, 2006), fazem parte de 

uma conjuntura, onde a discussão de uma identidade brasileira era pensada, a 

partir do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB). 

 Os sobreditos autores, embevecidos de suas influências teóricas e lidando 

com um contexto de questionamentos, vão construir obras que se tornam 

referência para a historiografia brasileira. Nesse sentido, suas trajetória de vida 

vão se interligar no contexto experienciado para construir bases para indagar 

sobre a construção da identidade nacional. Assim, as “trajetórias de vidas não 

estão desvinculadas de um todo social” (BOURDIEU, 2006). E, portanto, merecem 

nossa atenção. A seguir, traremos uma discussão onde Prado Jr, Holanda, Freyre 

e suas obras são ressignificadas na busca por atender a problemática proposta 

nesse artigo.

 Historiador e cientista jurídico de formação, Caio Prado Júnior foi um dos 

pensadores de maior destaque e suas obras são referências até hoje. Em seus 

trabalhos, sempre desenvolveu uma análise na construção da ideia de nação e 

sobre a formação histórica do Brasil.  

 Conforme observado em seus estudos, Caio Prado Júnior projeta-se a ter 

um viés marxista e durante sua trajetória acadêmica se dedicou a feitura de obras 

como: Evolução política do Brasil (1933), Formação do Brasil contemporâneo 

(1942) e História Econômica do Brasil (1945). Em seus trabalhos, buscou a 

aproximação com Karl Marx e o seu conceito de materialismo histórico. Entretanto, 

tentando superar a visão dualística da divisão de classes, tão trabalhada pelo 

marxismo.
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 Prado Júnior (1989, p. 07), assim descreve: 

[...] estou seguro, a desprezar circunstâncias cuja falta talvez se faça sentir 
para a perfeita clareza da exposição. Mas, tratando-se de um método 
relativamente novo – refiro-me à interpretação materialista – de analisar 
a história brasileira [...]. Todos esses inconvenientes evidentemente não 
existiriam se se tratasse de uma história e não de uma síntese.

 A obra em análise neste artigo trata-se de: A Formação do Brasil 

contemporâneo publicada pela primeira vez em 1942, momento em que o 

contexto brasileiro construía a necessidade de se pensar um projeto nacional 

forte, com características peculiares e próprias. Nesse sentido, sua obra se dedica 

a problematizar a formação da sociedade brasileira, essencialmente na transição 

do período colonial brasileiro. Para ele, era preciso criar uma nova forma de 

interpretação do Brasil, para além de um dualismo entre um projeto de nação e 

um Brasil concreto.  

 Segundo Strelow, Vargas e Theis  (2008, p. 01), Caio Prado Júnior indica 

as contradições de um país colonizado e sua superação. Eles destacam que:

o povoamento, a economia baseada na grande propriedade com o 
objetivo voltado para o mercado externo, com exceção apenas no sul do 
Brasil, a produção interna como secundária, o trabalho escravo do índio 
e do negro e a supressão de suas culturas e o quase aniquilamento total 
dos índios. O livro, que no título traz a palavra “contemporâneo” e foi 
publicado em 1942, era contemporâneo de sua época e continua sendo 
até hoje. 

 Dessa maneira, ao propor uma contemporaneidade ao livro, destacando 

os aspectos econômicos e as relações de trabalho, desenha o “sentido da 

colonização”, como meio e fim para a construção do Brasil. Seja o índio como 

elemento da colonização, o caráter de povoamento das terras e/ou a miscigenação 

das etnias, Caio Prado Júnior passa a ver a sociedade brasileira, na transição 

entre a Colônia e a Nação, amplamente articulada ao sistema capitalista e aos 

países colonizadores. 

 Sobre isso, Lima (2008, p.124) desenvolve sua ideia refletindo que o 

trabalho de Caio Prado Júnior,
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é reconhecidamente a expressão de um raro rigor metodológico na apli-
cação do materialismo histórico, demonstrando a fecundidade dessa for-
ma de abordagem para a apreensão das particularidades da formação 
econômica e social brasileira, em sua articulação com a totalidade mais 
ampla em que se insere, ou seja, o sistema capitalista mundial.

Baseado no materialismo pensado por Karl Marx, não perde de vista que 

a divisão de classes não é somente uma dualidade entre classes, onde um tem 

um poder total sobre o outro. Mas, que ambos atuam num sistema de redes, 

de dominações e resistências. Superando os limites econômicos e adentrando 

ao âmbito cultural, o próximo teórico em análise, Sérgio Buarque de Holanda 

vai marcar a discussão sobre a nacionalidade do Brasil de uma forma mais 

sociocultural.

 Sociólogo, jornalista e historiador transformou-se num dos maiores 

intelectuais por buscar interpretar a gênese da discussão nacional. Sua 

principal obra trata-se de Raízes do Brasil publicada em 1936, na qual discute a 

identidade nacional, percorrendo a essência do brasileiro e sua relação com o 

processo colonizador, a estrutura político-econômica e sociocultural, baseada no 

patriarcalismo e no escravismo. Entretanto, escreveu também obras de referência 

como: Caminhos e Fronteiras (1957), Visão do Paraíso (1959) e O espírito e a 

letra (1996)

 Suas bases teóricas são fundamentadas no historicismo alemão. Essa 

tendência assevera que qualquer fenômeno histórico deve ser compreendido 

dentro do processo histórico de produção (REIS, 2001). Entrementes, para 

construir sua racionalidade, ele utiliza-se de diversas ciências como a sociologia, 

antropologia e a etnografia.

 Diferente de Caio Prado Júnior, que viu os processos estruturais da 

sociedade brasileira sob o viés econômico, Sérgio Buarque de Holanda 

evidenciou os aspectos culturais desta sociedade, destacando a inserção da 

cultura colonizadora portuguesa. Em sua obra, ele descreve:
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[…] trazendo de países distantes nossas formas de convívio, nossas 
instituições, nossas idéias, e timbrando em manter tudo isso em ambiente 
muitas vezes desfavorável e hostil, somos ainda hoje uns desterrados 
em nossa terra (HOLANDA, 1989, p. 03).

 Desta feita, ele acredita que as características que compuseram a gênese 

da formação da sociedade brasileira é um reflexo do caráter cultural europeu. A 

sua obra é composta por diversos capítulos que posicionam o Brasil a partir de 

uma reflexão mental da sociedade.

 O capítulo inicial trata-se de “Fronteiras da Europa” e discorre sobre a 

introjeção da cultura ibérica nas terras brasileiras e sua influência na composição 

da sociedade. Já capítulos como “Trabalho & Aventura” e “Herança Rural” se 

debruçam a visualizar a composição da atividade laboral, primeiro permeada de 

características rurais e depois transitorial para o espaço urbano e a construção 

das cidades.  

 O momento decisivo de sua obra é constituído pelos capítulos finais, “O 

Homem Cordial “, em que vai inter-relacionar o círculo familiar e a construção 

do Estado, ou seja, a influência do campo privado e do campo público. E o 

capítulo “Novos Tempos” e “Nossa revolução”, vai estabelecer que os brasileiros, 

enquanto sujeito individual, age de acordo com suas emoções, não obedecendo 

necessariamente a um sistema normatizado e disciplinador do Estado.

 O último teórico a ser analisa do neste artigo trata-se de Gilberto Freyre. 

Ele é sociólogo e historiador e escreveu Casa Grande & Senzala em 1933, obra 

de maior envergadura e representativa do Brasil.

 Buscando uma demarcação narrativa simples, metafórica e etnográfica, 

Gilberto Freyre vai retratar a cotidianidade das relações existentes entre os 

indígenas, os portugueses e posteriormente os africanos. Ele destaca que é 

essa relação que vai criar um modelo cultural específico da sociedade brasileira. 

Esse processo de miscigenação, peculiar do Brasil, vai marcar um novo modelo 

cultural e garantir uma peculiaridade decorrente da transculturação ou hibridismo 

(FREYRE, 1977).
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 As bases de sua obra são construídas no conceito de raça. Portanto, esta 

concepção, pensada por Freyre é inspirado em Max Weber, em que significa 

refletir a definição do conceito de “raça” não como um princípio biológico, mas 

sim como uma construção sócio-histórico-cultural. Nesse sentido, até a língua 

falada no Brasil é um resultante da hibridização, ou seja, da interação das práticas 

culturais e sociais.

 Sobre isso, Ribeiro (1994) sinaliza que os estudos de Gilberto Freyre é:

(…) a culminância de uma interpretação do Brasil como ‘o país do cadinho 
das três raças’, iniciada com Sílvio Romero, Nina Rodrigues e Euclides 
da Cunha. Para GF, o brasileiro, ‘mesmo o alvo, de cabelo louro traz na 
alma, quando não na alma e no corpo, a sombra ou pelo menos a pinta do 
indígena ou do negro, segundo a qual as diferenças entre grupos raciais 
devem ser explicadas pelo ambiente social e não por características 
inatas das raças (p. 161).

 Desta maneira, seguindo a lógica freyriana, em uma sociedade 

essencialmente agrária e escravocrata, a composição nacional deste contexto 

fundamenta-se na família colonial e patriarcal, que foi veículo de miscigenação 

dos três grupos principais do país. Assim, o processo de miscigenação entre 

esses grupos é parte essencial da colonização. 

CONCLUSÃO

Diante da análise, conclui-se que o processo identitário nacional, proposto 

pelo IHGB e autores como Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda e Gil-

berto Freyre, foi um projeto que envolve as características culturalmente cons-

truídas na miscigenação das diferentes etnias. Foi a partir dessa hibridização e 

do sentido da colonização que se construiu um “passado oficial” para o Brasil. A 

crise de paradigmas da história e historiografia brasileira do séc XIX, nesse sen-

tido, foi responsável por mexer nas estruturas lógicas de pensamento e construir 

um sentido abstrato de Brasil, como um espaço mestiço, étnico e culturalmente 

diversificado.
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 Embora estes teóricos que pensaram e representaram o Brasil tenha ver-

tentes distintas, seja através do materialismo histórico e/ou historicismo alemão, 

ambos acreditavam que o processo colonizador e os alicerces patriarcais e es-

cravistas fundamentaram essa construção. Portanto, constatou-se que a misci-

genação das etnias e a relação entre índios, português e africanos vão marcar 

um modelo cultural do brasileiro.

 A escrita da história por estes autores foi uma forma de idealização de um 

passado que precisava se erguer. O IHGB, nesse sentido, foi um veículo para 

que isso se concretizasse e um projeto nacional fosse concebido.

 Durante parte da década de 1930 e 1940, vários autores ousaram pensar o 

caráter nacional do brasileiro. Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Caio 

Prado Jr foram apenas uns dos muitos que marcaram a nova fase da produção 

historiográfica brasileira. Nesse sentido, essa conjuntura da produção de suas 

obras representou, além do projeto de nação, mais uma etapa que foi marcada 

pela produção de sentidos, na busca por problematizar a sociedade brasileira e 

a formação histórica do Brasil.
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INTRODUÇÃO

Ao longo das últimas décadas a História enquanto campo do conhecimento 

vem passando por intensos debates, os quais permitiram o ampliar das fontes 

históricas e das diferentes metodologias. Um exemplo é o uso da literatura 

como fonte, a qual vem permitindo discussões sobre possíveis representações 

e discursos que cercavam uma dada sociedade (PESAVENTO, 2006). Nessa 

perspectiva, o presente capítulo tem como objetivo compreender as relações 

existentes entre História e Literatura a partir da obra “Orgulho e preconceito” 

(1813) da literata inglesa Jane Austen25. 

Jane Austen nasceu na Inglaterra, no provável ano de 1775. Pertencente 

a uma família da nobreza agrária, tendo ao todo oito irmãos, seus escritos 

se tornaram objeto de estudo acadêmico e da própria historiografia ao longo 

das últimas décadas. Tendo em vista que mesmo após 200 anos da primeira 

publicação de Jane Austen, “Razão e sensibilidade” (1811), até hoje sua obra é 

reconhecida pela crítica literária. 

Ainda sobre a relevância de suas obras, nos últimos anos foi possível 

acompanhar diferentes adaptações para elas, onde telenovelas, filmes e 

séries se basearam nos diferentes enredos escritos por Jane Austen. Sobre as 

adaptações, em 2018 a Rede Globo de Televisão lançou “Orgulho e Paixão”, 

baseada em “Orgulho e preconceito”26, em 2007 foi lançado o longa biográfico 

“Amor e inocência” e recentemente a série Sanditon (2019). Assim, é possível 

notar o apelo representativo e a apropriação da indústria cultural sobre as obras 

de Austen. Contudo, acerca da análise historiográfica, ela vem trazendo diferentes 

questões e problematizações acerca dos discursos e representações da autora, 

algo que ensaiamos no presente texto.

25 O presente artigo é resultado do trabalho de conclusão de curso intitulado: Uma escrita
feminina: “Orgulho e preconceito” e as relações entre história e literatura na obra de Jane Aus-
ten”. O referido trabalho foi defendido e aprovado junto ao curso de História da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus Coxim em 2021.
26 https://claudia.abril.com.br/cultura/15-filmes-que-sao-baseados-em-jane-austen-e-vo-
ce-nao-sabia/ Acesso em 22 out. 2021.
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Dessa forma, destacamos a importância da relação entre História e Literatura, 

na qual segundo Borges (2010), a primeira pode ser vista como processo social e 

como disciplina, e a segunda como uma forma de expressão artística da sociedade, 

possuidora de historicidade. Com isso, sendo uma importante fonte documental 

para analisar a produção do conhecimento histórico, trazem uma representação 

social e histórica, ou seja, a literatura agrega uma categoria de fonte especial para 

história cultural de uma sociedade (BORGES, 2010). Algo que compreendemos 

justificar a importância deste estudo e a relevância das diferentes fontes para a 

História, como a literatura. Logo, além de nossa fonte principal, a obra “Orgulho e 

Preconceito” (1813), subsidiaremos nossas análises a partir de autores/as como: 

Pensavento (2003); Chartier (1991), Perrot (2007); Silva; Nascimento (2011); 

Rossini (2014) dentro entre outros/as que nos fazem refletir sobre a importância 

das mulheres na sociedade e as relações entre literatura e história

HISTÓRIA E LITERATURA

No século XX, a partir de debates historiográficos, principalmente da escola 

dos Annales, surge o movimento da “Nova História”, entendendo que a história 

é narrativa, mas é também ciência, ou seja, aquela que analisa, sistematiza seu 

objeto de estudo (BURKE, 1991). Com isso, “[...] os Annales reformulam a maneira 

de ajustar a compreensão das obras, das representações e práticas, as divisões 

do mundo social que, conjuntamente, significam e constroem” (CHARTIER, 1991, 

p. 188). Nessa perspectiva, conforme Pensavento (2003):

Tanto História quanto Literatura são modos de explicar o presente, in-
ventar o passado, pensar o futuro, e utilizam de estratégicas retóricas 
para colocar em forma de narrativa os fatos sobre os quais se propõem a 
abordar. Ambas são formas de representar questões que são pertinentes 
aos homens da época em que são produzidas, possuindo um público 
destinatário e leitor (PENSAVENTO, 2003, p. 81)

Acerca da relação entre História e Literatura, Pensavento (2000) traz uma 

discussão sobre a narrativa histórica e sua proximidade com a poesia e a literatura. 

A autora cita que a narrativa histórica sendo ela verdadeira ou não, depende 
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de um locutor para apresentá-la. Uma vez que ele é o responsável por ordenar 

os acontecimentos, apresentar os personagens, dispor as temporalidades e o 

conjunto dos dados para o leitor/ouvinte. Ou seja, ele é o responsável por nos 

dar a possibilidade de “imaginar” como “teria sido” aquilo que se foi narrado, logo, 

temos o ato singular de representação (PENSAVENTO, 2000). 

Dessa forma, é possível considerar que a narrativa está presente dentro da 

história e ela traz uma sequência de ações representadas seja real ou ficcional, 

tendo com isso um papel de informar relatos sobre uma determinada época, local, 

modo de vida e pensamento, das pessoas e do autor que narra (PENSAVENTO, 

2000). A partir disso, entendemos que ainda que esta seja ficcional, ela nos 

possibilita compreender quais eram os pensamentos individuas do autor sobre 

sua vida, lugar onde vivia ou queria viver e o que queria que fosse real.

Para elucidar o que acabamos de apresentar, novamente a partir de 

Pensavento (2000), ela exemplifica sua ideia a partir de Heródoto, considerado pai 

da História, o qual supostamente foi o relator de suas experiências como viajante 

e também do que ouvia de terceiros. Sendo assim, ele era a própria testemunha 

e fonte, o que selecionava o que queria e adicionava valor a sua narrativa. Nesse 

exemplo a autora propõe que Heródoto não escapa as estratégias da ficção, 

com isso, ele “[…] recolhe do mundo aquilo que faz sentido a sensibilidade dos 

gregos; […] Ele, historiador, é o senhor do tempo, que se cria as palavras, as 

imagens e os sentidos para os ouvintes” (PENSAVENTO, 2000, p. 35).

Nessa perspectiva, segundo Falcon (2012), a história intelectual/cultural 

rompeu os limites disciplinados estabelecidos e trouxe uma pluralidade disciplinar, 

que visa inserir o estudo das ideias e atitudes no conjunto das práticas sociais. 

A história cultural, trouxe para os historiadores a possiblidade de interagir com 

diversos temas, fazendo com a investigação pelo passado se tornasse mais ampla, 

mais interativa. Com isso, promovendo a “[...] aventura que faz com que a busca 

constante do conhecimento e a compreensão sobre o passado esteja sempre 

em renovação” (DE SOUZA; SOUZA, 2017). Assim, “[...] Ela remete a textos 
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abrangentes, incluindo crenças não-articuladas, opiniões amorfas, suposições 

não-ditas e ideias formalizadas” (FALCON, 1997, p. 142).

Assim, ao descrever uma sociedade podemos ter uma pluralidade de 

abordagens e de compreensões. Ou seja, não existe prática ou estrutura que 

não seja produzida pelas representações, contraditórias e em confronto, na qual 

os indivíduos e grupos dão sentido ao mundo em que pertencem (CHARTIER, 

1991). Dessa forma, ao se analisar um escrito, seja ele literário ou não, pode-se 

entender que o autor sempre trará uma intenção. Como descreve Chartier (1991):

[...] o essencial é compreender que os textos, sob formas impressas pos-
sivelmente diferentes, podem ser diversamente aprendidos, manipula-
dos e compreendidos. Nisto deve-se ter a necessidade de estar atento, 
a leitura não é somente uma operação abstrata de intelecção, não se 
pode se limitar a genealogias de nosso modo de ler, em silencio e com 
os olhos, mas temos a tarefa de redescobrir os gestos esquecidos, os há-
bitos desaparecidos, entender que há distinção indispensável entre dois 
conjuntos de dispositivos: as estratégias da escrita e as intenções do 
autor, e os resultados de uma decisão do editor ou a exigência de oficina 
de impressão. (CHATIER, 1991, p. 188).

Segundo Barros (2019), as fontes literárias são fontes que podem ser parti-

lhadas por muitos gêneros, sendo elas essencialmente “autorais”, porque mesmo 

que o autor tente se esconder atrás de um personagem, ou distribuir-se discursi-

vamente em diversos personagens, a autoria existirá muito claramente, pois esta 

trará os pensamentos do autor.  Ou seja, “A autoria é um traço típico da literatura, 

mesmo nos casos em que o nome do criador tenha desaparecido por alguma 

razão, e a ele tenhamos que nos referir como um “anônimo” (Barros, 2019, p.82).

Notamos que Barros (2019) ressalta, assim como Chartier (1991), que o 

historiador deve decifrar os silêncios, as contradições e as inversões. Ou seja, 

examinar os efeitos que a literatura age sobre a sociedade, sobre os grupos 

sociais leitores a sua época, tendo compreensão sobre a relação circular en-

tre essas fontes e a sociedade. Uma vez que a literatura ajuda a transformá-la. 

Segundo ele a obra literária, voluntária ou não, é um projeto social, que quando 

publicada, interage com o todo, sociedade, grupos sociais e indivíduos em sua 
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especificidade. Assim, ao utilizarmos a literatura como fonte histórica, o/a histo-

riador/a deve ter em mente que esta não tem a obrigação de trazer a “verdade” 

dos fatos, pois os autores são livres para narrar um acontecimento, podendo 

acrescentar ou até mesmo inventar algumas partes dentro da história narrada. 

Algo que ocorre diferentemente da História que busca aproximar-se dos fatos e 

encontrar os caminhos para sua elucidação, observando o contexto histórico, seu 

modo de pensar, agir etc.  Portanto a História e a Literatura podem trabalhar jun-

tas, mas de maneira adequada, onde a literatura é a fonte, e a história é a ciência 

que faz as perguntas/reflexões sobre esta.

A LITERATURA FEMININA NA HISTÓRIA

Pensar a literatura feminina é também refletir como foi desafiador para as 

mulheres viverem em uma sociedade dominada pelo olhar masculino, o qual de-

terminava funções e estabelecia as relações de poder (FOUCAULT, 2014). Uma 

vez que, como pontua Colling (2014), durante muito tempo o discurso patriarcal, 

embasado no filosófico/científico colocavam as mulheres como inferiores. Com 

isso, é possível notar quantos discursos foram utilizados como subsídio para 

neutralizar a cidadania e os direitos femininos, cerceando funções e estabelecen-

do padrões centrados no masculino (COLLING, 2021).

Com isso, o que vemos é o quanto as mulheres foram sendo pouco a pouco 

silenciadas pelos discursos, afastando-as da vida pública (ROSSINI, 2014). Ou 

seja, durante muito tempo foram os homens que formularam as regras, que orga-

nizaram a sociedade, bem como estabeleceram territórios e fronteiras, as quais 

as mulheres não estavam inseridas, mas sim, restritas ao ambiente privado do 

lar (TEDESCHI, 2016).

Segundo Perrot (2007), sobre a escrita feminina, seus desafios em rela-

ção a religião, a cultura, a educação, bem como, o acesso negado ao saber e 

ao livre arbítrio fez com que muitas passassem a expressar suas ideias através 

de textos, algo que entendemos também como uma forma de resistência. No sé-
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culo XIX, acerca dos direitos femininos na Europa, enquanto alguns apoiavam o 

ensino amplo às mulheres (sendo a minoria), outros defendiam a educação que 

possibilitasse elas não serem “tediosas”. Onde o objetivo era educá-las sim, mas 

instruí-las o suficientemente para formar ideias, mas não produzir obras “como os 

homens”. Além disso, outros segmentos viam esta ideia de educar as mulheres 

uma heresia, ou algo fora da natureza da mulher, considerando-as insuficientes 

para se tornarem escritoras, compositoras, ou qualquer coisa fora do “padrão” do 

papel estabelecido (PERROT, 2007).

Assim, com muita luta, as mulheres foram ocupando seu espaço na socie-

dade, neste caso a europeia, passando elas a terem acesso ao saber e a escrita. 

Como destaca Perrot (2007), do final do século XIX para o início do século XX, o 

lema era:
 
[...] Os homens desejam ter “companheiras inteligentes”. Os Estados 
almejam mulheres instruídas para a educação básica das crianças. O 
mercado de trabalho precisa de mulheres qualificadas, principalmente no 
setor terciário de serviços: correios, datilógrafas, secretárias. (PERROT, 
2007, p. 95). 

Apesar da mudança ainda ser pequena, já era um sinal de evolução, pois 

algumas meninas podiam ter acesso ao ensino e ao mercado de trabalho. Mas é 

possível questionar: Será que este ensino era confiável o suficiente para a valori-

zação da mulher dentro da sociedade? Segundo Perrot (2007) essa era uma das 

questões que mais as mulheres temiam, pois, o acesso ao ensino não era exata-

mente a porta aberta para a igualdade profissional e social, uma vez que sabiam 

que teriam muitas lutas para chegar à igualdade. Nesse cenário de incertezas, 

sobre as mulheres escritoras Perrot (2007) relata que:
 
[...] Escrever, para as mulheres, não foi uma coisa fácil. Sua escritura fi-
cava restrita ao domínio privado, a correspondência familiar ou a contabi-
lidade da pequena empresa. Entre os artesões, a “mãe” que gerenciava 
a hospedaria era muitas vezes uma mulher instruída que controlava as 
contas dos trabalhadores e desempenhava o papel de escrivão público. 
Publicar era outra coisa. Christine Plante mostrou sarcasmo que, no sé-
culo XIX, acompanha as mulheres que “se pretendem autores”. São cada 
vez mais numerosas aquelas que tentam ganhar a vida pela pena. Es-
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crevem nos jornais, nas revistas femininas. Publicam obras de educação, 
tratados de boas maneiras, biografias de “mulheres ilustres”, gênero his-
tórico muito em voga, e romances. E através do romance que as mulhe-
res ingressam na literatura. [...] Nos séculos XIX e XX elas conquistaram 
a literatura, o romance, em particular, que se tornou o território das gran-
des romancistas inglesas (Jane Austen, as irmãs Brontë, George Eliot, 
Virginia Woolf e as demais) e francesas (Colette, Marguerite Yourcenar, 
Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, Françoise Sagan etc). Elas escre-
veram todos os tipos de romance: o antigo e o novo, o rosa e o negro, 
o sentimental e o policial, anteriormente apanágio dos homens e que se 
tornou nos últimos tempos um de seus domínios preferidos. (PERROT, 
2007, pp. 98-100).

De toda forma, é possível compreendermos que a escrita feminina trouxe 

uma forte transformação no âmbito literário e social, surgindo novos olhares so-

bre as produções literárias produzidas por mulheres. Algo que veremos ganhar 

maior visibilidade a partir da década de 60, do século XX, através do ativismo 

político de algumas mulheres americanas e de outras partes do mundo. Assim, 

ainda que tenham surgido críticas ao que se chamou de escrita-feminina, pesqui-

sas a favor do conceito e revisões dos estudos literários masculinos passaram a 

ser produzidos. Uma vez que, a escrita feminina nem sempre foi produzida por 

mulheres, onde muitos teóricos entendem por escrita feminina toda aquela que 

traz as marcas do feminino, podendo ser escrita por homens e mulheres. Contu-

do, existe a clara distinção entre o que é a autoria feminina, e o que é a escrita 

produzida por mulheres (SILVA; NASCIMENTO, 2011).

A partir do exposto percebemos o quanto as obras literárias produzidas por 

mulheres trazem não somente um novo olhar sobre como foi o passado histórico, 

mas sim, que antes do século XX, aquelas que tinham acesso ao saber e a escri-

ta, expressavam em suas obras suas visões de sociedade, ou como desejavam 

que a mesma fosse. Vale ressaltar ainda que por muitos países não permitirem 

publicações femininas, muitas foram as escritoras que se valeram de pseudô-

nimos ou até mesmo do anonimato. Algo que entendemos ser uma importante 

forma de resistir às diferentes formas de cerceamento sentidos pelas mulheres 

de outrora.
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JANE AUSTEN: A ESCRITORA INGLESA QUE SE TORNOU              
BEST-SELLER

Jane Austen, como já mencionamos, tem se tornado cada vez mais conhe-

cida do grande público por suas obras e adaptações realizadas pela indústria 

cultural. Sendo considerada pela crítica especializada como uma das maiores ro-

mancistas da literatura inglesa do século XIX. Além disso, é vista como a segun-

da figura mais importante da Literatura Inglesa depois de Shakespeare, dando 

lugar a modernidade no romance inglês (FARATH; JUNQUEIRA, 2018).

Com relação as suas obras, as mais conhecidas são “Razão e sensibilida-

de”27 e “Orgulho e preconceito”28, as quais respectivamente foram publicados em 

1811 e 1813, sobre o pseudônimo de “Uma senhora”. Na primeira tentativa de 

publicação, ela teve ajuda de seu pai, como representante, para levar a produção 

à editora. Entretanto, foram rejeitadas. Supostamente, isso não teria a desani-

mado, fazendo com que ela amadurecesse sua escrita e ainda criasse novos 

romances, Mansfield Park (1814), Emma (1815), Persuasão (1818) e A Abadia 

de Northanger (1818). Sem contar, as obras menores e inacabadas, que poste-

riormente foram publicadas por seus sobrinhos, sendo: Lady Susan (1871), Os 

Watson, Sanditon (publicados em meados do século XIX). Além disso, também 

há poemas e registros de cartas, sendo que esses registros, em torno de três mil 

correspondências, parte foi queimada por sua irmã, para supostamente preser-

var a intimidade da família (COLASANTE, 2019).

Jane, segundo registros de pesquisadores como Zardini (2013), passou 

a maior parte de sua vida na região em que nasceu, mudando-se somente em 

1801 para Bath, e depois em 1803 para Chawton, por causa do falecimento de 

seu pai. Seus irmãos fazendo parte da Marinha Inglesa mantiveram financei-

ramente suas irmãs, Cassandra e Jane, pois ambas permaneceram solteiras. 

Importante destacar que na época a base de sustento de quase todas as moças 

solteiras pertencentes a classe média e da aristocracia, era esperar que o pai 

27 Título original: Elinor and Marianne, publicado em 1811.
28 Título original: First Impressions, publicado em 1813.
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deixasse uma certa quantia após a sua morte ou que os irmãos ficassem com a 

responsabilidade de ajudar suas irmãs solteiras (ZARDINI, 2013). Segundo Fa-

rath e Junqueira (2018), Jane chegou a ter uma relação amorosa com Thomas 

Langlais Lefroy, mas não resultou em casamento, também chegou a noivar com 

um rapaz chamado Harris Bigg-Wither, mas se arrependeu e rompeu o enlace 

rapidamente.

Na questão das características da escrita da autora, os autores Farath e 

Junqueira (2018) afirmam que Jane Austen teria em seu estilo literário, a ironia, 

o humor, o universo feminino, a crítica a sociedade da época e as descrições de-

talhadas sobre os “pensamentos” que percorriam sua época. Ou seja, em seus 

romances ela descreve a personalidade de seus personagens, e dá lugar a ricos 

diálogos. Com isso, segundo Zardini (2012), Jane pode ser considerada uma 

porta voz do universo feminino do século XIX europeu, retratando a vulnerabili-

dade das jovens que viviam sob as regras e responsabilidades deixadas por suas 

famílias, tendo que manter suas reputações diante da sociedade em que viviam.

Outro aspecto elogiado nos escritos de Jane eram sua imaginação e a ob-

servação, ao qual era uma feroz leitora de todos os gêneros da literatura, algo 

que era motivado principalmente no meio familiar (GANDARA, 2015). Fazendo 

inclusive em algumas ocasiões leituras em conjunto, algo que dá indícios da 

presença literal no cotidiano de Jane, tanto por seu envolvimento, quanto de seu 

irmão mais velho, que estudou em Oxford e se tornou especialista em Literatura. 

Além disso, o mesmo chegou a ser responsável pelo jornal principal de sua ci-

dade, algo que possibilitou Jane a ter contato com várias literaturas, e estar por 

dentro do movimento cultural da época29. Segundo Gandara (2015):

O contexto histórico e político de seu tempo passava por inúmeras trans-
formações. A revolução industrial (1760-1840), a revolução francesa 
(1789-1799), a independência dos Estados Unidos da América (1775-
1783) e as guerras napoleônicas (1803-1815), além das questões abo-
licionistas (1787-1833), despertavam a conversação nos salões e nos 
encontros casuais e foram parar em algumas páginas de seus romances. 
Logo, arriscamos considerar que os três indícios sobre Jane Austen – o 

29 Disponível em:< https://youtu.be/IF7UGpbQvbI>. Acessado em: 27 de jun. de 2021, 
16:35:50.
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privado, os espaços sociais e os fatos históricos – erigiram dentro dos 
romances não como biografismos, mas sim como uma forma artística 
que se inclina a desvelar as experiências das pessoas que dividiram o 
mesmo espaço e tempo da autora (GANDARA, 2015, p. 19).
  

Sobre as influências autorais de Jane, estas foram descobertas através 

das cartas que a mesma trocava com sua irmã Cassandra, a qual ela discutia 

sobre suas leituras e sua admiração pelo autor(a) da obra. Dentre estes autores 

destacam: Samuel Richardson (1689-1741), Ann Radcliffe (1764- 1823), autor 

de romance gótico (gênero popular em sua época), sendo citado em sua obra 

A Abadia de Northanger; Regina Maria Roche (1764-1845), também autora de 

romance gótico; Charlotte Lennox (1730-1804). Contudo, a maior influência lite-

rária de Jane Austen, foi a autora Frances Burney (1752-1840), sendo que suas 

obras: Evelina (1778) e Cecilia (1782) serviram de inspiração para a criação do 

personagem Sr. Darcy, de Orgulho e Preconceito, e para a própria mudança do 

nome da obra.

De toda forma, apesar de suas influências Jane Austen desenvolveu seu 

próprio estilo. Em seus romances, ela se aproxima dos personagens, apresen-

tando seu próprio reflexo nas obras, colocando nas falas de suas personagens 

heroínas, seus pensamentos, e influenciando indiretamente seu público alvo, o 

feminino. Propondo a reflexão sobre a personalidade dessas personagens, e o 

que podemos aprender com elas? Pois, mesmo que Jane Austen tenha escrito 

romances, seu intuito não estava limitado a obra em si, mas ao desejo que as 

mulheres despertassem sua razão/crítica, e repensassem seu lugar na socieda-

de.

Sobre a obra “Orgulho e Preconceito”, ela passa a ser escrita entre os anos 

de 1796 e 1797, mas como já dito, sua primeira tentativa de publicação foi rejei-

tada, e somente em 1813 ela foi lançada, de forma anônima. Uma vez que na 

época, mulheres escritoras não eram respeitadas, para isso, a autora preferiu uti-

lizar a assinatura “By the author of Sense and Sensibililty” (Pelo autor de Razão 

e Sensibilidade). Algo que era uma prática de outras mulheres que buscavam 

publicar seus escritos (PERROT, 2007). 
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Especificamente sobre o livro, o mesmo narra a história da família Bennet, 

sendo estes: o Sr. e a Sra. Bennet e suas cinco filhas: Jane, Elizabeth, Mary, Ki-

tty e Lydia. Moradores da zona rural da Inglaterra, durante o século XIX, fazem 

parte da burguesia inglesa. A personagem principal da trama é Elizabeth Bennet, 

a segunda filha dos Bennet, uma jovem culta, de personalidade forte, inteligente, 

orgulhosa, e que possui pensamentos críticos sobre a sociedade em que vive. 

Na obra ela é uma moça que tem em mente se casar por amor, e não apenas por 

status. Outra personagem, sua irmã mais velha, Jane, é mais tímida e sonhado-

ra, sendo considerada a mais bela das cinco irmãs. Mary, a terceira filha, é muito 

“ajuizada” e sábia, e cultiva o ato de ler muito. Já Kitty e Lydia, são as irmãs mais 

novas, muito unidas, e sempre à procura de uma novidade e diversão, sendo 

Lydia, considerada a mais imprudente, aos olhos de sua família.

A história se inicia denunciando um dos fatores, mais relevantes da época, 

a busca por um bom casamento. [...] “É verdade universalmente conhecida que 

um homem solteiro possuidor de uma boa fortuna, deve estar necessitado de 

uma esposa” (AUSTEN, 1813, p. 1). Um homem solteiro, era motivo de muitas 

conversas, principalmente entre as senhoras, que desejavam que suas filhas fos-

sem muito “bem casadas” à época. Com isso, quanto maior era a riqueza, maior 

era a competição entre as famílias em tentar garantir uma boa vida a(s) filhas(s) 

e aumentar o dote, bem com seu status na sociedade. Algo que denota o poder 

exercido pela sociedade patriarcal do período e as influências sofridas no âmbito 

das trajetórias femininas. Algo que de forma sutil Jane Austen descreve, tecendo 

suas críticas a partir das irmãs Bennet.

Assim, a história narra a chegada de dois jovens solteiros à cidade de Ne-

therfield, sendo Mr. Bingley, um jovem rico e mais aberto aos conselhos alheios, 

e seu amigo Mr. Darcy, sendo mais fechado, orgulhoso, e desconfiado, como 

descreve a autora. Possuidor de mais dotes, Mr. Darcy, aos olhos da sociedade 

descrita por Austen (1891) é considerado arrogante, e que se sente superior a 

todos. Também os acompanha, as irmãs de Mr. Bingley, eles alugam uma pro-
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priedade em Netherfield Park, e isso se torna uma novidade para o local, gerando 

especulações para as famílias locais.

A narrativa se desenvolve a partir de um baile, onde as pessoas ali se co-

nhecem, e Mr. Bingley se apaixona por Jane Bennet, algo que não é bem visto 

por Mr. Darcy, pois ele sabia que existiam muitas jovens ali interessadas em ape-

nas dotes. Sendo que Jane Bennet poderia ser uma das quais estaria com este 

plano, contudo, Austen (2011) deixa visível que não era verdade, uma vez que 

ela realmente se apaixonara por Mr. Bingley. Já Mr. Darcy se encanta por Elisa-

beth Bennet, mas ambos (Lizzy e Darcy) não se dão bem no início, e procuram 

“demostrar desinteresse” um pelo outro, algo que vai mudando, no decorrer da 

história. Temos também a aparição do primo dos Bennet, Mr. Collins, um jovem 

clérigo, que será o herdeiro dos bens de seu tio Sr. Bennet, e pretende ter uma 

“boa esposa”, seguindo o conselho de Lady Catharine de Bourgh, uma aristocrata 

muito orgulhosa e rica, sendo esta tia de Mr. Darcy. Algo que remonta o imaginá-

rio dos lugares e a forma como as mulheres deveriam se comportar para serem 

“bem –vistas”, onde os homens buscavam “boas esposas” (PERROT, 2007). 

Mr. Collins, pretende escolher uma de suas primas para ser sua compa-

nheira, entretanto, não as agrada nem um pouco, sendo ele descrito como um 

homem insensível, interesseiro, e manipulável por Lady Catharine (AUSTEN, 

1813). Além disso, possui um pensamento muito conservador/limitante sobre a 

mulher, algo que é perceptível, quando é descrito a cena em que eles estão na 

biblioteca reunidos para compartilhar uma leitura e Mr. Collins escolhe a obra 

Sermões, de Fordyce. Além da obra buscar destacar o que considerada “boas 

condutas”, Mr. Collis declara que:
 
[...] “Já observei como as meninas se interessam pouco por livros sérios, 
escritos aliás para seu benefício. Confesso que isto me espanta, pois 
certamente nada pode haver de mais vantajoso para elas do que a ins-
trução.” (AUSTEN, 1813, p. 53).
 

A partir do trecho destacado, provavelmente trata-se de sermões para              

moças. Na oportunidade Mr. Collins também, confessa que não gosta de ler ro-
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mances, confirmando que ele pode ter uma personalidade muito monótona. Além 

disso, é possível observar a lógica que o personagem descrito está permeado, 

voltado para uma visão onde as mulheres deveriam ter instrução a partir de con-

dutas, as quais voltadas para o privado (PERROT, 2007). Posteriormente Mr. 

Collins pede a mão de sua prima Elisabeth em casamento, mas ela o recusa, 

pois além dela não o amar, ela sabe que seu intuito de casar é apenas por negó-

cios. Contudo, seus pensamentos são diferentes sobre a vida, uma vez que ela 

sabia que ao casar, teria que reprimir seus pensamentos críticos para agradá-lo. 

Algo importante em se observar sobre a própria crítica apresentada por Austen, 

destacando que nem todas as mulheres tinham a mesma posição quanto ao ca-

samento e ao status. 

A trama segue, e com o negativo de Elizabeth, Mr. Collins pede a mão de 

sua amiga Miss. Charlotte Lucas em casamento, a qual aceita a proposta pen-

sando no seu futuro, já que esta não se encontra na flor da juventude para a 

época, sendo a idade descrita por Austen de 27 anos. Algo remonta as idades 

femininas e suas aptidões para família, algo que trará discursos ao longo das 

sociedades e manifestará poderes sobre o corpo feminino (COLLING, 2014).  O 

aceite de Miss. Charlotte Lucas, segundo Zardini (2013), era um comportamento 

comum na sociedade do século XIX, onde algumas mulheres desejavam um lar 

confortável, desconsiderando outros fatores na união do casal, como a igualda-

de, intelectualidade respeito e compatibilidade entre o casal (ZARDINI, 2013). 

Nesse aspecto caberiam inúmeras análises, as quais atravessam questões como 

a própria forma de resistir à opressão patriarcal, bem como, a tentativa feminina 

de sobreviver à cultura da época, criando possibilidades e vivenciando regras, 

detalhes para um novo artigo. 

Por outro lado, Jane Austen também demonstra a possibilidade de um ca-

samento dotado de respeito e igualdade, algo que fica representado na relação 

entre Elisabeth e Mr. Darcy. Os quais, mesmo sendo de classes diferentes, algo 

de enorme significado para a época descrita, acabam se apaixonando, ainda que 

na trama tentam se separar, por causa do orgulho, mas retomam por enxergarem 
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uma admiração que vai além do status financeiro. Algo que podemos observar 

como uma importante crítica social, econômica e também representativa das re-

lações de gênero estabelecidas no exemplo.

Apesar da obra ser um romance, e o “foco” principal ser o casal: Elisabeth e 

Mr. Darcy, podemos observar as personalidades dos outros personagens e como 

Jane Austen conseguiu trazer uma crítica a sociedade em que vivia. Um exemplo 

é a questão do casamento por “interesses”, algo que também perpassa a trama, 

a exemplo do caso de Miss. Charlotte Lucas e Mr. Collins. Porém, mesmo que 

Jane Austen, provavelmente não gostasse muito desta opção, era a realidade e 

das poucas opções de muitas das mulheres de sua época. Entretanto, se a moça 

tivesse a possibilidade de esperar por um amor, então que esperasse, a exemplo 

de Elisabeth. Ainda sobre o casamento, vale destacar que Jane Austen optou por 

não se casar, algo que transparece as críticas que dissolve na trama.

Ainda sobre a opção de Austen, ela tinha consciência dos desafios que 

representava sua opção, pois deixavam-na dependente de outras pessoas, a 

exemplo de irmãos. De toda forma, a autora conseguiu seu destaque por esforço 

próprio e vendas significativas aos 36 anos, com o lançamento de seu primeiro 

livro “Razão e Sensibilidade” (1811). Ao passo que “Orgulho e preconceito” se 

tornou a sua obra prima, sendo chamado pela autora de “meu filho querido”, uma 

vez que foi um sucesso imediato, considerado por alguns críticos, muito superior 

a quase todas as publicações do mesmo gênero lançadas na época30.

Jane Austen faleceu em 1811 aos 41anos, suspostamente pela inalação 

do arsênico, metal pesado, o qual, na época era muito utilizado em remédios, 

na água e até papel. Segundo Catherine Reef, na biografia Jane Austen Uma 

Vida Revelada (2014), em 1816, Jane chegou relatar em uma carta a sua irmã: 

“Escrever me parece impossível com a cabeça cheia de quartos e doses de rui-

barbo” (REEF, 2014, p. 15). Mas mesmo não estando muito bem, continuava a 

escrever, e começou até um novo romance chamado: Os irmãos. Contudo, não 

foi terminado, e depois de sua morte sua família mudou o nome da história para 
30 Disponível em:< https://www.culturagenial.com/orgulho-e-preconceito-jane-austen/>. Acesso 
em:29 de jun. de 2021, 18:05.
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Sanditon5. Outra mudança ocorrida foi a gradativa revelação de seu nome em 

suas obras, o que trouxe uma nova forma de compreender seus romances e as 

visões de época que buscava transmitir a partir de seus escritos. Uma vez que 

como destaca Perrot (1995), as mulheres tinham variados direitos cerceados no 

período, entre eles a publicação de seus escritos.

Um exemplar da primeira edição foi encontrado e leiloado em Londres, no 

ano de 2003, sendo arrematada por cerca de 58 mil euros. “Orgulho e Preconcei-

to”, mesmo tendo sido escrito há muitos anos, está cada vez mais conhecido e 

sendo comercializado por diferentes editoras, tendo vendas por volta de 50.000 

exemplares a cada ano, e isso só apenas no Reino Unido31, tendo no Brasil inú-

meras versões e alto nível de vendas.

CONCLUSÃO

Jane Austen, se tornou uma autora reconhecida por muitos outros escri-

tores, e inspirou e inspira novos, suas obras trouxeram novas adaptações tanto 

na literatura, quanto no cinema. Suas obras se tornaram clássicos, Farath e Jun-

queira (2018) destacam que:

Precisar exatamente o que fez de Orgulho e Preconceito um sucesso de 
mais de duzentos anos é quase impossível, contudo meu alento por não 
ter atingido uma resposta específica é dada por um dos mais notáveis 
críticos literários Ezra Pound em seu ABC da Literatura (2006, p. 21 -22): 
“Um clássico é clássico não porque esteja conforme a certas regras es-
truturais ou se ajuste a certas definições (das quais o autor clássico pro-
vavelmente jamais teve conhecimento). Ele é clássico devido a uma cer-
ta juventude eterna e irreprimível”. (FARATH; JUNQUEIRA, 2018, p.67). 

Com isso, Jane Austen se tornou uma escritora aclamada tanto na Inglater-

ra, quanto no mundo, ganhando muita popularidade também com a publicação 

de Memoir of Jane Austen, sua primeira biografia escrita por seu sobrinho James 

Edward Austen-Leigh, em 1870. Também temos a obra:  A História da Inglaterra, 

por uma historiadora parcial, preconceituosa e ignorante (AUSTEN, 2011); des-

31 Disponível em:<https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2017/07/jane-austen-
-11-fatos-quevoce-precisa-saber-sobre-escritora.html>. Acesso em: 4 Jul. de 2021, 17:32:44.
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crevendo a história da Inglaterra sob o olhar de Jane Austen, quando ela tinha 

apenas 15 anos, em 1791.

Atualmente existem festivais em sua homenagem, como o Festival de Jane 

Austen, que ocorre em Bath, durante dez dias, trazendo uma série de eventos 

teatrais, musicais e gastronômicos (degustação de alimentos da época). Existe 

ainda o museu Jane Austen, que é a casa onde a escritora viveu seus últimos 

anos, em Chawton, um vilarejo de Hampshire, situado entre Winchester em Lon-

dres. Além é claro das muitas pesquisas que estão sendo produzidas para saber 

mais sobre a autora, e sobre seu olhar sobre a sociedade em que vivia. 

Portanto, Jane Austen foi uma mulher escritora que contribuiu, com sua 

arte e vivências para a compreensão da história da Inglaterra no século XIX, 

apesar de crescer e viver no meio rural. Contudo, isso não a impediu de “expor” 

de forma minuciosa sua crítica sobre como era o “padrão” de pensamento das 

pessoas daquela época, principalmente nos moldes patriarcais. De forma humo-

rada e criativa, usando seu interesse pelo estilo romântico, ela não só conseguiu 

chegar ao seu público alvo, o feminino, como foi além.

A partir do presente texto, podemos concluir que a literatura contribui para 

a compreensão histórica do mundo, mesmo que a história descrita seja fictícia, 

como o caso da(s) obra(s) de Jane Austen. Contudo, elas contribuíram para o en-

tendimento sobre a sociedade inglesa do século XIX e também a visão da autora 

sobre ela, logo, é possível fazer análises sobre os diferentes pensamentos no de-

correr dos séculos, quando usamos os escritos literários. As quais ao se analisar 

a forma da escrita, o enredo, e como a autora descreve a trama, percebe-se a 

importante relação história-literatura.  Da mesma forma como nos permite com-

preender através dos olhares e subjetividades de cada época, a visão de quem 

escreve, no caso de Jane, uma escrita feminina, a qual consideramos importante 

quanto ao seu valor para compreensão histórica, e principalmente observar como 

a luta pelos diretos numa sociedade se deu de diferentes formas.
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dor: “o que eu sei é que ela frequenta o Lar de Frei Luiz, há muitos anos, desde 

logo depois que partiu, eu estive lá em algumas seções e os médiuns videntes 

disseram olha, tá aqui” (Dir. RIBEIRO, Santa Clara, 2016). O Lar de Frei Luiz, 

mencionado pelo depoente, é um centro espírita kardecista com atividades filan-

trópicas, assistência social e espiritual, localizado na cidade do Rio de Janeiro, 

na Estrada do Boiúna, número 1367, no bairro da Taquara. 

De acordo com o deposto por Adelzon Alves, o espírito de Clara Nunes se 

manifesta em um médium para dar consultas espirituais e isso, segundo o radia-

lista e produtor de uma das fases da carreira da intérprete, é confirmado pelas/os 

médiuns que possuem a mediunidade de vidência e que conseguem enxergar o 

espírito materializado na imagem da cantora. 

Outro elemento presente em Santa Clara indispensável de ser abordado 

acerca dos aspectos sobrenaturais que conduzem o enredo do documentário, 

sobretudo, desta sacralização explícita da imagem da cantora Clara Nunes, ex-

posta até no título do documentário, é o trecho da carta psicografada pelo mé-

dium Chico Xavier, em 15 de setembro de 1984, em reunião pública do Grupo 

Espírita da Prece, na cidade de Uberaba-MG, que, segundo Adelzon Alves, foi o 

contato que Clara Nunes fez com sua irmã Maria Gonçalves (Dindinha): 

Querida irmã, não disponho das palavras exatas que me correspondam 
às emoções. Peço a você reconfortar o nosso Paulo e dizer-lhe que não 
perdi o sonho de meu filhinho que nascesse na Terra de nossa união e de 
nosso amor. O futuro é luz de Deus. Quem sabe virá para nós uma vida 
renovada e diferente para as mais lindas realizações? O meu coração da 
vida física não suportou a extensão das melodias que me faziam viver, e 
uma simples renovação para tratamento justo me fez repousar nas ma-
ravilhas diferentes a que fui conduzida. Muitas saudades e lembranças a 
todos os nossos e para você um beijo fraternal com as muitas saudades 
de sua Clara” (Dir. RIBEIRO, Santa Clara, 2016).

 O fato de fragmentos41 desta carta psicografada estarem presentes no en-

redo do vídeo-documentário Santa Clara, somado ao relato de Adelzon Alves de 

41 Ver o conteúdo completo da psicografia de Chico Xavier para Clara Nunes acessando: 
https://www.youtube.com/watch?v=vDSnYzGMdL8
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Clara Nunes foi “a primeira cantora brasileira a vender mais de cem mil có-

pias de discos” (BAKKE, 2005, p. 86). Iniciou uma carreira de sucesso na década 

de 1970, interpretando canções e protagonizando performances em produções 

audiovisuais (videoclipes) com enredos de exaltação explícita às culturas africa-

nas e afro-brasileiras, sobretudo, acerca das expressões religiosas de matrizes 

africanas, no período que o Brasil era governado pelo regime militar, marcado 

pelo racismo32 e intolerância religiosa.

Importante enfatizar, que os ataques direcionados às culturas religiosas 

afro-brasileiras, não estão relacionados apenas na concepção de intolerância 

religiosa, mas como racismo religioso, por conta do evento histórico escravidão 

dos povos africanos, justificado pelo discurso de inferioridade étnico-racial. Deste 

modo, as religiões de matrizes africanas estão inseridas dentro deste contexto 

racista.

O campo musical é um dos principais veículos de representação e dissemi-

nação das memórias africanas e afro-brasileiras, que a escravidão não conseguiu 

apagar, sobretudo, as religiões de matrizes africanas “constituíram-se como um 

dos temas preferidos da música popular desde o final do século XIX” (MATTOS, 

2007, p. 198). De acordo com o levantamento realizado por Reginaldo Prandi: 

Quase mil títulos de músicas gravadas no século XX trazem algum tipo 
de referência à religião dos orixás, voduns, inquices, caboclos e outras 
entidades espirituais dos terreiros de candomblé, umbanda e demais mo-
dalidades religiosas. Referências às próprias religiões ou a termos e ele-
mentos característicos. (PRANDI, 2005, p. 249).

As produções fonográficas de nosso país, desde o advento da indústria 

cultural da música, costumam retratar a diversidade cultural do povo brasilei-

ro, muitas vezes ilustrando as relações sociais cotidianas. Uma única canção é 

um instrumento de interação dotado de expressividade, capaz de envolver emo-

32 Conjunto de teorias, crenças e práticas que estabelece uma hierarquia entre as raças 
(etnias), consideradas fenômenos biológicos. O direito de uma raça (etnia) considerada pura 
ou superior permitia a dominação sobre outras, geralmente consideradas inferiores. Ver mais 
sobre o assunto em: MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade 
nacional x identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.
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cionalmente os atores sociais, despertando-lhes sentimentos diversos e, que                 

possuem a capacidade de influenciar nas representações culturais dos diversos 

grupos sociais que existem no país (NAPOLITANO, 2001). 

A produção artística-musical de Clara Nunes insere-se neste contexto, in-

fluenciou a edificação e afirmação de identidades e identificações de resistências 

afro-religiosas33 entre os anos de 1970 a 1983, período que ocupou um espaço 

de poder na indústria fonográfica, nunca ocupado por uma mulher. 

Este artigo vai se dedicar a apresentar interpretações acerca do audiovi-

sual vídeo-documentário Santa Clara (duração de 48min33seg), dirigido por Fe-

lipe Ribeiro (sua primeira direção), produzido e editado por Tatiana Azevedo, ci-

negrafista Tito Nogueira e orientado por Maurício Lissovsky, em coprodução com 

a Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ, em 2016. Lançado no Espaço 

Cultural dos Correios (Rio de Janeiro), no dia 06 de julho 2016 às 18h00min, 

com entrada franca. 

O objetivo de analisar está fonte produzida 33 anos após a morte de Clara 

Nunes é demonstrar a dimensão e o significado que a produção artística-musical 

da cantora ocupou na indústria cultural brasileira nas décadas de 1970/80, e no 

imaginário de muitas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer o seu 

trabalho.

O vídeo-documentário Santa Clara, traça um perfil da cantora a partir de de-

poimentos de pessoas como Tia Surica, Casquinha (integrantes da Velha Guarda 

da Portela), Paulo César Pinheiro, Adelzon Alves, Deli Monteiro (neta de Vovó 

Maria Joana Rezadeira), Paulinho da Viola e Toquinho. Também traz relatos de 

fãs e adeptas/os das religiões afro-brasileiras, que afirmam que Clara Nunes, 

após a morte, tornou-se uma “entidade milagreira”, com o poder de realizar diver-

sos pedidos de pessoas que vão até o seu túmulo solicitar ajuda. Santa Clara é 

interessante, porque reúne diversas narrativas acerca da figura da artista. 

33 Discussão central da tese: Nos enredos do banho de manjericão: Identidades e identi-
ficações de resistências afro-religiosas na produção audiovisual de Clara Nunes (1970-1983). 
Link de acesso: https://www.ppghufgd.com/wp-content/uploads/2020/12/Tese-Monique-Fran-
cielle-Castilho-Vargas.pdf
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 No campo da historiografia está é a primeira análise realizada do vídeo-

-documentário Santa Clara. As interpretações elaboradas acerca de uma úni-

ca fonte são diversas e cada historiador/a, com sua bagagem de conhecimento 

compreende o evento histórico de determinada maneira. Durval Albuquerque Jú-

nior, orienta que não devemos fugir dos limites impostos pelo nosso arquivo, “só 

podemos historicizar aquilo que deixou rastros de sua produção pelo homem em 

dado momento e espaço” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 64). 

Reinhart Koselleck, historiador alemão, que também apresenta um debate 

sobre o ofício do historiador, afirma que o valor das fontes não estão nelas em 

si, mas na relação que o/a pesquisador/a estabelece com elas, para interpretar 

e narrar acontecimentos históricos. Em outras palavras, “As fontes nos impedem 

de cometer erros, mas não nos revelam o que temos que dizer. Para que estas 

finalmente falem, faz-se necessária uma teoria da história possível” (KOSELLE-

CK, 2006, p. 188).

Respaldando-se nas afirmações de Albuquerque Júnior e Koselleck, antes 

de explorar diretamente o conteúdo de Santa Clara, é necessário fazer uma refle-

xão teórico-metodológica acerca do uso de documentário (neste caso biográfico) 

como fonte de pesquisa em História. Ao selecionar uma produção fílmica como 

fonte, a cientista social Mônica Almeida Kornis, no seu artigo História e Cinema: 

Um debate metodológico, destaca que:

Hoje se admite que a imagem não ilustra nem reproduz a realidade, ela a 
reconstrói a partir de uma linguagem própria que é produzida num dado 
contexto histórico. Isto quer dizer que a utilização da imagem pelo his-
toriador pressupõe uma série de indagações que vão muito além do re-
conhecimento do glamour dos documentos visuais. O historiador deverá 
passar por um processo de educação do olhar que lhe possibilite “ler” as 
imagens (KORNIS, 1992, p. 238).

A primeira questão que o/a pesquisador/a que utiliza filmes e documentá-

rios como fonte de análise historiográfica precisa saber que nenhum filme, foto-

grafia ou documentário, por mais comprometido que esteja em retratar ou regis-

trar fielmente determinado evento histórico, jamais vai conseguir realizar tal feito, 

mesmo porque, segundo o historiador Hayden White, “narrativas históricas são 
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ficções verbais cujos conteúdos são tanto inventados quanto descobertos” (2001, 

p.98). Portanto, o que essas produções são capazes de fazer é representar uma 

realidade construída a partir de interesses bem definidos daquelas/es que ideali-

zam. As palavras de Kornis, sustentam esta argumentação:

O filme [...] passa a ser visto como uma construção que, como tal, altera 
a realidade através de uma articulação entre a imagem, a palavra, o som 
e o movimento. Os vários elementos da confecção de um filme – a mon-
tagem, o enquadramento, os movimentos de câmera, a iluminação, a uti-
lização ou não da cor, são elementos estéticos que formam a linguagem 
cinematográfica, conferindo-lhe um significado específico que transforma 
e interpreta aquilo que foi recortado do real (KORNIS, 1992, p. 239).

Para desenvolver uma interpretação possível de Santa Clara, as diversas 

narrativas presentes nos depoimentos serão analisadas, considerando que cada 

pessoa que dá seu depoimento para compor o documentário carrega uma me-

mória e um sentimento individual por Clara Nunes. 

Embora o enredo do vídeo-documentário Santa Clara tenha a intenção de 

afirmar uma espécie de santificação da imagem da cantora, também busca apre-

sentar várias representações de Clara Nunes, porém, expondo de uma maneira 

que direciona as/os espectadoras/es crer que pelo menos Clara foi “um ser de 

luz” e uma intérprete muito importante para Música Popular Brasileira/MPB. Sus-

tentando esta afirmação, a pesquisadora Mariana Duccini Junqueira da Silva, 

em seu artigo: Um imaginário da redenção: sujeito e história no documentário 

musical, argumenta:

As representações realizam-se em hábitos, práticas – as imagens tor-
nam-se indícios de realidade, deixando de ser unicamente abstrações 
próprias à vida mental. Formam matrizes de identidade em uma cultura, 
plataformas de sentido que se prestam a um efeito de transparência, 
conferindo aspecto de naturalidade àquilo que é tão somente convencio-
nal (SILVA, 2012, p. 09).

Outro elemento que compõe o conjunto de representações que, tratando-se 

de documentário biográfico, a presença é quase que indispensável, são os depoi-

mentos, estes, muitas vezes, sobrepõem as imagens. Portanto, compreende-se 

que as vozes nos documentários ocupam lugares de autoridades. Compete des-
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tacar que o momento de criação em si do produto, é quando todo material fílmico 

passa pelo processo de edição e, é nesta etapa que se tem a possibilidade tanto 

de legitimar quanto de deslegitimar assuntos abordados pelas/os depoentes. 

De acordo com Silva, tais vozes autorizadas “referem-se quase exclusiva-

mente a jornalistas especializados, músicos, críticos de música e familiares/ami-

gos do protagonista” (2012, p.12). No caso de Santa Clara, as vozes autorizadas 

presentes são dos dois produtores, dos membros da Escola de Samba Portela, 

das/os amigas/os e das/os fãs da cantora Clara Nunes.

Um artifício usado com bastante frequência nos documentários biográficos 

é apresentar as dificuldades ou as polêmicas que a/o protagonista precisou en-

frentar para realizar as ações mais expressivas de sua carreira, principalmente 

se a/o protagonista for uma/um profissional da música. Sendo assim, é impor-

tante destacar que “o peso do discurso de teor histórico, encontra uma de suas 

materializações mais comuns nos documentários musicais” (SILVA, 2012, p. 13). 

As palavras da autora devem ser consideradas para analisar Santa Clara, uma 

vez que se trata de um documentário biográfico musical.

O vídeo-documentário Santa Clara é composto por diversas narrativas, uma 

vez que é construído a partir de depoimentos de pessoas que tinham relações 

diferentes com a artista. No entanto, o objetivo desta produção é apresentar as 

polêmicas geradas acerca da imagem de Clara Nunes após falecer com apenas 

39 (trinta e nove) anos quando estava vivendo o apogeu de sua carreira.  

Considerando o que foi exposto acerca da utilização de produções fílmicas 

como fonte de pesquisa em História, fica evidente que não tem como elaborar 

uma análise totalizante desta fonte. Porém, toda pesquisa é projetada a partir de 

uma delimitação de tempo, espaço e assunto. É evidente que o/a pesquisador/a, 

independente da tipologia de fonte que for explorar, vai extrair e analisar aquilo 

que oferece resposta a temática que está sendo abordada. 

Para apresentar interpretações acerca do vídeo-documentário Santa Cla-
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ra, é imprescindível expor como se sucedeu a polêmica envolvendo a morte da 

cantora Clara Nunes. 

No sábado, dia 05 de março de 1983, Clara Nunes se internou na Clínica 

São Vicente, uma das mais conceituadas da cidade do Rio de Janeiro na época, 

o objetivo era realizar uma cirurgia para remoção das varizes nas pernas, reparo 

cirúrgico simples quando comparado a outros tipos de operação. 

Tudo corria bem, mas, ao final da cirurgia, segundo avaliação médica, a 

cantora sofreu um choque anafilático; em decorrência, teve uma parada cardía-

ca que levou à falta de oxigênio no cérebro e, consequentemente, deixou-a em 

coma. Foi o início de vinte oito dias de consternação até a sua morte na madru-

gada de uma sexta-feira santa para o sábado de aleluia, dia 02 de abril do ano 

de 1983.

O clima de suspense, provocado pela divulgação de boletins médicos pou-

co explicativos, sugeria várias versões levantadas pela imprensa sobre as cir-

cunstâncias da cirurgia e o que realmente teria causado a morte de Clara Nunes. 

A situação lamentável da artista, o coma por quase um mês, em seguida o óbito, 

tornou-se assunto polêmico relatado pelos meios de comunicação da época. Em 

03 de agosto de 1983, a Revista Veja34 ainda noticiava informações acerca da 

morte da cantora:

As suspeitas de que houvera erro médico surgiram durante os 28 dias de 
coma profundo em que mergulhou a cantora após a operação. Segundo 
as acusações, teria ocorrido um defeito na aparelhagem de oxigênio, 
produzindo uma mistura indevida com protoxido de azoto, gás que com-
põe o coquetel anestésico provocando uma parada cardíaca na paciente, 
seguida de uma paralisação em sua atividade cerebral, num momento 
que o anestesista Américo Salgueiro Austran Filho estaria ausente da 
sala, atendendo a um telefonema (Veja, 1983, p. 24).

Sobre os médicos Antônio Vieira de Mello, o cirurgião, e Américo Salgueiro 

Austran Filho, o anestesista, recaíram denúncias de negligência, incluindo tam-

34 A Revista Veja, na década 1970, após algumas edições geradoras de prejuízo financei-
ro, transformou-se no segundo maior semanário de informações do mundo. Ver mais in: MIRA, 
Maria Celeste. O leitor e a banca de revistas: O caso da Editora Abril. Tese (Doutorado em 
Sociologia) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas, 1997.
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bém o diretor técnico da Clínica São Vicente, o médico Luís Roberto Soares 

Londres, responsável pela manutenção dos equipamentos do hospital. Diante 

dessas acusações, os dois médicos responsáveis pela cirurgia de Clara Nunes, 

decidiram pedir abertura de um inquérito para averiguar o motivo da morte da 

cantora e, segundo o que a Revista Veja noticiou em outro trecho da reportagem 

citada acima, ficou comprovado que Austran Filho e Mello não foram os culpados 

pelo falecimento da cantora:

Clara Nunes morreu realmente em decorrência de um “choque anafilá-
tico irreversível, agudo, sem que tenha para isso ocorrido nenhum tipo 
de negligência, falha humana ou técnica” – exatamente o que vinha ale-
gando os médicos envolvidos no caso. O inquérito, concluiu ainda que 
os equipamentos da sala de cirurgia estavam em perfeitas condições, de 
acordo com a perícia realizada pelo Instituto Médico Legal e pela empre-
sa White Martins que, cuida da manutenção do equipamento de oxigênio. 
Os boletins requisitados à clínica teriam comprovado ainda, a perfeita 
dosagem dos gases anestésicos (Veja, 1983, p. 24, ed. 778).

Após três meses analisando as inúmeras páginas do inquérito, o médico 

Aristides Maltez Filho, presidente do Conselho Regional do Estado de Medicina 

da Bahia-Cremeb, anunciou não ter encontrado provas que incriminassem os 

três médicos indiciados. Os quinze membros do conselho que participaram do 

julgamento acataram com unanimidade o parecer, inocentando Antônio Vieira de 

Mello, Américo Salgueiro Austran Filho e Luís Roberto Soares Londres. Contudo, 

o vídeo-documentário Santa Clara, traz o depoimento de Paulo César Pinheiro, 

o compositor, produtor e esposo de Clara Nunes que afirma que o anestesista 

Américo Salgueiro Austran Filho foi o responsável pela morte da cantora:

No momento em que eu cheguei à clínica, quando estavam todos os mé-
dicos reunidos, para me dar a notícia de que ela tinha entrado em coma, 
por uma operação banal, por uma cirurgia de varizes de perna, eu olhei 
para cara de um por um e não precisou ninguém me dizer quem foi o 
barbeiro, tava na cara do anestesista, ele estava completamente fora de 
si, transtornado (Dir. RIBEIRO, Santa Clara, 2016).

Mesmo com toda a investigação realizada e tendo se passado trinta e três 

anos que Clara Nunes faleceu, para seu esposo, a morte foi causada por erro 

médico, tanto que, em outro momento do documentário, afirma isso: “foi um erro 
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médico que levou a morte uma pessoa, assim como todos os dias acontece mi-

lhares de outros no país inteiro”. Estes dois fragmentos do depoimento de Paulo 

César Pinheiro, contradizendo o inquérito, anunciam a complexidade que é ana-

lisar esta fonte.

Santa Clara apresenta depoimentos de várias pessoas, que podem ser di-

vididos em dois grupos. O primeiro grupo é composto por pessoas que conviviam 

com a intérprete, tais como: Adelzon Alves (produtor da segunda fase da carreira 

e namorado de Clara), Paulo César Pinheiro (produtor da terceira fase da carreira 

e esposo), Deli Monteiro (neta de Vovó Maria Joana Rezadeira), Virgínia (amiga 

e madrinha de casamento de Clara), Tia Surica e Casquinha (membros da Escola 

de Samba Portela). 

O segundo grupo de pessoas que prestam depoimentos para o vídeo-docu-

mentário, é formado por fãs da intérprete que acreditam que Clara Nunes, após 

a morte, tornou-se um ser transcendente com a capacidade de realizar pedidos 

que são feitos a ela. Esta divisão não aparece de forma explícita em Santa Clara 

são apresentados de forma aleatória. 

Em relação ao fato de Clara Nunes ter se tornado uma “entidade milagreira” 

no pós-morte, é nítido a existência de um antagonismo na opinião dos depoentes. 

Este assunto é uma das questões centrais do vídeo-documentário, e não está 

presente apenas no conteúdo dos depoimentos, mas no enredo da produção e 

no próprio título. Santa Clara é um título demasiadamente tendencioso para dire-

cionar a interpretação do/a espectador/a de que o espírito de Clara Nunes possui 

a capacidade de realizar milagres impossíveis.

A sacralização direcionada a Clara Nunes pelas/os suas/es fãs é reforçada 

pelo enredo do vídeo-documentário Santa Clara, organizados em depoimentos 

sequenciados visando evidenciar a ideia de que após a morte, Clara passou a 

ser um ser transcendente realizador de milagres. A maneira que é organizado 

o vídeo-documentário é tão intricada, que é necessário recorrer a uma leitura 
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transversalizada35, ou seja, analisar o conteúdo da fonte audiovisual, que esteja 

relacionado com a questão problema que se almeja responder.

O trabalho artístico-musical de Clara Nunes foi um produto da indústria cul-

tural, composto por letras, ritmos, roupas, acessórios, símbolos e performances, 

que atuaram como dispositivos para edificação de identidades e identificações 

afro-religiosas de resistência. É oportuno o vídeo-documentário Santa Clara ini-

ciar com a canção Puxada da rede do xaréu - 1ª parte36, pois, além de ter sido 

uma canção interpretada por Clara Nunes, a letra e o ritmo melódico já informam 

ao/à espectador/a que o enredo da produção gira em torno das questões afro-re-

ligiosas, presentes na vida e na obra da cantora e a polêmica gerada por conta 

de sua morte. Segue a letra da canção:

Pescador dá presentes pra ela/Yemanjá dele enamorou/A jangada volta 
sem ele/E os olhos da morena marejou/Eu bem disse ao meu bem, sere-
na/Que não fosse ao mar, serena/Ele foi não voltou, serena/Foi as ondas 
do mar que levou, serena (Maria Rosita Salgado Goes, 1971).

Antes do título do documentário ser apresentado, são os rostos de 7 (sete) 

pessoas fazendo oração em voz baixa, 4 (quatro) mulheres e 3 (três) homens, 

que aparecem no decorrer dos 23 (vinte e seis) segundos iniciais. O som que 

acompanha essas imagens é composto pelos 4 (quatro) primeiros versos de Pu-

xada da rede do xaréu - 1ª parte, entoados por uma voz masculina, a qual não 

foi possível identificar o nome do intérprete, mas provavelmente seja um músico 

da banda de Clara Nunes. Em seguida, o som cessa por 3 (três) segundos, a tela 

fica preta e, ao centro, em letras brancas, aparece o título Santa Clara. 

Após os 3 (três) segundos de apresentação do título do documentário, o 

som retorna, dando continuidade a canção Puxada da rede do xaréu - 1ª parte, 

mas agora na voz de Clara Nunes. A performance vocal da intérprete apresenta-

35 Método utilizado por Gabriela Machado Ramos de Almeida para analisar a série Histó-
ria(s) do cinema, de Jean-luc Godard. Ainda cabe destacar que a pesquisadora argumenta, ao 
longo de sua tese, a impossibilidade de abordar uma produção fílmica em sua totalidade. Link 
para acessar a pesquisa na íntegra: https://lume.ufrgs.br/handle/10183/119180
36 Canção de n° 5, lado A do LP Clara Nunes de 1971. Composição de Maria Rosita Sal-
gado Goes, Gravadora Odeon. Os primeiros 55 (cinquenta e cinco) segundos do documentário 
são embalados por essa canção.



156

DA TEORIA À PRÁTICA: METODOLOGIAS, PESQUISAS E ENSINO DE HISTÓRIA

-se de forma melancólica, acompanhando a letra da canção que descreve uma 

despedida: “Eu bem disse ao meu bem, serena, que não fosse ao mar, serena, 

ele foi não voltou, serena, foi as ondas do mar que levou”. Durante os 25 (vinte 

e cinco) segundos do documentário que Clara Nunes canta esses versos, a ima-

gem que aparece é a de seu túmulo, mostrando o nome, a data de nascimento 

(12-08-1943) e a data de falecimento (02-04-1983) da cantora. 

Como se pode observar, a imagem e o som apresentados nesses 60 (ses-

senta) segundos de Santa Clara compõem uma cena extremamente importante, 

pois diz de maneira direta do que se trata o documentário. Os primeiros versos de 

Puxada da rede do xaréu - 1ª parte, fazem menção ao orixá Yemanjá37, divindade 

feminina que pertence ao Candomblé de Ketu/Nagô. 

A escolha desta canção que fala de Yemanjá para iniciar o documentário 

não é por um acaso. Primeiro, busca evidenciar o conteúdo da produção artís-

tica-musical de Clara Nunes. Segundo, tem a pretensão de mostrar que, para 

além de entoar versos enaltecendo as culturas religiosas afro-brasileiras, a can-

tora depositava fé nas divindades oriundas da África. 

Desde início, o enredo do vídeo-documentário Santa Clara se esforça para 

revelar que Clara Nunes realmente tinha um compromisso religioso, esta inter-

pretação fica confirmada quando se relaciona som e imagem. As imagens que 

acompanham Puxada da rede do xaréu - 1ª parte são as/os fãs da artista fazendo 

orações em voz baixa com os olhos fechados. Ainda dentro deste tempo de 60 

(sessenta) segundos, há outro aspecto que necessita ser considerado: os versos 

de despedida entoados pela intérprete, ligando-se com a imagem de seu túmulo. 

Prestando bastante atenção nesta cena, percebe que o audiovisual em 

questão sugere que o/a espectador/a interprete que, ao falecer, o espírito da 

cantora foi fazer morada com Yemanjá. Torna-se verossímil essa afirmação a 

partir do verso: “Foi as ondas do mar que levou”. Considerando a cosmogonia 

de Candomblé de Ketu/Nagô, as/os orixás nunca tiveram uma condição humana, 

são forças da natureza, portanto, Yemanjá seria, em sua essência, o mar.
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Após o minuto inicial do documentário, as mesmas pessoas (fãs) que apa-

recem nos segundo iniciais, novamente, entram em cena carregando baldes com 

água para lavar o túmulo da cantora (o corpo de Clara Nunes está enterrado no 

Cemitério São João Batista na cidade do Rio de Janeiro). A câmera faz questão 

de focar na lápide de Clara Nunes, feita de mármore branco, constituída por uma 

foto de busto da cantora em preto e branco, uma cruz na cor preta, contrastando 

com o mármore branco. Abaixo da foto, estão os versos: “Ela se foi pra cantar, 

para além do luar, onde moram as estrelas... Adeus meu sabiá até um dia”.  Can-

ção Um Ser de Luz, gravada por Alcione no LP Almas e Corações, em 1983, 

composição de João Nogueira, Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro.
       

Imagem 1 – Captura de tela da imagem congelada do túmulo de Clara Nunes

Fonte: Video-documentário Santa Clara (2016)38 

Esta cena de Santa Clara, somada aos depoimentos que vem na sequên-

cia, é mais um indício da intenção apelativa do documentário em reforçar a ideia, 

que Clara Nunes havia se tornado um ser metafísico, capaz de realizar milagres 
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na vida das pessoas que direcionavam pedidos a ela. Esta interpretação fica 

evidente no primeiro depoimento do documentário que é de um suposto fã (não 

identificado), que já apareceu em oração no início, afirmando que Clara Nunes 

concebeu uma graça em sua vida, após pedir emprego diante do túmulo da can-

tora para o espírito dela; na  semana seguinte, deixou de ser um desempregado. 

Vejamos na integra a narrativa do depoente:

“Esse é o quarto ano, eu me lembro como se fosse hoje, eu cheguei aqui 
triste da vida, desempregado, não conseguia emprego de jeito nenhum, 
até digamos, até doente, ai eu vim aqui fazer um pedido para ela. Eu falei 
assim, vou fazer um pedido, Clara, porque eu sei que você é um ser de 
luz, não foi à toa que você foi nomeada um ser de luz. Eu cheguei aqui 
no dia 2 de abril, quando foi no dia 3, a resposta de uma inscrição que eu 
tinha feito no Carrefour, quando foi no dia 15 de abril, a minha carteira já 
estava sendo assinada como recepcionista do Carrefour” (Dir. RIBEIRO, 
Santa Clara, 2016).

O conteúdo deste depoimento, relacionando-se com a cena do túmulo da 

cantora, já seria o suficiente para comprovar que o vídeo-documentário Santa 

Clara, como já destaquei, desenvolve um enredo que direciona o/a espectador/a 

para uma interpretação específica, ponto comum do processo de idealização e 

produção de qualquer audiovisual. Contudo, a imagem em cena no momento 

que o rapaz narra sua experiência confirma o teor apelativo do documentário, 

pois, enquanto ele fala, aparece acendendo uma vela ao lado do túmulo de Clara 

Nunes como gesto de agradecimento pela graça recebida, que, segundo ele, foi 

concebida por Clara Nunes. 

A narrativa exposta no depoimento é bastante intrigante, pois, ao analisá-la 

detalhadamente, a impressão que se tem é que o rapaz não era fã da cantora, 

mas sabendo da fama de realizadora de milagres, em um momento de desespe-

ro por estar desempregado, foi até o túmulo de Clara Nunes pedir ajuda. Assim 

interpreta-se que, antes de ser fã do trabalho artístico-musical de Clara Nunes, 

tornou-se um devoto e, após conseguir o emprego, passou acreditar que a can-

tora, ao morrer, realmente havia se transformado em “um ser de luz” capaz de 

realizar milagres a quem recorresse a ela. O segundo depoimento é de outro 

rapaz que também não é devidamente identificado pelo documentário, mas é 
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emblemático, pois segue uma narrativa semelhante a do primeiro:

“Eu tinha um amigo meu que tinha desaparecido, pessoa feita também 
no santo, aí procurei, procurei, aí vim aqui conversar, passou uns três 
meses e ele apareceu. A gente vem aqui conversando, fica perguntando: 
oi, Clara, é como se ela tivesse viva, sabe, a gente sente aquela vibração 
conversando com ela” (Dir. RIBEIRO, Santa Clara, 2016).

O rapaz apresenta seu relato acariciando a foto de Clara Nunes que está 

fixada na lápide, afirmando, com veemência, tanto em suas palavras quanto em 

sua expressão facial, que sente uma presença espiritual da cantora ao conversar 

com ela estando próximo de seu túmulo. Fica evidente que o sujeito que dá este 

depoimento é um candomblecista no momento em que fala: “pessoa feita tam-

bém no santo”. Uma das maneiras populares de dizer que vai se tornar uma/um 

praticante de Candomblé é: “vou fazer o santo”. Outro depoimento emblemático 

para este debate é o de Maurício, fã da cantora e adepto do Candomblé de Na-

ção Ketu/Nagô:

[...] sou uma pessoa extremamente ligada ao espiritismo, tá, como Cla-
ra também era ligada ao espiritismo, isso aí também eu devo a Clara 
Nunes, seguir hoje a religião que eu sigo, que é o espiritismo de nação 
afro-brasileira. Eu saí muito cedo de casa, sabe, já morei em cemitério, 
já morei na rua, sabe, mas nunca roubei, nunca matei, sempre pedi, pedi 
a Clara que me desse força, que me desse luz para mim ser um alguém 
na vida, ter tudo aquilo que eu sonhava na vida, inclusive ter muito disco 
dela, muito acervo dela e, graças a Deus, hoje eu tenho uma boa casa, 
uma boa vida, uma vida equilibrada e acredito que, com certeza, que, 
abaixo de Deus, ela me ajudou muito (Dir. RIBEIRO, Santa Clara, 2016).

A questão mais relevante destes três depoimentos é o assunto em comum 

que apresentam, o aspecto religioso de devoção. Os três depoentes acreditam 

verdadeiramente que foi Clara Nunes a responsável pelas graças alcançadas, a 

conquista de um emprego, a volta de um amigo que estava desaparecido, a casa 

boa que tem para morar e a vida equilibrada. Todavia, considerando os relatos, 

o mais emblemático de ser destacado é que o primeiro depoimento exibido por 

Santa Clara, analisando a narrativa do sujeito, não tem como saber se é ou não 

uma pessoa adepta de alguma expressão religiosa de matrizes africanas, já o 

segundo e o terceiro deixam evidente o pertencimento ao Candomblé. 
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O conteúdo desses depoimentos é um indício que reforça a interpretação 

que o produtor do documentário se esforça, com veemência, para conceber: uma 

sacralização à Clara Nunes. Portanto, não é simplesmente uma coincidência es-

colher os dois primeiros relatos apresentados, para dar início a sequência de 

depoimentos que Santa Clara traz. Estes depoimentos foram eleitos de maneira 

bastante consciente para consolidar o objetivo central desta produção audiovi-

sual, que é a suposta capacidade de Clara Nunes realizar milagres. A definição 

sobre produções fílmicas em formato de documentários dada por Mariana Ducci-

ni Junqueira da Silva sustenta esta interpretação:  

[...] narrativas audiovisuais em longa-metragem que articulam em sua 
tessitura representações sobre os sujeitos sociais que constroem e sobre 
os aspectos histórico-culturais das épocas retratadas. Assumimos, pois, 
como especificidade narrativa recorrente desses filmes: a construção 
biográfica dos sujeitos segundo uma revelação/redenção e a reposição, 
algo salvacionista, de uma memória acerca de acontecimentos emble-
máticos de sua história – dispersando-se na direção de uma construção 
identitária [...] (SILVA, 2012, p.07).

 Todos os documentários, sobretudo, os de caráter biográficos, são cons-

truídos a partir dos eventos mais marcantes da trajetória profissional, quando é 

oportuno, são relacionados com questões da vida pessoal. Os feitos honrosos 

da/o biografada/o são enfatizados. Em linhas gerais, é comum o/a produtor/o 

idealizar o enredo do audiovisual seguindo a lógica de revelação/redenção, como 

Silva afirma. O tema gerador de Santa Clara é a religiosidade, não apenas os 

aspectos culturais religiosos de matrizes africanas que compõem o trabalho artís-

tico-musical de Clara Nunes, mas o seu pertencimento religioso. Deste modo, ao 

assistir o vídeo-documentário Santa Clara, fica óbvio que as polêmicas envolven-

do a morte precoce da artista aos 39 (trinta e nove) anos foram essenciais para 

criação desse audiovisual.

O pertencimento religioso do primeiro depoente não está explícito em seu 

relato, porém, seu sentimento de fé no espírito da cantora enquanto uma entida-

de dotada da capacidade de realizar milagres gera, obrigatoriamente, a necessi-

dade desta narrativa ponderar uma discussão acerca do título do documentário. 
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Considerando as denominações religiosas mais aludidas por Clara Nunes em 

seu trabalho artístico-musical que, sem dúvidas, são as religiões de matrizes 

africanas, escolher Santa Clara como título de um documentário de pretensão 

biográfica, ao ter o primeiro contato com o audiovisual, dá a impressão da exis-

tência de incompatibilidade com relação ao conteúdo que imagina ser abordado.

Como informado no início deste artigo, o principal objetivo é apresentar a 

sacralização de Clara Nunes no vídeo-documentário Santa Clara. Então, é im-

portante abordar o significado do termo santa. Santa/o é um conceito cristão, 

utilizado para se referir a pessoa que foi canonizada (considerada santa pela 

Igreja Católica). Para as/os católicas/os, para ser considerada/o uma/um santa/o, 

é necessário passar por três etapas: confirmação das virtudes heroicas (durante 

a vida), beatificação39 e canonização (após a morte). As últimas duas exigem a 

comprovação de um milagre. 

Canonização é um assunto sério para Igreja Católica e um processo bas-

tante complexo, sendo de responsabilidade da Santa Sé Apostólica40 selecionar 

uma comissão para avaliar a santidade da/o beata/o em questão. Ao final das 

avaliações, somente o Papa tem a autoridade suficiente para conceder o estatuto 

de santa/o. Sendo assim, é pouco provável que a Igreja Católica tenha conheci-

mento sobre a suposta santidade de Clara Nunes. Mas muitas/os adeptas/os das 

religiões de matrizes africanas, kardecistas e praticantes do catolicismo popular 

acreditam que a cantora se tornou capaz de realizar milagres, logo, após sua 

morte, segundo Rachel Rua Baptista Bakke: 

Desde o dia seguinte a morte da cantora, seu túmulo se transformou num 
local de peregrinação do povo-de-santo. Segundo informações concedi-
das pelo senhor Varela, funcionário do cemitério que me acompanhou 
durante a visita que fiz ao túmulo, até hoje, no dia de sua morte e no dia 
de finados, um grande número de pessoas visita a sepultura de Clara, 
entre eles estão adeptos das religiões afro-brasileiras que levam seus 

39 Tornar-se um/uma beato/a, para isso, é necessário comprovar um milagre ocorrido por 
sua intercessão.
40 É a jurisdição eclesiástica da Igreja Católica em Roma, sendo uma entidade soberana 
e independente do Estado da Cidade do Vaticano.
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atabaques e lá realizam rituais deixando, no fim, oferendas à cantora 
(BAKKE, 2005, p.106).

Entretanto, como explicado, santa/o é um conceito cristão eurocêntrico, en-

tão as pessoas que direcionam devoção à Clara Nunes não a identificam como 

santa, mas como uma “entidade” ou “um ser de luz” como já colocado. Relacio-

nando as imagens e os depoimentos que compõem o início do audiovisual com o 

Evangelho Segundo o Espiritismo (1864) de Allan Kardec, livro espírita utilizado 

pelas/os kardecistas e também por muitas/os umbandistas, compreende-se que 

Clara Nunes se tornou um espírito evoluído, capaz de realizar feitos na vida de 

quem recorre a ela que, seguindo uma lógica, que era impossível de acontecer. 

Considerando o que foi abordado até o momento, nota-se que, embora o 

vídeo-documentário Santa Clara se aproprie de um termo cristão na construção 

de seu título, o enredo do audiovisual desenvolve uma narrativa orientada pe-

las concepções mágico-religiosas kardecistas e umbandistas. Esta interpretação 

evidencia-se em uma parte do depoimento de Adelzon Alves (produtor da segun-

da fase da carreira de Clara Nunes e namorado):

Quando a Clara foi para o andar de cima, a mãe (Dindinha) foi no Chi-
co Xavier, o Chico, sai da  casa onde mora, tem tipo uma área que ele 
passa, para entrar  na sala de reuniões e o pessoal fica ali naquele cor-
redor, uns na fila da frente, segunda fila, terceira né para ele passar ali 
e ele cumprimenta uma pessoa ou outra, pegam na mão dele e tal e ela 
disse que ficou na segunda, terceira fila, meio recuada para não, não 
se identificou nem nada, mas ele, ao passar, pegou na mão dela assim, 
enfiou a mão entre as pessoas que estavam na frente e, pegou na mão 
dela, aí diz assim é minha irmã, nós perdemos uma pessoa importante, 
não é, ela para desconversar, para ter mais segurança, disse assim, é 
Chico morreu o Teixerinha, morreu a Elis Regina, citou uma meia dúzias 
de nomes, aí disse assim, deixa de ser boba, sô, seu pai Mané Serrador 
que era o apelido íntimo da família do pai, seu pai Mané Serrador, tá aqui 
do meu lado com a sua mãe, pode ficar tranquila que você vai receber a 
sua mensagem, sem problema, aí ela se emocionou muito, né, porque 
ela não esperava essa, esse acontecimento, não é, aí foi naquela noite 
mesmo, veio a primeira (Dir. RIBEIRO, Santa Clara, 2016).

Este fragmento do depoimento de Adelzon Alves já é bastante representa-

tivo para consolidar a análise apresentada até o momento acerca o vídeo-docu-

mentário Santa Clara, porém, minutos depois, vai dizer algo ainda mais revela-
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que o espírito da cantora frequentava o Lar de Frei Luiz, evidenciam que a sa-

cralização direcionada a Clara Nunes distancia-se daquela concebida pela Igreja 

Católica, mencionada anteriormente. Pessoas que são consideradas santas pelo 

catolicismo, não se manifestam em centros espíritas kardecistas. 

Ainda que a produção audiovisual faça uso de um conceito cristão para 

compor seu título, é possível assegurar que a sacralização acerca da imagem 

da cantora, apresentada pelo documentário, segue a perspectiva kardecista que, 

de maneira geral, também é considerada por muitas/os umbandistas. Isso fica 

confirmado em vários momentos da narrativa fílmica ao enfatizar que Clara Nu-

nes se tornou “um ser de luz” capaz de realizar milagres na vida de quem a ela 

recorresse. Embora não tenha analisado Santa Clara, o exposto por Rachel Rua 

Babtista Bakke sustenta esta interpretação:

Para muitos, Clara Nunes não morreu, mas se encantou ascendendo 
assim ao status de uma entidade – Um Ser de Luz – como acontece com 
muitas personalidades do mundo afro-religioso. Por dois momentos foi 
possível constatar indícios dessa interpretação, o primeiro numa repor-
tagem da Revista Tititi de 14/04/2003, na qual Dona Carmem Oliveira 
afirmou que fora curada de um câncer por Clara: “Já naquela época [pe-
ríodo em que Clara morreu] eu sentia dor. Tinha uns nódulos nos seios. 
Que me preocupavam. No enterro comecei a rezar um terço, pedindo a 
ela que olhasse pela minha saúde”. Num segundo, durante a visita ao 
túmulo, encontrei placas em que fiéis agradeciam à cantora as graças 
alcançadas (BAKKE, 2005, p. 106).

Considerando as palavras de Bakke, antropóloga que também pesquisou 

(2003-2005) a produção artística-musical de Clara Nunes, fica constatado que 

esta santificação da imagem da cantora não foi algo construído pelo vídeo-docu-

mentário Santa Clara, essas narrativas polêmicas, afirmando que Clara Nunes 

havia se tornado capaz de realizar milagres, começaram a ser disseminadas logo 

após sua morte (02 de abril de 1983). Deste modo, Santa Clara deve ser consi-

derada uma produção audiovisual importante sobre a vida e a obra da artista, por 

ter coragem de apresentar um enredo centrado em uma questão tão complexa 

envolvendo Clara Nunes de maneira audaciosa, começando pelo título de inspi-

ração católica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O assunto de maior evidencia em Santa Clara é a sacralização conferida a 

Clara Nunes. Como já mencionado anteriormente, trata-se de um tema polêmico 

e complexo de discutir. Decidi abordá-lo pelo fato de estar presente no título do 

vídeo-documentário, nas imagens iniciais e na maioria dos depoimentos. Con-

siderando a análise realizada fica constatado que a sacralização direcionada a 

cantora, fomentada no enredo de Santa Clara, é um assunto em voga, envolven-

do Clara Nunes, que antecede a existência do documentário. 

Deste modo, o produtor/idealizador do vídeo-documentário Santa Clara, 

se preocupou em reunir as diversas narrativas acerca da questão que, prova-

velmente, seja a mais polêmica relacionada a Clara Nunes. Um dos objetivos 

específicos de Santa Clara é dar legitimidade a sacralização conferida a Clara 

Nunes por pessoas comuns, contudo, cabe enfatizar que o enredo completo 

do documentário (que não seria possível analisar por inteiro neste artigo), não 

apresenta uma versão unilateral do assunto, pois traz os relatos de Deli Monteiro 

e Paulo César Pinheiro, que são totalmente contrários à ideia de que a cantora 

passou a realizar milagres após a morte.

Por fim, é importante dizer que não compete às/aos historiadoras/es com-

provar veracidade ou não que Clara Nunes após falecer, tornou-se capaz de 

realizar milagres na vida das pessoas que, com fé, a ela recorresse. Este debate 

consistiu em analisar as narrativas presentes nos relatos, a fim de apresentar 

as várias interpretações e representações envolvendo Clara Nunes. Sendo as-

sim, com relação a sacralização da cantora, a ideia que defendo vai ao encontro 

daquilo que o título do artigo sugere: “é feito uma reza, um ritual”, existe e surte 

efeito apenas na vida daquelas/es que acreditam e a cultuam enquanto um ser 

sacro.
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NA PASSAGEM DO SOM

 Como um momento que antecede um grande show de Rock, é na passagem 

de som que iniciamos o presente capítulo. O século XX, como tão bem destacou 

Erick Hobsbawn (1995), pode ser compreendido como um período marcado pelos 

extremos, tendo ocorrido não apenas as duas grandes guerras, como também 

o apogeu de ideologias como o fascismo e o Nazismo. Além disso, também 

viu o surgimento da Guerra Fria e os impactos no mundo polarizado, como na 

América Latina e as inúmeras ditaduras que se deflagaram em meio ao espectro 

comunista que diziam rondar os países. Contudo, toda essa efervescência gerou 

impactos econômicos, políticos e também culturais. E no contexto da década de 

80 do referido século que estará o plano de fundo deste trabalho.42

 No âmbito da historiografia, ela também passou por inúmeros debates 

e reflexões sobre a função da História, bem como em relação às fontes e 

metodologias. No caso específico da música, como tão bem destaca Moraes 

(2000) existem diversas possibilidades de abordá-la como fonte histórica. Com 

isso, “Normalmente existem duas formas básicas de abordagem: uma que 

prioriza um olhar externo à obra e outra que procura suas articulações internas, 

estruturais” (NAPOLITANO, 2007, p. 154). Sendo assim, este breve capítulo 

busca apresentar a canção “Revoluções por minuto” da banda de rock brasileiro 

RPM e como a mesma abordou a questão da abertura política no Brasil.

 Sobre a década de 80 do século XX no Brasil, havia um intenso debate 

acerca das ações impetradas pelo Estado brasileiro contra as inúmeras pessoas 

que foram perseguidas e exiladas, as quais importante mencionar lutavam por 

justiça e plena democracia (RAGO, 2013). Assim, segundo Rezende (2013):

No final da década de 70 e início da de 80, o regime continuava insistindo 
em vincular suas medidas e ações a um suposto ideário de democracia 
que lhe garantisse meios de conseguir adesão e aceitabilidade para as 
suas medidas nas diversas esferas. No entanto, ele enfrentava, naquele 

42 O presente artigo é resultado do trabalho de conclusão de curso intitulado: “Ela estava
censurada, mas foi liberada”: uma análise da música revoluções por minuto frente a abertura
política no Brasil”. O referido trabalho foi defendido e aprovado junto ao curso de História da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus Coxim em 2021.
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momento, as reivindicações de diversos setores sociais que se organiza-
vam contra ele. Os diversos componentes do grupo de poder (militares, 
tecnoburocratas e representantes do grande capital) se empenhavam 
em fornecer ao regime em vigor todos os subsídios para que ele exer-
cesse um alto grau de controle e pressão para que os demais setores 
sociais não avançassem no sentido de mudanças políticas substanciais 
(REZENDE, 2013, p. 217).  

Contudo, ainda que existissem debates sobre o tema, além da busca de 

familiares por seus entes queridos desaparecidos, isso não se apresentou como 

empecilho para que inúmeros shows e eventos internacionais ocorressem naquele 

Brasil. Em janeiro de 1985, por exemplo, ocorreu o primeiro festival “Rock in Rio”, 

o que muitos críticos da época destacavam parecer uma velha lembrança da 

era dos Woodstock43, devido principalmente a mistura de gêneros musicais e de 

artistas nacionais e internacionais. No referido ano, o país passou por eleições 

indiretas, as quais em 15 de janeiro de 1985 anunciou o novo presidente, Tancredo 

Neves, e dias após sua posse, veio a falecer, assumindo seu vice José Sarney 

(GUILHERME, 2017). Segundo Santos (2016), sem preparo e sem legitimidade, 

Sarney pegou um país cheio de problemas e uma enorme inflação deixado pela 

ditadura militar, algo que ditou a nova realidade de preparo para uma retomada 

democrática.

Como frutos de seu tempo, nessa conjuntura política, social e econômica 

que vários jovens procuraram através das diversas expressões artísticas expor 

seus sentimentos de descontentamento e de contestação ao cenário vivido, algo 

que durante muito tempo ficou reprimido pelo medo e pela censura dos anos de 

repressão (NAPOLITANO, 2002). A partir dessa “liberação”, bandas de variadas 

vertentes de estilo rock, das mais diversas regiões do país passaram a compor 

músicas e destacar suas letras mais politizadas. No caso de Brasília, capital do 

Brasil, ela viu o surgimento de grupos como Capital Inicial (1981-), Legião Urbana 

(1982-1996) e Plebe Rude (1981-). No Rio de Janeiro surgiram o Barão Vermelho 

43 Foi um dos primeiros festival musical ocorrido nos Estados Unidos nos anos 1969, que 
segundo Paulo Chacon, no seu livro O que é rock (1985) foi um momento alto de cultura e 
questionamentos da época.
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(1981-), e em São Paulo, o Camisa de vênus (1980) e o RPM (1983-1989, 2011-) 

(ENCARNAÇÃO,2009)44. 

No aspecto cultural da segunda metade da década de 80 diversas produções 

artísticas passaram a tecer críticas não apenas ao governo de José Sarney, 

como também a questões relacionadas a desigualdade, a religião e outros temas 

deixados à revelia pelo legado ditatorial (GUILHERME, 2017). Nesse contexto, 

músicas como “Geração Coca-Cola” (1985), da Legião Urbana, e “Perplexo” 

(1989) da banda Paralamas do Sucesso, buscavam trazer um sentimento de 

que tudo estava mudando com a abertura, porém, também suscitaram dúvidas 

de como seria aquela “nova democracia”. Uma vez que, a maioria desses 

grupos eram formados por jovens que nasceram dentro da própria ditadura e 

pela primeira vez estavam vivenciando um governo democrático, algo que se 

concretizou com a primeira eleição direta, em 1990 (GUILHERME, 2017). 

Após essa breve apresentação e contextualização, compreendemos elucidar 

os principais elementos norteadores que estarão no cerce das reflexões aqui 

apresentadas, dando as batidas e a harmonias necessárias para a compreensão 

do texto.

SOBE O SOM – HISTÓRIA E MÚSICA 

A música é uma arte antiga da humanidade, por muito tempo foi vista                   

apenas como um meio de entretenimento, mas, ao longo dos anos passou também 

a ser vista como um caminho de resistência de povos e de culturas, um meio de 

luta de muitas etnias contra as opressões ao longo da história (BLOMBERG, 

2011). Dentro do campo da História, principalmente a partir do movimento da 

Escola dos Annales na França na metade do Século XX, que se abriu um leque de 

possibilidades de pesquisas e análises, indo além dos documentos ditos oficiais, 

e seus “heróis” advindos do modelo positivista (BURKE, 1997).

44 Importante destacar que o período acompanhou o surgimento de inúmeras bandas, 
mas aqui optamos por destacar as mais conhecidas.
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Assim, com o avanço das discussões, a História foi mantendo e buscando 

diálogos com outras áreas do conhecimento, algo que compreendemos como 

importante para as pesquisas, uma vez que possibilita o desenvolvimento de 

novos questionamentos e a elucidação de pré-existentes. No campo da história, 

a História cultural, passou a buscar a partir da construção cultural a compreensão 

da sociedade, porém, por muito tempo esse campo de pesquisa ficou esquecido, 

sendo desconsiderado por muitos. Pois, somente nos anos de 1970, que recebeu 

o devido espaço acadêmico de produção, ultrapassando barreiras e se mostrando 

uma fonte legítima de documentos e propostas de pesquisa (BURKE, 2005).

No Brasil, o qual pode ser considerado um país privilegiado, devido a sua 

diversidade cultural, a música desempenha um papel importante no processo 

reflexões acerca da cultura e da tão debatida identidade nacional. Uma vez que 

a produção histórica encontra um campo riquíssimo de pesquisa na música 

nacional, tendo várias formas estéticas músicas, desde o campo erudito até 

os mais populares, possibilitando assim traçar variados caminhos de análises 

(NAPOLITANO, 2002). Assim, é possível considerar que:

(...) a música no Brasil foi mais que um veículo neutro de ideias. Ela for-
neceu os meios, as linguagens, os circuitos pelos quais os vários brasis 
se comunicaram. Nem sempre está comunicação foi simétrica e igual 
entre os diversos agentes sociais e históricos envolvidos, na medida em 
que a música também incorporou os dramas e conflitos da nossa for-
mação histórica mais profunda e do nosso acelerado processo de mo-
dernização capitalista. Por todos estes elementos, a música, popular ou 
erudita, constitui um grande conjunto de documentos históricos para se 
conhecer não apenas a história da música brasileira, mas a própria His-
tória do Brasil, em seus diversos aspectos” (NAPOLITANO, 2002, p. 76).

Com isso, devemos compreender que a música não é apenas uma arte 

neutra, mas assim como as outras formas artísticas traz o reflexo de uma 

sociedade, a partir do ponto de vista do compositor ou de quem a produz. Podendo 

ter ou não, uma ampla identificação com o ouvinte. Ou seja, cada sonoridade 

acaba sendo referência do período em que foi composta, tanto pelos meios 

linguísticos, como sonoros. (NAPOLITANO, 2002). Dessa forma, pouco a pouco 

dentro da historiografia, a música foi ocupando um espaço importante dentro das 
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representações produzidas dentro da sociedade (BLOMBERG, 2011). Segundo 

Moraes (2000), é somente nos anos 70 e 80, do século XX, que pesquisadores/as 

passaram a produzir textos e análises utilizando a música como fonte histórica, 

criando uma temática que focou na análise das letras das canções e quais as 

narrativas elas expressavam. 

Nesse contexto, segundo Baia (2012), o historiador que utiliza a música 

como fonte, dialoga de modo geral de uma história social da música, que trabalhe 

com as relações entre música, política, sociedade e cultura. Assim como, também 

gera um importante diálogo interdisciplinar, tendo em vista o quanto áreas como a 

musicologia, antropologia dentre outras ajudam a historiografia na compreensão 

de suas fontes.

Especificamente sobre o gênero musical rock ou como ficou conhecido 

inicialmente Rock’n’roll, este nasce no período pós-guerra (1945) nos Estados 

Unidos da América, influenciados pelo Jazz, R&B, Soul e Blues afro-americano. 

Esse novo estilo se desenvolveu e conquistou espaço principalmente entre os 

jovens, devido não apenas à quebra de padrões culturais, como também pelos 

seus discursos, e atitudes de rebeldia, algo que se entendia como desafiador 

ao sistema conservador desse primeiro período de 1950 (ROCHEDO, 2011). 

Rapidamente, o Rock acabou ultrapassando barreiras territoriais americanas, 

passando a ser um ritmo difundido em vários países e regiões do mundo, a 

exemplo do Brasil. Segundo Karnal (2007), esse ritmo era reflexo daqueles anos 

de grandes impulsos pela liberdade pessoal e da comunidade, um início de uma 

contracultura45, somando-se as frustrações e rebeldias juvenis, características 

nesse período inicial do rock.

No universo musical brasileiro até meados da década de 1950, o ritmo 

maxixe46 e o samba se consolidam como ritmo nacional, possuindo até hoje sua 

45 Contracultura - O termo “contracultura” foi inventado pela imprensa norte-americana, 
nos anos 60, para designar um conjunto de manifestações culturais novas que floresceram, 
[...]” (PEREIRA,1984 p p.13).
46 [...]era um tipo de música mais sincopado ainda, mais malicioso e sugerindo movimento 
de corpos pendulares, filhos diretos da habanera afro-cubano, importada via Espanha, api-
mentada pelo lundu(dança) afro brasileiro.”(NAPOLITANO,2002,p.31-32).
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representatividade. Contudo, a partir de meados de 1970, mudanças passaram a 

ocorrer no cenário musical nacional (ARAUJO, 2013). Estes se dão principalmente 

pela ascensão do rock, do movimento da Jovem Guarda, bem como do auge do 

movimento MPB. Como apresenta Araújo (2013):

A música, nas suas diversas modalidades, era um locus de resistência 
e disputas ideologias, em meio a tropicalistas, representantes da jovem- 
guarda e as denominadas “Canções de protestos”. Essas disputas eram 
acirradas pelos festivais organizados por redes de televisão no final da 
década de 1960 e início dos anos 1970. (ARAUJO, 2013, p.36).

Já no contexto ditatorial brasileiro, com as constantes ações repressivas 

do Estado, principalmente com a criação do AI-547, o medo passa a fazer parte 

da rotina de muitos artistas da época, sendo também uma forma de controle 

social propagada pela ditadura (ARAUJO, 2013). Na contramão, os músicos 

que “ousavam” resistir passaram a utilizar a linguagem de fresta48 como forma 

de burlar a censura, tendo como marca a utilização de discursos que fossem 

indiretos, brincando muitas vezes com o duplo sentido e fazendo uso de outras 

formas linguísticas (ARAÚJO, 2013). Um segundo momento de acirramento da 

repressão foi de 1969 a 1978, no qual tudo que fosse produzido, antes de ser 

divulgado, passava pelos órgãos de censura (NAPOLITANO, 2014).

Sobre a abertura política, somente no início dos anos 1980 que o país de 

fato iniciou sua caminhada lenta e gradual para a saída de uma ditadura e a 

entrada de um governo democrático. Lembrando que mesmo com a assinatura 

de Lei de Anistia em 1979, ações repressivas continuavam a ocorrer, algo que 

compreendemos ter perdurado até o findar da ditadura e todo seu aparato 

jurídico. Nesse contexto é possível mencionar os movimentos e manifestações 

populares, tais como como o Movimento Diretas já. Contudo, com a liberdade 

de expressão novamente tomando forma, uma série de composições vieram a 

47 O AI-5 fechou o Congresso Nacional por tempo indeterminado; cassou mandatos de 
deputados, senadores, prefeitos e governadores; decretou o estado de sítio; suspendeu o ha-
beas corpus para crimes políticos; cassou “direitos políticos dos opositores do regime; proibiu 
a realização de qualquer tipo de reunião” (ARAUJO, 2013, p.19).
48 “Na “linguagem da fresta”, as letras das músicas faziam sentido não no dito, mas no 
interdito, nas entrelinhas” (CAROCHA,2006, p.6).
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tona e deixaram sua mensagem de descontamento frente às ações do então 

Estado brasileiro, algo que como veremos teve na música e em estilos como o 

rock nacional um local propício para sua divulgação (FENERICK, 2004). Logo, 

compreendemos relevante analisar o contexto histórico em que não apenas 

politicamente, mas culturalmente passou por mudanças significativas, as quais 

estarão representadas nas muitas canções do período.

HOJE É DIA DE ROCK

No Brasil, segundo Mugnaini (2014), o Rock dá seus primeiros acordes 

a partir do ano de 1956 através de filmes Norte americanos como “Juventude 

Transviada’’ (1955) e “Rock Around the Clock”, lançados no Brasil com título 

“Balanço das horas” (1956). Para o referido filme ocorreu a gravação de uma 

versão da música que leva o mesmo título do filme em inglês, interpretada pela 

cantora brasileira Nora Nery. Vale mencionar ainda os vários filmes que o cantor 

Elvis Presley estrelou, como por exemplo “Prisioneiro do Rock” (1957) e “Balada 

sangrenta” (1958), mas, somente em 1956 e 1957 que foi gravado o primeiro 

rock brasileiro, sob os cuidados de Cauby Peixoto e seu “Rock and roll em 

Copacabana” (MUGNAINI, 2014).

Ainda que a produção de Cauby Peixoto tenha tido sua importância, é com 

a canção Estúpido cupido (1959) interpretada pela cantora Celly Campelo, que 

o gênero Rock passou a ser sucesso nas rádios da época. Posteriormente, nos 

anos 60, outros cantores deram continuidade ao estilo musical, a exemplo de 

Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wanderléia, tendo um grande apelo popular, 

principalmente, com a criação do programa televisivo Jovem Guarda (1965-1968) 

(MUGNAINI, 2014). Como destaca Encarnação (2009), o nome do programa 

inclusive batizou todo esse movimento inicial de rock no Brasil. Ainda em relação 

a esse período, ele também ficou conhecido como Iê-iê-iê, devido ao surgimento 

da música She loves you da banda inglesa The Beatles, o qual contém em 

seu refrão a palavra “yeah, yeah, yeah”. Mostrando assim uma influência do 
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movimento roqueiro estrangeiro em solo nacional. Anos depois, chegaram as 

guitarras elétricas e movimentos musicais brasileiros como os novos baianos e 

o tropicalismo, que traziam uma mistura de gêneros musicais, tendo como base 

ritmos regionais com o rock e outros ritmos de outros países (ENCARNAÇÃO, 

2009).

Segundo Napolitano (2002), a partir da década de 1970, o cenário musical 

nacional, que tinha como destaque o movimento MPB, foi perdendo o foco dentro 

do mercado fonográfico. Segundo ele, um dos motivos foi o exílio de vários 

artistas, bem como a repressão política sofrida durante os anos de Ditadura Militar, 

como já destacamos. Com isso, outros estilos musicais passaram a ganhar mais 

destaque, a exemplos do pop, do punk, permitindo que o rock passasse a ter 

certo domínio em as “paradas” de rádios e TVs.

Do mercado fonográfico brasileiro, sempre acompanhada de mudanças 
na relação oferta/procura de gêneros e estilos, ela saísse da cena princi-
pal. Mesmo mantendo-se como sinônimo de “música popular culta”, pres-
tigiada entre consumidores de alto padrão socioeconômico e cultural, a 
MPB perderá espaço progressivamente para o rock junto à juventude de 
classe média (diga-se, o segmento que efetivamente Movimenta o mer-
cado musical), a partir de meados dos anos 80. (NAPOLITANO, 2002, 
p.50).

Mas, ainda nos na década de 70 do século XX, que os subgêneros musicais 

derivados do rock irão fazer sucesso dentro do cenário urbano, surgindo casas 

noturnas e eventos específicos para gêneros como punk, metal, New Ware49 entre 

outros. Importante notabilizar que o Punk surgiu com o lema “faça você mesmo” 

que já era utilizado nos anos 50, mas somente depois dentro desse movimento 

cultural que terá outro significado. Com isso, somente com o movimento punk de 

1974, como uma atitude de coragem e criatividade, indo além da atitude ou estilo 

(que marcam eles até os dias de hoje), ocorrendo toda uma filosofia própria de 

ideias e pensamentos e posicionamentos (ALEXANDRE, 20017).

49 Segundo a definição de Ayrton Mugnain Jr, o New Ware é um ritmo pop-rock, porém 
mais acelerado, tendo um visual mais colorido. Alguns exemplos seriam bandas como a Gang 
90, Metrô, Magazine etc.
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Além disso, sofrendo muitas vezes forte influência da filosofia punk, do 

“faça você mesmo”, que bandas pós-punks, rock progressistas e outras tantas 

classificações irão surgir dentro de todo o período entre 1979-1989, ficando 

conhecido anos mais tarde como rock dos anos 80, ou até mesmo BRock50 

(DAPIEVE, 1995). Todavia, as bandas formadas nesse contexto, terão como 

referência o Rock produzido nos EUA e o da Inglaterra, mas não deixando de 

lado as questões próprias de suas regionalidades. Assim, tendo influência de 

culturas e expressões locais, algo que gerou os mais variados “tipos de rock” 

produzidos nesse momento. Ou seja, bandas de rock de Brasília tinham letras e 

ritmos diferentes de bandas do Rio Grande do Sul (CAROCHA, 2006). Com isso, é 

possível observar que a movimentação cultural, bem como as questões políticas e 

sociais influenciaram o campo musical do Rock nacional e seus estilos. Contudo, 

salientamos que a atuação da Divisão da Censura em Diversões públicas (DCDP) 

continuou ativa até a Constituição Federal de 198851 (CAROCHA, 2006).

Dentro do meio fonográfico, a indústria passou a visualizar esse processo 

cultural que estava surgindo de início com uma certa desconfiança, mas ao per-

ceber que músicas com acordes simples e letras diretas teriam enorme aceitação 

pública passaram a produzi-las. Dessa forma, iniciando um processo recepção 

a bandas e artistas para dentro de seu mercado, permitindo o lançamento de 

muitos grupos e seus discos. Exemplos dessa nova etapa são os Paralamas do 

Sucesso, os Titãs e o RPM (ALEXANDRE, 2002).

No caso da banda RPM, que a sigla significa Revolução Por Minuto, ela 

surgiu na cidade de São Paulo, idealizada por Fernando Deluqui (guitarra), P.A. 

(bateria), Luiz Schiavon (teclados) e por Paulo Ricardo (vocal e contrabaixo). 

Ainda sob ditadura, em 1984, lançaram junto a gravadora CBS, um dos grandes 

nomes do segmento na época, sua primeira canção intitulada “Loira Gelada”. 

50 Brock- foi um termo criada pelo jornalista Artur Dapiever, para descrever esse momento 
cultural dos anos 80. No livro. DAPIEVE, Arthur. BRock: o rock brasileiro dos anos 80. Editora 
34, 1995.
51 Para consulta acessar: http://dibrarq.arquivonacional.gov.br/index.php/divisao-de-cen-
sura-de-diversoes-publicas-4 Acesso em 21 out. 2021.
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Porém, necessário destacar que a canção Revolução por minuto (1984), por 

conta de um trecho que cita drogas, ficou proibida de tocar em rádios e TVs pela 

censura (VILLA-LOBOS, 2015). Somente um ano depois a canção foi liberada 

para integrar o primeiro disco, e de lançamento, da banda52. De toda forma, a 

produção alcançou um número significativo de aceitação, mas, foi com o segundo 

disco ao vivo “Rádio Pirata” (1986), que ela se consagrou nacionalmente. Como 

destaca Villa-Lobos (2015):

Surgiu nesse tempo o RPM, que emplacara quatro grandes hits com o 
seu primeiro disco, Revoluções por minuto (1985): “Loiras geladas”, “Rá-
dio pirata”, “Olhar 43” e “A cruz e a espada”. Mas os caras estouraram 
mesmo com o Rádio pirata ao vivo (1986), que vendeu mais de 2 milhões 
de cópias, uma marca inimaginável para uma banda de rock brasileira. 
O RPM foi um verdadeiro fenômeno de massas, porém de fôlego curto 
(VILLA-LOBOS, 2015, p.87)53.

Sobre o “fôlego curto”, isso se deve ao fato da banda ter encerrado suas 

atividades com a primeira formação em 1989. Porém, ela foi importante no 

processo de abertura musical, onde as gravadoras começaram a procurar novas 

bandas com a mesma sonoridade. Dessa forma, o gênero rock começou a se 

consolidar no cenário nacional (VILLA-LOBOS, 2015).

Nesse cenário musical, e político, ainda que sofrendo muitas formas de 

censura e adaptações, foi algo que permitiu ao Rock nacional todo um caminho de 

construção de identidade, passando a ter suas próprias características musicais e 

de estilos de letras. Com isso notamos o quando o Rock foi se modificando desde 

sua chegada no Brasil passando por diferentes períodos históricos e sofrendo 

influências internacionais, mas ao mesmo tempo buscando uma certa autonomia 

(MUGNAINI, 2014). Ou seja, usando do discurso direto para “apontar o dedo” em 

várias feridas do país, o estilo Rock conquistou seu espaço tanto midiático como 

social naquele Brasil em transição (ALEXANDRE, 2017).

52 Programa - por toda minha vida Tv Globo 25/MAR/2011 entre os minutos de 14:44-
15:05 ele fala sobre a censura na música revoluções por minuto - Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=RU5vpPEbl84> Acesso 28 jun 2021.
53 Retirado do livro Memória de um Legionário do Dados Villa-Lobos, Ex guitarrista da le-
gião urbana.
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UMA REVOLUÇÃO POR MINUTO

Como destacamos ao longo do trabalho, os anos 80 do século XX marcaram 

um período de renovação cultural, onde gêneros musicais como o Rock passaram 

a ganhar novos contornos e apelo midiático, a exemplo do rádio e da televisão 

(ZAN, 2001). Nesse contexto, surgiu a banda RPM, a qual foi pensada e formada 

inicialmente por intermédio de cartas, devido o vocalista Paulo Ricardo estar 

em outro país. A partir de sua vinda ao Brasil que a banda começa a colocar 

em prática todas as suas ideias e formam o grupo, algo que ocorreu em 1984 

(BIS DOC., 2013). Nesse período que antecede a chegada do vocalista, ele se 

encontrava em Nova York, Estados Unidos, algo que o possibilitou ter contato 

direto com grupos como o Duran Duran, o Eurythimics etc. Posteriormente isso 

será observado nas influências estéticas da banda, bem como na sonoridade 

moderna e eletrônica que passam a implementar (ENCARNAÇÃO, 2009)54. 

Assim, a partir de apresentações em casas de shows, a exemplo da antiga 

Madame Satã55, que passaram a ficar conhecidos e a chamar a atenção de 

gravadoras. Já em 1986, o canal Rede Globo de Televisão criou o programa 

musical Mixto Quente56, o qual, baseado no Rock in Rio57, passou a apresentar 

diversos artistas e estilos musicais. Dentre um dos grupos que se apresentaram 

estava a banda RPM. Na oportunidade, ao cantar a música Revoluções por 

Minuto, o vocalista Paulo Ricardo destacou: “Vamos fazer mais uma, essa música 

é o mesmo nome da banda Revolução por Minuto, ela estava censurada, mais foi 

54 As referidas informações foram destacadas pelos integrantes da banda RPM em docu-
mentário denominado Bis doc., produzido pela canal de tv Bis. Bis doc, minutos entre 02:44-
3:45. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1zK-MUyFMrg&t=225s> Acesso em: 
17 maio 2021, 14h.
55 Madame satã é um boate que se tornado um espaço para a cultura alternativa, sendo 
muito popular nos anos de 1980.Disponível em: <https://www.saopauloinfoco.com.br/geracao-
-perdida-historia-do-madame-sata/> Acesso 19 maio 2021, 16h.
56 O programa durou entre 05/01/1986 e 23/02/1986. Informações retiradas do site dispo-
nível em: <https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/musicais-e-shows/mixto-quente/. 
>
57 “Rock in rio” e um evento musical que surgiu nos anos de 1985 no rio de janeiro. Dispo-
nível em: <https://rockinrio.com/rio/pt-br/historia/> Acesso em: 24 maio 2021, 22h50min
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liberada”58. Além da questão da própria música, a qual será analisada, é possível 

observar nessa fala a reafirmação do quanto a censura ainda estava presente. 

Da mesma forma como reafirma a importância de irmos além das observações 

somente sonoras ao utilizarmos a música como objeto de estudo, tendo o contexto 

de sua produção e suas particularidades uma importância significativa de análise 

(NAPOLITANO, 2002).

Desse modo, a música selecionada para esse trabalho, “Revolução por 

minuto”, integrou o primeiro disco que leva o mesmo nome.  Um aspecto importante 

e característica de muitos discos da época, é que o primeiro da banda RPM foi 

composto por dois lados, o A e o B. No A haviam músicas de estilos dançantes, 

lembrando as discotecas do período, e suas letras traziam bastante questões de 

encontro e desencontro amoroso. Já o lado B que iniciava a partir da “música 

liberdade/guerra fria”, trazia uma sonoridade mais pesada, com letras mais 

críticas à sociedade e tons políticos, sendo chamado de “Dark” palavra inglesa 

que significa sombria, algo que Luiz Schiavon, integrante da banda, explicou em 

algumas entrevistas59.     

Especificamente sobre a canção “Revolução por minuto”, ela apresenta 

um tom forte e politizado, pontuando questões e temas do período de transição 

ditatorial para o democrático (GUILHERME, 2017). O título também é um aspecto 

que merece atenção, haja vista que ao longo do primeiro álbum da banda, a 

palavra revolução é encontrada em outras músicas, a exemplo da canção “Rádio 

Pirata”, onde o cantor clama “façam a revolução”60. Com isso, podemos observar 

que o termo já era algo que estava no imaginário do período, dos compositores e 

da própria estética desse primeiro disco. Porém, Encarnação (2009) destaca que 

a palavra revolução não estaria ligada diretamente às questões políticas e sociais, 

58 Apresentação RPM no Mixto Quente, disponível em: <https://www.youtube.com/wat-
ch?v=TkBA2yFSvZM> . Acesso em: 02 maio 2021, 14h.
Fonte:https://www.rpmbanda.com/2018/12/com-o-passar-dos-anos-historia-do-rpm.html
59 Vídeo documentário feito por fãs minutos 10:07-10:38- Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=kP0VMf0ewUQ&t=638s> Acesso em: 17 maio 2021, 14h.
60 Letra disponível em: <https://www.letras.mus.br/rpm/64786/ > Acesso em: 14 maio 
2021, 15h.
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mas sim há uma questão pessoal, no sentido de que a revolução começa dentro 

das pessoas. O aspecto destacado pela autora se faz necessário principalmente 

na compreensão de que nem todos os jovens e “roqueiros” do período tinham 

posicionamentos políticos, ou até mesmo faziam uso da palavra revolução em 

suas canções. Algo que denota a heterogeneidade do movimento Rock da época 

e as inúmeras possibilidades de análise da fonte música.  

Sobre a metodologia de análise da canção, para melhor compreensão 

optamos por apresentá-la separadamente por estrofe, podendo assim exemplificar 

alguns significados contidos61. Porém, entendemos a luz de Napolitano (2002) 

a necessidade de estarmos atentos as sonoridades e características estéticas 

da música, algo que entendemos deva ser levado em consideração para uma 

melhor compreensão, algo que pode ser observado por sua audição.

No início da música surgem as primeiras sonoridades da bateria em conjunto 

com sons que se assemelham a correntes sendo arrastadas. Logo em seguida 

iniciasse a primeira sequência no teclado pelo músico Luiz Schiavon, base que 

segue a música, a qual segue sendo acompanhada com outros instrumentos, 

tais como bateria, contrabaixo, guitarra e a utilização de sintetizadores. Segundo 

Caprara (2013)62, a sonoridade se assemelha bastante ao início da música Baba 

O’Riley da banda the Who, principalmente por ter uma sequência de teclado nos 

primeiros momentos da canção. Algo que nos remete à influência dos estilos 

estrangeiros, como destacamos no período em que o vocalista Paulo Ricardo se 

encontrava fora do país.

Quanto à primeira estrofe temos: “Sinais de vida no país vizinho/Eu já 

não ando mais sozinho/Toca o telefone/Chega um telegrama enfim”. As duas 

primeiras frases trazem a ideia geral do período vivenciado nos anos pós golpe 

de 1964, onde o país se fecha pela censura, e todas notícias que fossem contra a 

ideologia seguida pelos militares era proibida (FERREIRA; GOMES, 2014). Vale 

61 Música disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=hV32W5aFO9w&list=PLFo-
cyBLGQJgqJWLCPLi_aua07l6QNB01x&index=11> Acesso em: 24 maio 2021.
62 Informações retiradas do site disponível em: <https://musicaecinema.com/revolucoes-
-por-minuto-rpm/ > Acesso em: 15 jun 2021, 19h.



181

DA TEORIA À PRÁTICA: METODOLOGIAS, PESQUISAS E ENSINO DE HISTÓRIA

lembrar que os países vizinhos também viviam suas ditaduras, e podemos refletir 

o medo das prisões ao destacar o medo de estar sozinha na rua (ARAÚJO, 2008). 

Já a última frase destaca a chegada de uma mensagem, tendo ênfase no “enfim”, 

essa que pode ter o significado de uma mudança que poderia estar chegando, 

ou até mesmo a própria redemocratização, ou o sentimento de contentamento 

mediante a impossibilidade do que fazer.

Em sua segunda estrofe é possível acompanhar: “Ouvimos qualquer coisa 

de Brasília/Rumores falam em guerrilha/Foto no jornal/Cadeia nacional, uou!”. 

Sobre ouvir qualquer coisa de Brasília, é possível observar a chegada de notícias 

desconexas da capital, uma vez que informações sobre paradeiros de pessoas 

desaparecidas eram desconhecidas. Além disso, percebemos os primeiros 

rumores sobre a guerrilha, a qual entendemos ser a do Araguaia, ocorrida 

entre os anos de 1966 e 1974. Sobre a Guerrilha do Araguaia, foi “como ficou 

conhecida o grupamento armado que se dispôs a lutar no campo contra as forças 

militares, em sua maioria do PC do B[...]” (CAVALCANTI JÚNIOR, 2020, p.6). 

Sobre a última frase, é possível identificar a procura dos órgãos de repressão aos 

oposicionistas, fosse em jornal ou cadeia nacional, onde as fotografias passam a 

circular em larga escala no período. Acerca do tema segundo Samways (2012):

Não se pode omitir a produção, por parte do governo, de material que 
apontava para os perigos dos subversivos e de sua ideologia, sendo ne-
cessário combatê-la de todas as formas, como nos cartazes com fotos 
de terroristas: “Terroristas procurados, ajude a proteger sua família, avi-
se a polícia”, ou “Para sua segurança coopere, identificando-os, avise 
a polícia”, anunciando que muitos “assaltaram, mataram e roubaram.” 
(SAMWAYS, 2017, p.13).

Na terceira estrofe, a canção continua: “Viola o canto ingênuo do caboclo/

Caiu o santo do pau oco/Foge pro riacho/Foge que eu te acho sim”. Na primeira 

palavra, viola, supõe-se no sentido de retirar o direito de fala e de cantar, numa 

espécie de violação, uma forma muito utilizada pela censura e repressão nos 

anos de ditadura (FERREIRA; GOMES, 2014). Em seguida, a utilização do ditado 

popular brasileiro: “caiu o santo do pau oco”, representa um sentido de algo que 
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estava escondido e que passou a ser revelado, podendo ser uma referência direta 

aos primeiros casos de tortura que passaram a ser noticiados e denunciados, 

como também a própria questão de corrupção (ASSIS, 1983). A estrofe termina 

concluindo com o “foge que te acho”, podendo ter um sentido da própria verdade 

que apesar de tentarem esconder uma hora ela apareceria, algo que caracterizou 

com as inúmeras pessoas mortas e desaparecidas no período.

  A quarta estrofe da canção inicia com “Fulano se atirou da ponte 

aérea/Não aguentou fila de espera/Apertar os cintos/Preparar pra descolar, ei!”. 

Seguindo em um sentido de que um novo começo está para ocorrer, projeção. 

Ao finalizar o canto dessa estrofe, as batidas da música começam a desacelerar, 

iniciando de fundo sons como se tivéssemos tentando sintonizar uma rádio ou 

TV, até ouvimos entrevistas, jornais, algo que não fica nítido, considerando até 

certo ponto incompreensíveis. Depois é possível ouvir sons de pessoas gritando 

como se estivessem em guerra, dando sentido de que uma mudança estava 

ocorrendo. Só depois de alguns minutos a música começa a retornar a seu ritmo 

normal.

No caso das duas últimas estrofes, elas iniciam com um diálogo sobre as 

questões da década de 80 do século XX, como nos primeiros versos: “Nos chegam 

gritos da Ilha do Norte/Ensaios pra Dança da Morte/Tem disco pirata/Tem vídeo 

cassete até”, “Agora a China bebe Coca-Cola/Aqui na esquina cheiram cola/

Biodegradante/Aromatizante/tem/Tem!”. Quanto a Ilha do norte, compreendesse 

ser uma menção a ilha de Cuba, e toda sua transformação pós revolução cubana63, 

algo que influenciou a política de vários movimentos sociais e políticos da época. 

Além de representar para a América Latina o medo do “comunismo”, algo que 

norteou muitas práticas repressivas da ditadura em plena Guerra Fria (FARIAS, 

2008). 

63 Revolução cubana “No início de dezembro de 1958, as forças contrárias a Batista já 
controlavam um terço da ilha, mesmo contando com menos armas e recursos materiais. No 
decorrer do último dia de 1958 a resistência do governo findava, e a capital, Havana, passava 
a ser controlada pelos revolucionários. É o momento em que Fulgêncio Batista e outras altas 
autoridades fogem do país, marcando o primeiro dia de 1959 como a data “oficial” da Revolu-
ção Cubana.” (FARIAS,2008, p.108).
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Acerca das demais menções da música, é possível notar o surgimento da 

pirataria, do vídeo cassete, e na última estrofe uma aproximação da China, que 

até então se dizia ter confluência com socialismo, passando então a manter uma 

relação comercial com os Estados Unidos e sua lógica capitalista (CARVALHO; 

CATERMOL, 2009).  Por fim, a canção destaca a questão das drogas, que desde 

a década de 70, do século passado, já vinha ocorrendo debates, além do uso 

frequente de Biodegradante e aromatizantes (ALEXANDRE, 2017).

Se encaminhado para o final, a música mantém a sonoridade somente 

das correntes perfeitamente sincronizadas com a bateria, até enfim se encerrar 

de uma vez, o que é possível refletir acerca da quebra dessas correntes e a 

retomada democrática. Algo que já mencionamos teve um importante debate 

com movimentos como o das “Diretas Já”.

A partir do exposto, nota-se que o quanto a utilização da música como 

fonte permite uma série de possibilidades, trazendo no caso da música analisada 

várias referências acerca da Ditadura Militar e o momento no qual começava-se a 

ser desenhada a retomada democrática. Algo que juntamente com a sonoridade 

mais pesada do Rock, conseguiu conquistar um grande público, vindo a se 

tornar um dos hinos da banda RPM. Contudo, reiteramos que um dos desafios 

encontrados na realização deste capítulo, além do poder de síntese, foi encontrar 

entrevistas dos próprios membros da banda falando sobre ela. Em um dos raros 

registros sobre o tema, tem a entrevista ao canal STF, no Programa “Refrão de 

Censura” (2009), onde o então ex-vocalista64 da banda RPM fala brevemente 

sobre a censura sofrida por eles em 1985. Bem como destaca a perda de força 

no qual a Ditadura militar estava sofrendo.

Assim, percebemos que mesmo ocorrendo a censura, nos ditos anos finais 

da ditadura, ela mesmo já não tinha mais força para segurar todo o movimento 

cultural expressivo e democrático na luta por uma liberdade de expressão e política 

(ALEXANDRE, 2017). Como destaca Paulo Ricardo, no referido documentário, 

64 A banda RPM encerrou sua atividade em 1989, mas tiveram alguns reencontros para 
turnês e eventos comemorativos em 1993-1994,2001-2003,2008, atualmente estão ativos, 
mais com outro vocalista.
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“aquele disco (se referindo ao primeiro Long Player - LP) é o retrato daquela 

época, e quase um filme com várias locações e vários estados de espírito”. Sendo 

assim um disco que tinha como ideia central tentar expor através das músicas 

as mazelas que estavam ocorrendo naquele período, bem como as mudanças, 

tanto políticas, sociais e até ideológicas, justificam as inúmeras possibilidades na 

relação música e história. Por outro lado, devemos ter em mente os anseios da 

banda e suas visões quanto ao mercado fonográfico da época, tendo em vista o 

surgimento de inúmeras bandas na mesma época. Algo que subsidia inclusive um 

novo texto. Com isso, entendemos a música “Revoluções por minuto” como uma 

fonte histórica que remonta sobre seu ideário e de seus compositores possíveis 

visões acerca de sua época e suas subjetividades. Da mesma forma como nossa 

intenção não é fechar as possibilidades de análise da música em questão, tendo 

a cada leitura uma nova possibilidade de questionamentos. Algo que destaca 

ainda mais a fonte música como importante para o campo historiográfico. 
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INTRODUÇÃO 

No presente capítulo temos como meta verificar, de que forma são feitas as 

representações sobre Adolf Hitler nos materiais didáticos. Tal fonte foi seleciona-

da, pois entendemos que os livros didáticos são uma forma de acesso ao ensino 

de história. É a partir deste material que tentaremos desvendar as representa-

ções feitas de Hitler, por meio das abordagens utilizadas. 

Na primeira etapa foi um levantamento dos livros didáticos de história. 

Nossa busca foi realizada no centro de documentação da UFRRJ (CEDOC). Lá 

encontramos um total de 27 livros que vão do ano de 1996 a 2013, direcionados 

tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Em posse desse 

material, selecionamos os livros que tratavam sobre história contemporânea. 

Dentre esses livros, constatamos uma predominância daqueles lançados no ano 

2002, por diferentes editoras. Como uma forma de delimitar, decidimos então, 

analisar os livros didáticos do ano 2002. 

Salientamos que nosso objetivo é ver os materiais didáticos como instru-

mentos que oferecem uma imagem do passado. Ademais, ao optar por livros 

como fonte, temos a consciência que não conseguiremos analisar todas as di-

mensões constitutivas do processo de ensino e aprendizagem, mas, por meio 

dele, ter acesso a uma delas. Isso porque consideramos o livro didático como 

norteadores potenciais do conteúdo operacional na prática escolar, o que torna 

seu conteúdo importante para ser analisado.

O ENSINO DE HISTÓRIA E A IMPORTÂNCIA DO SEU ESTUDO 
E ENSINO 

Para o desenvolvimento do artigo faremos um breve panorama da 

constituição dos elementos que tornam a História uma ciência e a importância 

do seu ensino. Bem como a apresentação dos elementos fundamentais para a 

construção do conhecimento histórico, com o objetivo de compreender o sentido 

de se estudar história e sua relevância para a construção do conhecimento. 
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Como uma tentativa de análise, delimitamos dois autores e suas interpretações. 

A primeira vertente refere-se a Jörn Rüsen, em seu livro “Razão Histórica” e 

dialogaremos também com Mário Cléber Martins Lanna Júnior, em artigo “Por 

que estudar História?”. 

Jörn Rüsen, tem como premissa que a reflexão sobre o pensamento 

histórico se origina do trabalho do historiador. Seu objetivo é entender o que são 

os “princípios” da teoria histórica e qual a função da área da ciência história que 

se propõe a pensar sobre eles.65 Mário Júnior tem como objetivo compreender 

“os motivos que justificam e instigam o estudo dessa disciplina”.66

Para Rüsen, o exercício de autorreflexão é constante no trabalho do 

historiador, e disso provém a própria Teoria da História. Ao ser tratada em 

paralelismo com a prática, as formulações teóricas do campo da História 

tornam-se mais amplas e profundas. A Teoria da História se articula a partir das 

autorreflexões surgidas no trabalho histórico, as quais acabam se desdobrando 

e ganhando profundidade, relacionando-se a toda a área da História. 

Para o autor, cada área da História possui e necessita de competências 

científicas específicas, as quais não são inteiramente aplicáveis em outros setores. 

Porém, deve-se sempre ter em mente que se trata de segmentos e contextos 

particulares que estão em relação a um todo. A capacidade para tratamento de 

especificidades de cada contexto e objeto só é adquirida após um estudo geral 

das diversas áreas da História. E para isso é fulcral o estudo da Teoria. 

As reflexões voltadas para o campo da História, segundo o Jörn Rüsen, 

sempre foram produzidas no bojo da profissionalização de novos historiadores, 

ao abordarem temas do tipo “o que é a ciência História?”, “como escrevê-la?”. 

Anteriormente, a teoria difundia os resultados totais da pesquisa histórica em 

uma forma enciclopédica, a qual também continha metodologia de escrita 

e pesquisa e uma narrativa do próprio pensamento histórico. Agora, com o 

65 RÜSEN, Jörn. Tarefa e função de uma teoria da história. In: Razão Histórica – Teoria da 
História: os fundamentos da ciência histórica. Brasília: Editora UNB, 2001. p. 194. p. 26
66 (JUNIOR, Mario Cléber Martins Lanna, 2010, p. 199)
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desenvolvimento, a multiplicidade do conhecimento adquiridos e a variedade 

de recursos metodológicos da ciência História, a teoria necessita encontrar os 

elementos norteadores gerais, metodológicos, teóricos, ou seja, os princípios e 

preceitos gerais da História.

A teoria da história tem de apreender, pois, os fatores determinantes do 
conhecimento histórico que delimitam o campo inteiro da pesquisa his-
tórica e da historiografia, identificá-los um a um e demonstrar sua inter-
dependência sistemática. E como a pesquisa e a historiografia nada têm 
de estático, cabe à teoria mostrar como esse sistema é um processo 
dinâmico. Seu objeto são os fundamentos e os princípios da ciência da 
história. O termo técnico para descrevê-lo é matriz disciplinar.67

O primeiro ponto da matriz disciplinar é o tratamento dado pelos homens ao 

tempo, sua localização nele e a forma como o tempo e o passado influenciam no 

presente de uma sociedade. Por uma carência de efetuar tais esforços o homem 

volta-se ao que já ocorreu com um interesse cognitivo. A orientação em relação 

ao passado provém da carência humana de se situar no tempo. Rüsen diz respei-

to às ideias e critérios que atribuem sentido à relação dos homens com o tempo, 

atribuindo-lhe significado(s) específico(s) e fazendo com que ações sejam des-

pendidas. 

O terceiro ponto diz respeito aos métodos da pesquisa, os quais devem 

levar em consideração os critérios de sentido e perspectivas sobre o passado. O 

quarto aborda a historiografia, qual seja a forma de apresentação dos processos e 

resultados da pesquisa histórica. Rüsen, por entender que se trata de um momento 

fundamental do ofício de historiador, defende que a escrita historiográfica seja 

entendida como um dos pontos fundamentais.68 Por fim,  a ciência histórica possui 

funções de uma orientação existencial, ou seja, as carências de orientação no 

tempo ocasionam o pensamento histórico, conferindo-lhe uma função importante 

na vida. Ao fundamentar-se nessas carências de orientação e questões sobre o 

tempo e o passado, a ciência histórica direciona-se para suprir essa necessidade 

relacionada ao tempo.

67 RÜSEN, 2011, p. 29
68 (RÜSEN, 2011, p. 33)
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Há o seguinte ciclo: a necessidade de orientação no tempo gera interesses 

que, a partir de ideias norteadoras da relação com o tempo, geram a pesquisa 

empírica, apresentável na forma de historiografia a fim de atender à necessidade 

de orientação no tempo.

Essa matriz disciplinar evidencia não só o contexto em que se situa a ciência 

histórica, como também mostra a contribuição para a vida prática dos homens 

desse contexto. Ademais, também justifica o porquê de a História necessitar ser 

constantemente reescrita, dadas as alterações da vida e do contexto em que se 

situam as pessoas. O campo de estudo da teoria, que nos fornece os alicerces 

teóricos e metodológicos para se trabalhar com a história. A teoria é a base para 

se entender o que é a história e como podemos estudá-la. 

Antes, o estudo de Teoria da História atua para a profissionalização de no-

vos historiadores, fazendo com que eles tenham noção de suas especificidades 

científicas e acadêmicas. Em segundo lugar, por mostrar as especificidades da 

História, a Teoria faz com que se evidencie as possíveis vantagens e necessi-

dades de um diálogo com outras ciências para a pesquisa histórica. Terceiro, a 

Teoria evidencia como as questões subjetivas do pesquisador podem ser orien-

tadas e aproveitadas para a pesquisa científica, ao invés de descartadas em 

prol de uma objetividade. Em quarto lugar, a Teoria possibilita que o pesquisador 

desenvolva um “senso de orientação” em meio à grande profusão de material 

historiográfico e/ou fontes disponíveis para o seu ofício. Em quinto, a Teoria tem 

a possibilidade de auxiliar o pesquisador em sua capacidade reflexiva, de forma 

a fazê-lo extrair o máximo de informações de um material limitado e expor os re-

sultados de uma forma coesa e clara. 

Por fim, a Teoria propicia um elo entre o estudo e a prática da profissão, 

evidenciando que o historiador não se encontra em uma torre de marfim, aludin-

do à célebre metáfora de Michel de Certeau, mas sim que exerce seu ofício em 

dado contexto histórico, social, político, econômico e cultural, e a ele deve se 

relacionar.
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Mário Junior, baseado em Boschi, defende que o conhecimento histórico 

é vivo e atual. O historiador apesar de direcionar-se para o passado, tem como 

seu foco o presente, mais especificamente, o homem no presente. O homem é 

o sujeito e o objeto desse conhecimento. A história, ao refletir as experiências 

passadas, auxilia para compreender o presente, como também apontar possibi-

lidade e escolhas para o futuro. A história não se limita apenas ao conhecimento 

do passado, ela proporciona um panorama da vida em sociedade e dos homens 

que a constituem e a transformam. 

Segundo o autor, o grande perigo é o “fascínio do passado” ou a “naturali-

zação da história”, quando convertemos a história em um conhecimento acrítico. 

Esse erro eclipsa a principal função da história:

[...] de ser um instrumento de mudança, produtora de um conhecimento 
presente e prospectivo, de entender o homem em sua dimensão tem-
poral. A história estuda o passado com o objetivo de trazer luzes para 
os problemas atuais. Como um instrumento de ação no presente, serve 
para transformar-nos em agentes de mudanças do processo histórico. 
Ela liberta ou confirma a servidão, pois a razão fundamental do conhe-
cimento histórico é desvelar como agentes ou setores da sociedade se 
apropriam do poder e o utilizam para manter privilégios próprios.69

A glorificação do passado cria obstáculo para a consciência do presente, 

assim como ocorre na “história heroica”. Contrário a essa linha, Junior acredita 

que os estudos sobre mitos e memórias constituem situações favoráveis para 

identificação dos elementos do passado que podem colaborar na compreensão 

do presente e na construção do futuro. O mito e a memória são fontes informa-

tivas, atuando como instrumentos para explicar como as identidades são cons-

truídas de acordo com a consciência histórica. O historiador deve entender que 

os mitos e as memórias são formas de adequações do passado no presente, 

diferente da história, que é um estudo em convicções documentadas. 

Os fatos passados são usualmente relacionados à história. Eles guiam o 

conhecimento histórico, mas esses fatos por si só não são a história. A ciência 

histórica está distante de ser uma compilação de dados de conhecimentos pas-

69 (JUNIOR, 2010, p. 200)
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sados. Se isso ocorresse, a história seria um conhecimento estagnado. O fato e 

a interpretação atribuída a ela podem se transformar a cada época. Exatamente 

por isso, a história está em mutação, a medida em que o presente dá novos va-

lores aos fatos passados. Explica-se assim, como surgem os temas, objetos e 

interesses da história, baseados em questões do presente. Isso também explica 

o porquê a história é um conhecimento incompleto, em constante processo de 

revisão, incitado pelos problemas, descobertas, fontes emergidos no presente. 

O fato de estar em eterna construção não deve ser utilizado para justificar 

julgamentos e relativismos na história, pois sua escrita deve ser embasada na 

ciência história. O historiador opina e participa das questões do presente e re-

conhece que o conhecimento representa uma interpretação possível e lógica da 

realidade.

Se o historiador julga e condena as escolhas e ações do passado, ele des-
virtua e corrompe o conhecimento histórico. O mesmo acontece quando 
qualquer afirmação é dita como verdade. O conhecimento histórico não é 
relativo, nem equivale a um conjunto de interpretações onde há espaço 
para todas as versões. A história busca construir seu conhecimento com 
base em elementos concretos, informações e testemunhos que chegam 
até o historiador através das fontes históricas.70

Mario Junior enfatiza a diversidade das fontes históricas usadas pelo histo-

riador atualmente, um rico e diferenciado material. Assim como os fatos passa-

dos, as fontes históricas também não são a história. As fontes falam e informam 

de acordo com os questionamentos que o historiador faz. 

Sem uma problematização as fontes ficam caladas e não existe história, 

além disso, várias perguntas podem ser feitas para uma mesma fonte, o que a 

torna um instrumento infindável de pesquisa. Sem um problema não há história. 

Esse problema, nada mais é do que a principal pergunta que vai guiar a pesqui-

sa. O historiador irá estudar esse problema pela perspectiva do seu tempo, que 

não é um conceito universal. Existem duas ideias de tempo: o tempo histórico e 

o tempo cronológico. Ambos são relativos e apresentam várias magnitudes. O 

70 (JUNIOR, 2010, p. 201)
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tempo é a percepção das divergências e convergências, das permanências e 

transformações.

A história, antes da escola dos Annales,71 detinha poucos temas de pes-

quisa, que eram pautados em política, economia, história dos grandes heróis 

e fatos, história demográfica, quantitativa, a macro-história. Isso pois, os histo-

riadores entendiam que era possível dar conta de “toda a História do mundo”. 

Nesse sentido, após o novo movimento historiográfico liderado, em um primeiro 

momento por Marc Bloch e Lucien Febvre, a história se voltou para diversos cam-

pos, fontes e principalmente, novos temas de pesquisa como: história cultural, 

história social, história intelectual, micro-história, campos e temas que antes não 

eram tidos como importantes. Nesse sentido, entendemos que os temas funda-

mentais da história variam muito segundo o tempo, o espaço, a subjetividade e o 

presente de cada historiador.

ENSINO DE HISTÓRIA E O LIVRO DIDÁTICO 

O livro didático pode vir a ser um instrumento imprescindível no trabalho 

do professor. Espera-se que os livros didáticos estejam no âmbito da pesquisa 

e das novas formas metodológicas em História, e sua efetiva assimilação na 

prática do magistério. Para que essas expectativas fossem depreendidas nos 

livros criou-se o “Processo de Avaliação dos livros didáticos”, que é feito por uma 

equipe de professores com o intuito de inserir os livros no patamar de excelência 

compatível com a responsabilidade que lhes cabe. De resultado, estabeleceram 

os “Princípios Gerais” para a construção dessa avaliação através de “Critérios 

Eliminatórios e Critérios Classificatórios”.72 Nossa pesquisa não tem o intuito de 

verificar esses critérios, o material didático tem a função de fonte, onde tentare-

mos identificar a construção dos discursos sobre o passado. 

71 Foi um movimento historiográfico que se constitui em torno do periódico acadêmico 
francês Annales d’histoire économique et sociale, tendo se destacado por incorporar métodos 
das Ciências Sociais à História. A escola dos Annales renovou e ampliou o quadro das pes-
quisas históricas ao abrir o campo da História para o estudo de atividades humanas até então 
pouco investigadas. Atribuindo uma renovação teórico-metodológio para a história.
72 (BEZERRA, 1999. pp. 195-200)
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Segundo Holien G. Bezerra, os avaliadores estabeleceram o caráter que 

os livros deveriam assumir ao tratar da História pela compreensão dos diferentes 

processos e sujeitos históricos, nos diferentes tempos e espaços – no que Lucien 

Febvre denominou de fazer “a história dos homens”73 –, o que “deve possibilitar 

ao aluno uma compreensão ativa da realidade, condição para o desenvolvimento 

e a formação da cidadania.”74 Em suma, seu objetivo é fazer o aluno a compreen-

der a si mesmo enquanto sujeito histórico que, a seu modo, está fazendo Histó-

ria. Entretanto, “Como raramente é submetido a um crivo analítico mais exigente 

por parte da escola, da comunidade dos historiadores, ou mesmo de editores, 

grande parte dos livros didáticos que se conhece repete vícios e estereótipos do 

ensino de História.”75

Bezerra nos apresenta os critérios eliminatórios, que irão apontar os erros 

conceituais graves como: o anacronismo; o voluntarismo, que aplica uma teoria 

a priori sobre documentos e textos em função do que se quer demonstrar. Isto é, 

a narrativa dos fatos passados, ou presentes, é utilizada como confirmação das 

explicações existentes na mente do autor, “que parte de convicções estabeleci-

das por motivos ideológicos, religiosos ou pseudocientíficos.”76

O nominalismo, que caracteriza e determina um período a partir de uma 

experiência vivenciada por sujeitos históricos, em função da descrição de qua-

dros jurídicos, regulamentares ou institucionais. Ao invés de dar preferência às 

relações sociais dos agentes históricos, que concretamente são os autores da 

história. E não conter informações incorretas ou desatualizadas. Não cumprindo 

as normas, o livro não se encontra qualificado para circulação nas redes de en-

sino público e privado.

O próximo passo, após os critérios eliminatórios, é a classificação pela 

metodologia didático-cientifica utilizada pelo autor na elaboração do material. No 

início do livro, ou em um manual elaborado para o professor, os autores apresentam 

73 (FEBVRE, 2002, p.22)
74 (BEZERRA, 1999. P.197)
75 (BEZERRA, 1999. P.197)
76 (BEZERRA, 1999. P.199)
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a estrutura que será desenvolvida ao longo do livro para o desenvolvimento 

dos conteúdos e aprendizagem dos alunos. A partir deste ponto os professores 

poderão classificar os livros didáticos conforme as suas expectativas, bem como 

a necessidade e realidade dos alunos. Dessa forma, o Manual atua como meio 

de intervenção do professor para a escolha do material que melhor se adéquo ao 

currículo escolar. 

A pretensão não será de questionar em si os métodos de avaliação dos livros 

instituídos pelo MEC, como já falamos anteriormente. Primeiramente vemos os 

livros didáticos a partir das considerações clássicas de Montaigne, elaborada em 

seus Ensaios. Para Montaigne, esses materiais não são somente agregadores 

informações para depois “vomitá-la ao vento”, o livro deve partir do princípio de 

que o leitor, em nosso caso os alunos, não possui uma cabeça vazia que precisa 

ser preenchida, e sim levá-los a construir sua consciência e senso crítico.77 

Na Reorientação Curricular, a Secretaria de Educação do RJ assinala que 

atualmente a maioria dos estudantes tem mais ideias e percepções sobre o mun-

do atual do que antigamente. O livro didático aproveita dessa característica para 

aprofundar suas capacidades de refletir sobre as mudanças e as permanências 

nos temas e sociedades em estudo. Desenvolvendo a partir das aulas a explora-

ção de fontes, a capacidade de comparar e a habilidade de opinar sobre deter-

minado tema histórico. O papel dos materiais didáticos não é apenas de fornecer 

conhecimento aos estudantes, mas sim, fomentar a construção de um conheci-

mento.

Dentro desta abordagem, a educadora Sônia Nikitiuk, expôs sobre o papel 

da eventual participação da escola sobre o livro didático, o aluno e o professor. 

Segundo a autora, todos esses elementos terão um relacionamento intrínseco, 

“sendo todos elos de uma cadeia de transferência disciplinadora do cotidiano e 

ratificadora das estruturas sociais vigentes”.78 Obtendo a compreensão de que o 

aprendizado deve ser obtido através das eventuais experiências do mundo em 

77 (MONTAIGNE, 2000. p. 203)
78 (NIKITIUK, 2001, p.9)
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que vivem. Por esse conceito podemos perceber que o ensino da história deve 

propor, desta forma, um contato com as relações cotidianas dos alunos.

ANÁLISE DO CONTEÚDO DOS LIVROS

Agora analisaremos os livros didáticos selecionados. Como dito, houve uma 

incidência de publicações no ano de 2002. Por isso, usaremos como critério de 

análise buscar identificar as representações de Hitler, em livros didático, desse 

ano. Deste modo, temos a possibilidade de detectar padrões, elementos e regras 

de escrita que implicam, possivelmente, na institucionalização, monumentalização 

da vida de um indivíduo, neste gênero de escrita da história, em determinado 

período. 

O primeiro livro didático que analisamos, “Saber e Fazer História” foi escrito 

por Gilberto Cotrim, lançado pela editora Saraiva no ano de 2002 e é também 

direcionado para alunos da oitava série, tendo como principal objetivo despertar 

o interesse do aluno para o estudo de História. Dividido em 15 capítulos, o tema 

do Nazismo surge no capítulo 6 (Crise Capitalista e Regimes Totalitários). No 

decorrer de dez páginas somos apresentados aos subcapítulos: “A década de 

1920- Euforia e contrastes sociais nos EUA” e “Avanço dos regimes totalitaristas- 

Consequência da crise capitalista”. O autor tem como intenção:

[...] estudar neste capítulo um período histórico em que a crença na 
“superioridade de uma raça” foi transformada em doutrina do Estado, 
levando à prática, em larga escala, da discriminação e até mesmo do 
extermínio dos considerados “diferentes”. Trataremos do nazismo na 
Alemanha e também do fascismo italiano, regimes políticos chamados 
de totalitários por muitos historiadores.79

Da página 73 a 75 o autor relata as contradições vividas pelos EUA na 

década de 1920, do crescimento econômico e industrial ao crack da Bolsa de 

Valores de Nova York. Cotrim coloca como uma das consequências da crise 

capitalista o avanço dos regimes totalitários. Nesse tipo de regime existe uma 

preponderância do Estado sobre a vida dos cidadãos. O Estado representa um 

governo forte, que controla vários setores da vida social. No âmbito político, o 
79 (COTRIM, 2002, p. 72)
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totalitarismo proclama o fim da democracia liberal e abolir as oposições, tendo 

suas diretrizes determinadas por um único partido. 

Outras duas grandes questões, segundo o autor, influenciaram o avanço 

do regime totalitário: o recuo do liberalismo e a crise das democracias. Com a 

Revolução Russa (1917) as elites europeias desenvolveram medo em relação 

às lutas proletário-socialistas, o que levam uma grande parte das elites apoiarem 

a ascensão dos líderes que defendiam os regimes totalitários. Cotrim coloca o 

fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha como os exemplos mais significativos 

desse tipo de regime.

Apesar das semelhanças entre o Estado fascista italiano e o Estado nazista 

alemão, o autor pauta uma das principais diferenças: o massacre coletivo.

Ao contrário nazismo, por exemplo, o governo fascista nunca determinou 
o massacre coletivo de camadas inteiras de sua população, [...]. O 
fascismo cometeu crimes políticos dos quais foram vítimas alguns dos 
seus adversários declarados, mas não construiu um sistema de campos 
de concentração para escravizar ou exterminar milhões de cidadãos, 
como fez o regime nazista.80

Assim como a Itália, a Alemanha após a Primeira Guerra encontrava-

se com dificuldades econômicas e sociais. Com a quebra da bolsa de valores 

de Nova York, parcela da população passou a sofrer com o desemprego e a 

pobreza. Acrescenta-se a isso o temor da expansão socialista, o que fez com que 

considerável parte da elite política e econômica alemã apoiasse o Partido Nazista 

(autoritário e antidemocrático) liderado por Adolf Hitler. As ideias nazistas foram 

disseminadas por meio de: discursos de Hitler para grandes concentrações de 

massa, as publicações do partido e a criação de espetáculos com o objetivo de 

influenciar a opinião pública. 

Em 1923, os nazistas planejaram dar um golpe no governo alemão, 

mas fracassaram em sua tentativa. Com isso, Hitler foi condenado à prisão, 

permanecendo preso por oito meses. Na prisão, escreveu a primeira parte do 

livro Mein Kampf. A obra contém as bases da doutrina nazista: “um conjunto 

80 (COTRIM, 2002, pp. 79-80)
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de idéias autoritárias e pseudocientíficas”.81 Cotrim destaca algumas delas: a 

superioridade racial ariana, o antissemitismo, o total fortalecimento do Estado, 

o expansionismo/espaço vital e o sistema de educacional. Este mesmo tendo 

semelhanças com o sistema educacional fascista se diferenciava pelo intenso 

militarismo, racismo e antissemitismo presente.

Paul von Hindenburg foi eleito presidente da Alemanha em 1925, e reeleito 

em 1932, mas, não conseguiu solucionar as dificuldades econômicas e políticas 

enfrentadas pelo país após a primeira guerra. Os nazistas aproveitaram-se dessa 

situação para fazer críticas aos dirigentes alemães. Com isso, nas eleições de 

1932 conseguiram obter a maioria no Parlamento, mesmo falhando na disputa 

presidencial. 

A situação política e social da Alemanha no final de 1932 foi favorável à 

ascensão de Hitler ao poder. Com a autorização do presidente Hindemburg, Hitler 

tornou-se Chanceler. Ao assumir o cargo passou a se esforçar em consolidar o 

poder alcançado pelo Partido Nazista. Os principais métodos para isso foram “a 

violência e a propaganda enganosa junto à população”.82 Em 1933, conseguiu 

esmagar a oposição, tornando o Partido Nazista o único do Estado. Com a morte 

de Hindenburg, em 1934, Hitler assume a presidência do país, alcançado o posto 

de chefe absoluto.

Sem respeitar o Tratado de Versalhes, o governo nazista passou a 

militarizar o país de forma ágil. O autor relata que as doutrinas autoritárias tiveram 

repercussão em vários países, como Brasil, Espanha e Portugal. Ao final, o autor 

faz uma pequena apresentação da ditadura de Franco na Espanha e a ditadura 

de Salazar em Portugal.

O livro “História Geral” de Cláudio Vicentino é lançado pela editora Scipione 

e direcionado para os alunos do ensino médio. Ao escrever a coletânea, o autor 

tem como intenção fugir do estudo factual e fragmentado do processo histórico:

81 (COTRIM, 2002, p. 81)
82 (COTRIM, 2002, p. 81)
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Da pré-história à era do capitalismo globalizado de nossos dias, o livro que 
você vai iniciar foi pensado para apresentar-lhe todo o processo histórico, 
fugindo do estudo factual e fragmentado, com amontoado de fatos, nomes e 
datas. Na busca de uma visão abrangente do processo, cada capítulo é es-
tudado em seus aspectos socioeconômicos vinculado à política e à cultura. 
Assim, ao longo do livro, estuda-se a instalação das sucessivas estruturas 
socioeconômicas que desembocaram no nosso mundo contemporâneo.83 

 

Na unidade VI- A Idade Contemporânea (século XX e início do XXI), somos 

apresentados a temática do nazismo. O capítulo começa com a crise capitalista 

de 1929, os antecedentes da mesma, a Lei Seca, a quebra da bolsa de valores de 

Nova York e a criação do programa New Ideal são os pontos que Vicentino optou 

para fazer a análise da fragilidade da econômica dos EUA que teve proporções 

mundiais. Da página 380 a 385 os regimes totalitaristas passam a ser tratados. 

Primeiro o autor faz uma análise do “totalitarismo nazi-fascista” de forma geral 

para depois especificar o fascismo italiano e nazismo alemão.

Entre o final da Primeira Guerra e o início da Segunda, alicerçou-se na 

Europa o fenômeno político nazifascista, caracterizado por ser nacionalista, 

antidemocrático, antioperário, antiliberal e antissocialista. Na Alemanha, o 

movimento foi liderado pelo “ex-cabo da Primeira Guerra”, Adolf Hitler. Seu livro 

Mein Kampf (1923) dava o arcabouço teórico para o que seria posto em prática 

quando o os nazistas chegaram no poder em 1933. O autor ainda fala sob a 

ascensão ao poder de Benito Mussolini em 1922 e outras “formas peculiares 

de totalitarismo também foram adotadas, como o franquismo na Espanha e o 

salazarismo em Portugal.”84

Para o autor, essas formas de governo eram uma reação nacionalistas aos 

fracassos da Primeira Guerra e uma tentativa de fortalecer o Estado intervencionista, 

além de tentar uma estabilidade perante as ameaças revolucionárias de esquerda. 

A “doutrina nazi-fascista” tinha como pontos, segundo Vicentino: o totalitarismo; 

nacionalismo; idealismo; romantismo; autoritarismo; militarismo; anticomunismo; 

e específico no caso alemão, o antissemitismo e no italiano o corporativismo. 

83 (VICENTINO, 2002. p. 3)
84 (VICENTINO, 2002. p. 380)
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O êxito nazista deve-se a derrota do país na Primeira Guerra e a humilhação 

em decorrência do Tratado de Versalhes. Ao final da guerra, o regime dos Kaisers 

alemães foi substituído pela República de Weimar, que não conseguiu superar a 

crise socioeconômica. Em 1919, seguindo os moldes do Partido fascista, fundou-

se o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Com seu apelo 

nacionalista e perante as dificuldades do pós-guerra, o partido ganhou crescentes 

adeptos. 

Em 1923, devido ao aprofundamento da crise socioeconômica e a 

incapacidade da República Weimar, Hitler e seus seguidores com o intuito de 

assumir o poder, tentaram um golpe. O Putsch, como ficou conhecido o golpe, 

fracassou, levando Hitler à prisão. Recluso, escreveu Mein Kampf, obra que 

desenvolveu os fundamentos do nazismo: a ideia pseudocientífica da existência 

da raça ariana, o nacionalismo exacerbado, o anticomunismo e o princípio do 

espaço vital.

De 1923 a 1929, o nazismo foi inexpressível, mas com a quebra da bolsa de 

valores de Nova York, a situação se reverteu. “Os seis milhões de desempregados 

surgidos com a crise intensificaram a atuação dos grupos políticos de esquerda, 

especialmente os comunistas, o que amedrontou a elite e a classe média alemã, 

que viram na proposta nazista a salvação nacional.”85

Em 193286, o então presidente Hindenburg concedeu a Hitler a Chancelaria, 

o comando do Estado. Ao assumir o poder, Hitler visou eliminar a oposição, em 

especial os partidos de esquerda. Para isso, organizou o incêndio ao prédio do 

Parlamento, o Reichstag, e acusou os comunistas de tal ato, o que lhe permitiu 

implantar a ditadura totalitária nazista na Alemanha.

As tropas das SA e SS eram as forças de sustentação de Hitler, sendo fiéis 

e disciplinadas ao Führer (líder), como era chamado Hitler, e a Gestapo (polícia 

secreta do Estado). Com o auxílio dessas forças, Hitler eliminou os partidos, os 

sindicatos, o direito de greve, os jornais opositores e depurou o próprio nazismo, 

85 (VICENTINO, 2002. p. 384)
86 A data correta é 1933
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eliminando aqueles que dentro do partido divergiam da sua absoluta autoridade, 

consolidando assim, sua liderança. Em 1933, ainda segundo a obra, Hitler criou o 

Terceiro Reich e, com o falecimento de Hindenburg em 1934, assumiu oficialmente 

o título de Führer.

A propaganda foi a principal aliada dos nazistas, por meio dela conseguiu-

se o apoio de quase toda a nação “aos grandiosos planos do Führer”.87 A 

sociedade foi envolta no programa nazista, todos eram induzidos a filiar-se à 

Juventude Hitlerista ou ao Partido Nazista. A nazificação tornou-se completa 

com o armamentismo e o total militarismo, que reativaram a indústria bélica e o 

desenvolvimento econômico.

O livro “História em Documento - Imagem e Texto” escrito por Joelza Ester 

Rodrigue pela editora FTD foi direcionado para alunos da oitava série. A autora 

tem como objetivo tornar o aprendizado em história interessante para os alunos, 

não apenas com intuito de obter informações, como também obter conhecimento.

No capítulo 9 aparece o tema dos países totalitários, entre eles a Alemanha 

Nazista. A autora coloca Hitler como a figura principal da suspensão da liberdade 

e das instituições democrática ao instaurar uma ditadura mais violenta do que na 

Itália.

Assim como o fascismo, o nazismo é apresentado de forma extremamente 

reduzida, conseguindo em uma página fazer o resumo de todo o fenômeno 

totalitário. A crise econômica e política vivenciada pela Alemanha no pós-

Primeira Guerra, a hiperinflação, o tema do espaço vital, as eleições de 1932 

e a nomeação de Hitler como Chanceler em 1933, são os pontos pautados ao 

descrever a Alemanha nazista. 

Por meio de imagens de Hitler e Mussolini acompanhadas de textos 

explicativos de apresentação dos personagens, Rodrigues demonstra o culto ao 

Estado apresentando foto da manifestação fascista na arena de Verona, na Itália, 

em 1938 com o título de “A nação subordinada ao Estado” e a foto do festejo 

87 (VICENTINO, 2002. p. 382)
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nazista a vitória da marcha militar em Berlim, em 1933, com o título “Os nazistas 

no poder”. Ao retomar o assunto do Estado totalitário de uma forma geral, a 

autora define o significado da palavra totalitarismo e as características do regime:

Apesar das características em comum entre esses regimes, existem 

diferenças importantes entre eles. O nazismo se diferencia pelo ódio racista e 

pelo antissemitismo. O stalinismo assemelha-se ao comunismo e defende a 

luta de classes e a internacionalização da revolução operária. A autora finaliza 

a análise apresentando cinco imagens que representam os regimes totalitários: 

Hitler lançando a Volkswagen (carro do povo), o que significava o controle do 

Estado sobre a economia e a queima de livros considerados antialemães, o que 

significa que só valem o conhecimento e as informações ditados pelo Estado.

Nos livros percebemos diferenças e convergências na forma que Hitler 

é retratado. “Saber e Fazer História”, de Cotrim, ao retratar o regime nazista 

coloca Hitler como uma figura importante dentro do regime, isso fica claro quando 

ressalta que Mein Kampf é a base da doutrina nazista. O destaque também é 

perceptível quando autor o compreende como o chefe que conduz a implantação 

da ditadura nazista ao assumir a presidência do país em 1934, com a morte do 

então presidente Hindenburg. Durante o desenvolver do capítulo, os líderes dos 

regimes totalitários são colocados como peças fundamentais para o regime e sua 

consolidação. 

“História Geral” de Vicentino ao retratar o nazismo alemão, apresenta Hitler 

como a figura principal do regime. Podemos constatar isso na forma que o coloca 

como idealizador das doutrinas nazistas ao escrever Mein Kampf, assim como 

o grande responsável em colocá-las em práticas e com isso instaurar a ditadura 

totalitária nazista. Já no livro “História em Documento- Imagem e Texto” escrito 

pela autora Joelza Ester Rodrigue, a autora explicita, durante toda a apresentação 

da temática, a importância do chefe de Estado para o regime totalitário. No caso 

específico da Alemanha, Hitler é colocado como peça-chave para implementação 

da ditadura nazista, transformando assim a Alemanha em um país totalitário. 



203

DA TEORIA À PRÁTICA: METODOLOGIAS, PESQUISAS E ENSINO DE HISTÓRIA

Podemos perceber que em todos os casos Hitler é uma figura de destaque 

para apresentação do regime nazista. “Saber e Fazer História”, “História Geral”, 

“História & Vida Integrada e História em Documento- Imagem e Texto” dão 

destaques para a personagem, cada um ao seu modo, retrata a importância 

desse líder para o regime nazista e para a consolidação de suas práticas. 

“História Geral- A construção de um mundo globalizada” é o único que pondera 

a magnitude do líder nazista, mas, mesmo assim, salienta da importância do 

mesmo para o regime.

CONCLUSÃO

No decorrer do tempo, a disciplina incorporou novas normas e técnicas de 

ensino e de escrita, ampliando a importância no processo de aprendizagem e a 

relevância para a construção do conhecimento. Optamos por delimitar uma das 

dimensões do ensino de história, a literatura didática personificada, nesse caso, 

em alguns livros didáticos brasileiros do ano de 2002. O livro didático, por meio do 

professor, é um dos grandes responsáveis por transmitir e disseminar a História e 

o trabalho do historiador ao grande público. E, a partir destes materiais, apresentar 

um mapeamento da construção da representação da personagem Hitler. Com 

isso, almejamos ter demonstrado que cada livro constrói uma narrativa diferente 

sobre Adolf Hitler, tanto na presença do seu nome para apresentar e explicar o 

regime nazista, quanto na importância que ganha dentro do regime. 

As diferentes representações de Hitler analisadas nos levam a constatar 

que a personagem foi tratada em todos os materiais. Há diferentes maneiras de 

representá-lo e cada uma delas constrói representações acerca dele. No entanto, 

percebemos que há uma regularidade e/ou continuidade entre as imagens e 

reflexões produzidas. Como se houvesse uma matriz discursiva que ganhou 

uma vitalidade derivada da sua repetição. A imagem acabou sendo, perpetuada 

e disseminada pelos diferentes autores e suas respectivas obras. Pois, apesar 

de serem obras distintas, reproduzem uma base explicativa que, em muitos dos 

casos, é derivada de uma imagem há tempos vigente. 
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Com base nas análises, podemos concluir que o campo do ensino de história, 

no ano de 2002, contribuiu para que um padrão representativo de Hitler fosse 

reproduzido. Isso nos leva a entender que mesmo com as escolhas narrativas, 

conscientes ou não, os autores contribuíram para construção da imagem de 

Hitler como o principal o grande e único responsável pelas atrocidades do regime 

nazista. 
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espaço para processar, entender, tomar consciência da mudança, da diversida-

de, da multidimensionalidade que estão implícitas no processo de educar.” (CA-

MARGO; RIBEIRO, 2000, p. 51).

No meio dessa diversidade e multiplicidade se encontram os estudos gê-

nero que apontam para a necessidade de desconstruir o caráter permanente da 

oposição binária: masculino-feminino, pois precisam distinguir, assim como apre-

sentam os estudiosos (antropólogos, psicólogos, filósofos, historiadores, psica-

nalistas, entre outros), que existe uma distinção entre sexo e gênero. Enquanto 

sexo é um dado biológico, o gênero é culturalmente construído, ou seja, “não é 

nem o resultado causal do sexo nem tão pouco tão aparentemente fixo quanto o 

sexo” (BUTLER, 2017, p. 26). Dessa forma, os estudos de gênero reconhecem 

as diferenças culturais e sociais entre homens e mulheres, mulheres e mulheres, 

homens e homens e que os padrões sexuais de feminino e masculino não são 

hegemônicos, não podendo ser tratados como “outro”, “diferente”. Devem reco-

nhecer que as identidades de gênero e identidades sexuais se constroem em 

relação, são interdependentes, afetam um às outras, pois conforme Louro (1998)

[...] ao conceber a identidade heterossexual normal e natural, nega-se 
que toda e qualquer identidade (sexual, étnica, de classe ou de gêne-
ro) seja uma construção social, que toda identidade esteja sempre em 
processo, portanto nunca acabada, pronta, ou fixa. Pretende-se que as 
identidades sejam – em algum momento mágico – congeladas (LOURO, 
1998, p. 140, grifos da autora).

Dessa forma, as identidades de gênero podem se constituir culturalmente 

em uma variedade enorme de masculinidades e feminilidades, estando estas re-

lacionadas ao sexo biológico ou transitando entre um sexo e outro, uma vez que 

o gênero não reflete o sexo, é um artifício flutuante e, nem o sexo e nem o gênero 

estão diretamente relacionados ao desejo e a prática sexual. O que soa estranho 

para uma sociedade que se institucionaliza pela heterossexualidade como nor-

ma, desconsiderando as demais formas de existir no mundo.

Para melhor explicar essa questão Butler (2017) aponta que existem os 

gêneros que são “inteligíveis”, ou seja, aqueles que mantêm relações de coerên-
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INTRODUÇÃO

No Brasil, atualmente, o trabalho dos adolescentes é visto como algo natu-

ralizado e necessário, se não há manutenção, mas há complementação compul-

sória da renda das famílias de nível socioeconômico baixo, portanto, presa fácil 

e em constante situação de risco. 

A legislação brasileira em sua forma constitutiva só permite que o trabalho 

de adolescentes seja exercido sob três formas: emprego, estágio e aprendizado.

Com a conformação acima disposta, o adolescente empregado tem asse-

gurado todos os direitos trabalhistas previstos em lei e a duração de sua ativida-

de deve sempre permitir sua frequência à escola, sendo o empregador obrigado 

a conceder o tempo necessário à sua formação escolar.

Assim concebido, o adolescente estagiário é protegido pela Lei Federal 

número 6.494 de 1977 e deve estar, obrigatoriamente, cursando o ensino médio 

de formação técnica ou o ensino superior. Nessa modalidade, a atividade profis-

sional apenas complementa, na prática, a formação teórica escolar, não estabe-

lecendo vínculo empregatício e nem direitos trabalhistas e previdenciários.

Quanto ao aprendizado, são estabelecidos, pelo dispositivo normativo, Lei 

10.097/2000, conhecida como a Lei do Aprendiz, os seguintes princípios: garan-

tia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular, atividade compatível 

com o desenvolvimento do adolescente e horário especial para o exercício das 

atividades.

É importante rememorar que o direito à profissionalização se tornou uma 

política pública federal por meio da Lei 10.097/00, com a concepção de que a 

educação profissional é imprescindível para a cidadania, visando contribuir com 

a minimização das desigualdades de oportunidades correntes. A partir das pro-

mulgações dessa Lei e do ECA, o trabalho do adolescente passa a ser compa-

tível com sua condição de pessoa em desenvolvimento e a compreensão do 

papel do Estado de prover o estabelecido para esse contexto. Ademais, veio para 
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contribuir com o rompimento da visão vigente a época, de que para os pobres só 

restam serviços braçais. Nessa perspectiva, o presente artigo tem como objetivo 

descrever a contextualização histórica da aprendizagem profissional em Mato 

Grosso.

O perfil teórico metodológico adotado é baseado no método qualitativo, 

com pesquisa bibliográfica, descritiva e explicativa. Para tanto, procurou-se le-

vantar em livros, sites, teses e outros documentos pertinentes para subsidiar 

maior aporte teórico acerca do assunto.

O artigo divide-se em duas partes: após a introdução é exibida a primeira 

parte que se refere a compreensão do conceito de aprendizagem e adolescente 

aprendiz. Na segunda parte discorre sobre o contexto histórico da aprendizagem 

no Brasil e especificamente em Mato Grosso. Por fim são apresentadas as con-

siderações finais.

PRISMA CONCEITUAL DE APRENDIZAGEM E ADOLESCENTE 
APRENDIZ

A etimologia do vocábulo aprendizagem afirma ser cognato de aprendiz, 

que, por sua vez, significa adquirir conhecimento. Isto posto, entende-se, concei-

tualmente, que aprendiz é “aquele que aprende ofício ou arte” e aprendizagem 

ou aprendizado é “o ato ou efeito de aprender”. Cabe explicitar que, embora seja 

necessário adotar uma abordagem conceitual, que ora é feita apenas em caráter 

geral, há que reconhecer a impossibilidade de esgotá-lo, ante a vasta gama de 

possíveis interpretações e aplicações com que o termo é encontrando ao longo 

da história (ROMITA, 2001).

Com o surgimento do decreto nº 31.546 de 06 de outubro de 1952, em que 

a aprendizagem ficou definida como o “contrato individual de trabalho realizado 

entre um empregador e um trabalhador maior de 14 anos e menor de 18 anos, 

pelo qual o primeiro se obrigava a proporcionar ao empregado à formação profis-

sional metódica do oficio para cujo exercício foi admitido. As idades mencionadas 
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foram sendo alteradas conforme as modificações constitucionais acerca da ida-

de mínima para um indivíduo ser admitido em emprego ou labor” (MINHARRO, 

2003, p. 75).

Colares & Paiva (2003, p. 51) colocam que a entrada dos adolescentes no 

mundo do trabalho pode facilitar sua exploração como mão-de-obra barata. Para 

os autores, “tal ingresso ocorre nas formas de aprendizagem, estágio e emprego 

– que necessariamente possuem legislação e formatos jurídicos próprios. Para 

superar os limites da baixa cognição e/ou da exploração, é preciso que se estimule 

a qualificação dessas pessoas em desenvolvimento (Art. 69, do ECA), fiscalize-

se quanto ao cumprimento dos deveres de quem os contrata [...] e propicie-se 

estimulo a inserção daqueles que frequentemente o mercado exclui e o Estado 

desrespeita”.

Oliveira (2009) coloca que a Lei do Aprendiz foi reformulada para que o 

adolescente inicie sua formação profissional por meio da aprendizagem, com-

preendida como a transmissão e aquisição de conhecimentos com alternância, 

ou seja, teóricos e práticos, em um ambiente adequado. Segundo esse autor 

(2009, p. 246), a aprendizagem “reflete o processo produtivo e ainda sofre com 

as injunções decorrentes das técnicas de produção dos modelos fordistas, taylo-

ristas e toyotista, sem estar vinculada a estes modelos”. Atualmente, para as-

segurar condições de empregabilidade a essa faixa etária de força de trabalho, 

a aprendizagem propicia uma qualificação polivalente. Conhecida como “uma 

multi-qualificação” que se impõe para enfrentar as constantes alterações tecno-

lógicas com seus reflexos nas fases de aperfeiçoamento ou nas mudanças de 

ocupações. Assim, concebe-se que a aprendizagem deve ensinar “aprender a 

aprender”’.

De acordo com os estudiosos, a Lei 10.097/00 alterou o conceito de apren-

dizagem na seguinte forma: antes o aprendiz ficava submetido a um processo de 

formação profissional metódica de ofício. E, como o conceito de ofício sofre as 

injunções decorrentes das crises cíclicas pertinentes a cada conjuntura e modelo 
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de gestão vigente no País, ao se modificar, evidentemente, acarreta profundos 

desdobramentos nas instituições frente às inovações e revolução tecnológica da 

informática, da robotização e da superação dos métodos de organização do tra-

balho inerentes ao fordismo e ao taylorismo. 

Dessa feita, é notório que, atualmente, não se pode mais preparar o apren-

diz somente para um ofício, como também, é inexorável a necessidade de lhe 

assegurar formação profissional apta a enfrentar os desafios dos novos méto-

dos de organização do trabalho. Por conseguinte, a Lei cobra que as atividades 

teóricas e práticas envolvidas no processo de aprendizagem em questão, sejam 

metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva e compatí-

veis com o desenvolvimento físico, moral e psicológico do adolescente (ROMITA, 

2001).

Para o ECA, o Artigo 62 do Título II, Capítulo V, “aprendizagem é a forma-

ção técnico profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação 

de educação em vigor”. O Art. 60 do referido Estatuto, proibia qualquer trabalho 

a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, o qual foi revogado 

pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Esta proíbe o trabalho ao menor de 

16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, período lícito para 

que o adolescente inicie a aprendizagem profissional em discussão.

A Lei do Aprendiz define a aprendizagem como um processo educacional 

em que a teoria se articula com a prática, em consonância com operações pre-

vistas em um programa que visa à formação técnico-profissional, desde que res-

peite a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em vigor, haja orientação de um 

responsável, seja realizada em ambiente com condições adequadas de trabalho, 

respeite a condição peculiar de desenvolvimento do adolescente e mediante um 

contrato de aprendizagem de prazo determinado. O manual de aprendizagem 

elaborado pelo Ministério do Trabalho (2010, p. 11) complementa essa definição 

da seguinte forma: 
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A aprendizagem é um instituto que cria oportunidades tanto para o apren-
diz quanto para as empresas, pois prepara o jovem para desempenhar 
atividades profissionais e ter capacidade de discernimento para lidar com 
diferentes situações no mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, permite 
às empresas formarem mão-de-obra qualificada, cada vez mais neces-
sária em um cenário econômico em permanente evolução tecnológica.

Nesse contexto, de acordo com a Lei 10.997/2000, o aprendiz é o traba-

lhador de quatorze até dezoito anos que se profissionaliza trabalhando, a partir 

de um processo educacional em que se utilizam métodos, que proporcionarão o 

conhecimento teórico e prático de um determinado ofício, em um contexto espe-

cífico onde se encontra inserido.

Vale dizer que, no ano de 2005, foi criado o Decreto nº 5.598 que estendeu 

o limite de validade do instrumento do MTE até a idade de 24 anos. Assim, o MTE 

passa a definir o aprendiz como o adolescente ou jovem entre 14 e 24 anos que 

esteja matriculado e frequentando regularmente a escola, caso não tenha con-

cluído o Ensino Médio. E, em caso de aprendiz, portador de quaisquer deficiên-

cias, não haverá limite máximo de idade para contratação.

A APRENDIZAGEM NO MATO GROSSO

No Brasil, a aprendizagem profissional para adolescentes começou a ser 

implementada a partir de 1840 por meio das companhias de aprendizes, que se 

dedicavam à formação de marinheiros. De influência Europeia, essas escolas 

representavam uma das poucas oportunidades de profissionalização da camada 

mais pobre da sociedade. 

Os aprendizes ficavam internados em navios-escolas, onde a disciplina era 

rígida, mantida por castigos físicos com folga apenas no domingo. Os alunos 

aprendiam atividades especificas de marinha, como natação, nós de marinheiro, 

remo, infantaria [...], e também aprendiam a ler e escrever (MINHARRO, 2003). 

Para se matricular, a criança ou adolescente deveria atender a alguns re-

quisitos, como: “não sofrerem de moléstia infectocontagiosa e não terem defeitos 
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físicos que os inabilitassem para o aprendizado do ofício pretendido” (CUNHA, 

2000, p. 75).

No século XIX, as instituições de ensino destinadas às crianças e adoles-

centes pobres surgiram com a finalidade de prepará-las para desempenhar uma 

função no mercado de trabalho evitando, assim, a “criminalidade e vagabunda-

gem” (RANGEL E  CRISTO, 2006). 

Dessa maneira, as crianças e adolescentes abandonadas eram encami-

nhadas para as oficinas como aprendizes, porém, os ofícios aprendidos eram 

sempre voltados ao aprendizado de funções mal pagas, incapazes de lhes asse-

gurar ascensão social, mantendo-os no ciclo vicioso e reiterador da pobreza. O 

trabalho intelectual era destinado somente aos filhos das classes mais favoreci-

das, argumento reforçado por Pochmann (2000, p. 81) ao colocar que:

Se o jovem de origem familiar pobre ingressava antes dos 16 anos no 
mercado de trabalho – geralmente nos segmentos da construção civil, 
pequeno comércio, agricultura e indústria –, o jovem da classe média 
tinha contato com o mundo do trabalho antes do 20 anos de idade, tra-
dicionalmente nos postos intermediário da grande indústria e dos ser-
viços, bem como no setor público, enquanto o jovem de família rica só 
tornava-se ativo depois dos 20 anos, na maioria das vezes nos postos 
hierárquicos principais.

Manfredi (apud BARBOSA, 2006, p. 37) reafirma que a origem das escolas 

profissionalizantes está nos liceus de artes e ofícios, que eram de iniciativa priva-

da, mas que junto com as ações disciplinadoras do Estado se complementavam, 

ainda que tivessem lógicas distintas. “Enquanto as ações estatais traduziam uma 

natureza assistencial e compensatória para tornar digna a pobreza, as ações da 

iniciativa privada apresentavam uma preocupação com a formação para o traba-

lho artesanal, mas que também legitimaria a dignidade da pobreza. Assim, inicia-

-se a formação profissional como política pública que traduzia, em última análise, 

uma perspectiva moralizadora da formação do caráter pelo trabalho”.

Outras escolas nascem no limiar de um novo ciclo de expansão capitalista 

da formação econômico-social brasileira, como é o caso do Serviço Nacional de 
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Aprendizagem Industrial – SENAI (1942), e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial – SENAC (1946), criados sob gestão empresarial. As atribuições do 

SENAI e SENAC eram de organizar a aprendizagem profissional de filhos de 

trabalhadores e estudantes que não tivessem recursos, tornando, assim, uma 

aprendizagem restrita e focalista.

Oliveira (2009, p. 295) coloca que, mesmo com as críticas sobre a forma 

de organizar o aprendizado profissional, o sistema S (SENAC, SENAI, SESC, 

SENAR...), ainda, “oferece um espaço importantíssimo para a qualificação do 

jovem, merecendo total apoio a todo desempenho que, após a edição da Lei n. 

10.097/00, o MTE e várias entidades não-governamentais engajadas na defesa 

dos direitos da criança e do adolescente têm recorrido para efetivação da lei do 

aprendiz”.

Em Mato Grosso, o primeiro ensino profissional foi desenvolvido pelos mi-

litares que mantiveram de 1842 a 1899 uma Companhia de Aprendizes Menores 

que funcionava no Arsenal de Guerra de Mato Grosso. Essa Companhia recolhia 

crianças e adolescentes pobres (de 8 a 14 anos), órfãos ou abandonados e os 

preparava, em ambiente militar, para o mundo do trabalho. Além de aprender a 

ler e a escrever, os meninos também aprendiam aritmética, religião e ofícios de 

sapateiro, tanoeiro, carpinteiro, etc., nas oficinas do Arsenal de Guerra, desti-

nadas a abastecer tropas militares sediadas em área de fronteira tanto do Mato 

Grosso como de todo Brasil (CRUDO, 2011).

A inserção de crianças e adolescentes no trabalho foi o modo que as auto-

ridades provinciais encontraram para retirar os meninos pobres da rua, uma vez 

que esta era vista como ameaçadora à ordem social. Dessa forma, crianças e 

adolescentes eram recolhidos e encaminhados pela polícia para o aprendizado, 

meninos órfãos (especificamente aqueles que não tinham nem mesmo o apoio 

da família), também, eram encaminhados para a Companhia. Havia casos de 

mães que alegavam pobreza e entregavam seu filho para os cuidados dos milita-

res, com os quais o ensino era a base da disciplinarização rígida.
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O ambiente onde os aprendizes moravam e desenvolviam suas atividades 

não era favorável: as instalações eram precárias e havia muita cena de violência 

entre os militares e resistência ao trabalho. O Arsenal envolvia aprendizes, solda-

dos artífices, mestres de oficina, professores, presos, escravizados e serventes 

(CRUDO, 2011).

Em sua tese de doutorado, Crudo (2011, p. 01) conclui que a inserção 

precoce dos aprendizes no processo de trabalho garantiu sua formação como 

artífices ou como mestres de oficinas, no entanto, “levou-os também ao apren-

dizado das estratégias de resistência desenvolvidas pelos demais trabalhadores 

à disciplina do trabalho livre, imposta pelas elites imperiais e provinciais”. A pes-

quisadora afirma que, na segunda metade do século, a constituição apresentava 

uma dupla caracterização de identidade da infância pobre: a de menor e a de 

aprendiz.

O termo “menor” era usado para designar o menino pobre indisciplinado, 

que preferia ficar na rua a trabalhar. No decorrer do século XX, o termo “menor” 

assumiu conotação pejorativa cada vez mais forte para designar situação do su-

posto abandono social, a ideia de marginalidade. Enquanto o termo “aprendiz” 

é utilizado por uma parcela da infância e adolescência pobre que se submete à 

disciplinarização, que aceita o trabalho precoce. A situação conceitual de licitude 

continua permanece em vigor até a atualidade no texto da própria Constituição 

Federal que proíbe o trabalho para menores de 14 anos, salvo na condição de 

aprendiz (CRUDO, 2005, p. 290-1).

No decorrer dos anos, o Arsenal de Guerra tornou-se um símbolo da na-

cionalidade brasileira, e em 1989 o sistema Federação do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo/SESC/SENAC-MT adquiriu, por meio de uma permuta com 

o Exército, o prédio do Arsenal, para tornar-se centro de atividades culturais de 

responsabilidade do SESC.

Outra escola de aprendiz que marcou a história de Cuiabá, e de Mato Gros-

so, foi a Escola de Aprendiz Artífices de Mato Grosso (EAAMT). Criada em 1910 
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com o principal objetivo de preparar a população local, preferencialmente os fi-

lhos dos mais pobres, com alguma habilidade, para o exercício de determinada 

profissão com o qual os aprendizes melhor se identificassem.

A origem e a implantação da Escola de Aprendizes Artífices no Estado de 

Mato Grosso, e de outros Estados, resultou da operacionalização de uma das 

metas do Projeto Nacional de Educação Profissional do Governo Republicano 

Federal, por meio do Decreto nº 7.566 de 23 de setembro de 1909, e absorvido 

pelo Estadual. Destinava-se a gerar dispositivos às questões de ordem econômi-

ca, social, política e educacional que fervilhavam no País no período de estrutu-

ração do regime republicano. Com esse fim e maneira, foi instalada uma Escola 

de Aprendizes Artífices em cada capital dos estados brasileiros, sendo que, em 

Cuiabá, a EAAMT foi instalada no dia 1º de janeiro de 1910 (KUNZE, 2006).

O regime escolar adotado pela Escola foi o de externato, conforme deter-

minava a legislação, o governo federal pretendia que as Escolas de Aprendizes 

Artífices fossem entendidas como instituições educativas estruturadas, principal-

mente com vistas à formação para o trabalho e incentivadoras do progresso in-

dustrial. E não, estabelecimentos de assistência e regeneração social a exemplo 

de orfanatos, reformatórios, asilos e abrigos de necessitados que funcionavam 

sob o regime de internato e desenvolvia a formação profissional como um com-

plemento da educação que ministrava (KUNZE, 2010).

A instalação da EAAMT ocorreu precariamente por conta das carências pe-

dagógicas, material e financeira dos governos federal e local. Mesmo assim, de 

acordo com a sociedade mato-grossense da época, a escola beneficiou o cres-

cimento e progresso do Estado ao dinamizar as relações educacionais, sociais e 

econômicas por meio do oferecimento de oportunidade de profissão aos pobres, 

mais vagas escolares, oportunidade de trabalho e geração de renda.

Na década de 50, a Escola de Aprendizes Artífices de Mato Grosso passou 

a se chamar Escola Industrial de Cuiabá em função da política progressista da 

época, focada na industrialização. Essa política teve consequências na área da 
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educação pública e para acompanhar as mudanças, que estavam ocorrendo no 

mundo, a escola mudou de nome e começou a profissionalizar os trabalhadores 

para indústrias.

No ano de 1965, a escola passou a se chamar Escola Industrial Federal 

de Mato Grosso, que só durou três anos, pois, em 1968, uma portaria ministerial 

modificou seu caráter para Escola Técnica Federal de Mato Grosso (ETF-MT). 

Essa nova escola retira de sua grade curricular o antigo curso ginasial e passa a 

funcionar apenas com o Ensino Médio (antigo 2º grau). Em agosto de 2002, por 

meio de um decreto presidencial, a escola passa a se chamar Centro Federal 

de Educação Tecnológica de Mato Grosso (Cefet-MT), a partir de então a escola 

passou a formar e qualificar profissionais no âmbito da Educação Tecnológica.

No final de 2008, ocorreu a última mudança com a Lei nº11.892, que foi 

sancionada e a ex-Escola de Aprendiz Artífices passou a chamar Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT). Este surge da união 

dos antigos Cefets de Mato Grosso, Cuiabá, e as Escolas Agrotécnicas Federais 

de São Vicente e de Cáceres e, de cujas mudanças e expansão, hoje possui sete 

campi em funcionamento e mais três estão em fase de implementação, com sua 

sede mantida em Cuiabá, a capital do Estado.

Em entrevista concedida, o diretor geral do campus Cuiabá afirma que a 

última mudança implicou em inúmeras alterações no antigo Cefet, uma vez que a 

instituição possui ensino, pesquisa e extensão e oferece cursos do Ensino Fun-

damental até a pós-graduação, consolidadas pelas transformações efetivadas, 

vez que, o governo federal nunca havia investido tanto na escola técnica como a 

partir de 2008 (BÓLICO, 2011). No entanto, atualmente, o IFMT não possui pro-

grama de aprendizado profissional conforme estabelece a Lei 10.097/2000. 

Por fim, com a aprovação do Decreto nº 7.589, de 26 de outubro de 2011, 

surgiu o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONA-

TEC)88, que é composto por cinco iniciativas:

88 O PRONATEC foi criado pelo Governo Federal com o objetivo de ampliar a oferta de 
cursos de educação profissional e tecnológica.
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- Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tec-
nológica; - Programa Brasil Profissionalizado, por meio do qual o governo 
federal repassa recursos aos governos estaduais para equipagem de labo-
ratórios e construção, reforma e ampliação de escolas técnicas estaduais; 
- Acordo de Gratuidade com o Sistema S, por meio do qual o SENAI, 
SENAC, SESC e SESI, passaram a aplicar os recursos recebidos da 
contribuição compulsória em cursos gratuitos oferecidos para estudantes 
de baixa renda e trabalhadores; - Bolsa-Formação, por meio da qual o 
governo federal oferta cursos técnicos e de qualificação profissional gra-
tuitos, em instituições que atuam na educação profissional e tecnológica 
(BRASIL, 2011, Lei 12.513).

O PRONATEC atende, prioritariamente, os estudantes do ensino médio da 

rede pública (incluindo a Educação de Jovens e Adultos – EJA), trabalhadores, 

beneficiários dos programas federais de transferência de renda e estudantes de 

escola pública ou escola privada na condição de bolsa integral.

Atualmente o programa articula as demandas por setor e região. Conta     

com uma rede de instituição que demandam cursos voltados específicos em 

cada região e, ainda, uma rede de instituição que ofertam tais cursos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desse breve contexto histórico, nota-se que o ensino profissional 

destinado aos adolescentes pobres marcou historicamente a educação profissio-

nal no cenário do Brasil, e em Mato Grosso, modificando a caracterização de que 

a aprendizagem e profissionalização se davam somente em termos práticos, por 

meio do uso do trabalho dos pequenos operários.

Tal situação só mudou efetivamente a partir da vigência do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, sancionada no dia 13 de julho de 1990, criado para re-

gulamentar o novo direito constitucional e articular a política nacional de proteção 

à infância e à adolescência.

O ECA aborda a questão do trabalho no Título II, Capítulo V – Do Direito 

à Profissionalização e à Proteção no Trabalho, que vai do Artigo 60 ao 69. Este 

capítulo aborda a proibição do trabalho a menor de dezesseis anos – salvo na 

condição de aprendiz a partir dos 14 anos e remete à proteção ao trabalho do 
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adolescente para legislação especial – CLT; permeada por avanços que conside-

ra a aprendizagem como formação técnico-profissional; garantia de bolsa-apren-

dizagem, dos direitos trabalhistas e previdenciários, do trabalho protegido para 

os adolescentes portadores de deficiência; proibição do trabalho noturno, peri-

goso, insalubre ou penoso, realizado em locais prejudiciais ao seu desenvolvi-

mento ou em horários e locais incompatíveis com a frequência à escola; introduz 

a figura do trabalho educativo e afirma o direito à profissionalização, à proteção 

no trabalho, respeitando a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e à 

capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho.

Ademais, o ECA, teoricamente, rompe com o paradigma da “socialização 

pelo trabalho”, norteador dos programas destinados especificamente à população 

carente e torna universal o acesso à educação e à profissionalização como direi-

tos fundamentais e condição para o exercício pleno da cidadania a toda criança 

e adolescente brasileira.

Por meio desse marco legal foi considerado o desenvolvimento biológico, 

psicológico e social do adolescente, além de argumentos pautados à cidadania, 

os impactos prejudiciais do trabalho precoce, as condições adequadas de traba-

lho e uma futura inserção dos adolescentes no mercado de trabalho.
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INTRODUÇÃO 

Esse estudo está na sua fase inicial do doutorado e busca investigar as 

aprendizagens históricas de professores/as de história por meio da literatura afro-

-brasileira de autoria feminina, enquanto fonte histórica. Os docentes convidados 

para esta pesquisa atuam no Ensino Médio, na rede estadual de Mato Grosso, 

nos municípios de: Campo Verde, Paranatinga, Primavera do Leste e Poxoréu. 

As escritoras afro-brasileiras e obras para tal estudo são: Carolina Maria de 

Jesus (Quarto de despejo, 2017), Conceição Evaristo (Poemas da Recordação 

e outros movimentos, 2017) e Jarid Arraes (Heroínas negras brasileiras em 15 

cordéis, 2020). 

O conceito de literatura afro-brasileira, segundo Eduardo de Assis Duarte 

(2010), propõe que se valorize as escritas de autoria negra, a temática tenha 

personagens negros/as enquanto sujeitos e protagonistas nas obras literárias, os 

pontos de vista de escritores negros e a linguagem almejam promover no público 

leitor o reconhecimento e positivação da história e cultura africana e afro-brasi-

leira por meio da linguagem. Para Evaristo acentua-se a especificidade do lugar 

social e experiências:

(…) quando escrevo, quando invento, quando crio a minha ficção não me 
desvencilho de um “corpo-mulher-negra em vivência” e que por ser esse 
“o meu corpo, e não outro”, vivi e vivo experiências que um corpo não 
negro, não mulher, jamais experimenta. (EVARISTO, 2009, p. 18)

Essa pesquisa encontra no campo teórico-metodológico da Educação His-

tórica, um terreno fértil para estudarmos o pensamento histórico de alunos e 

professores, na recepção, interpretação e usos de fontes históricas no ensino de 

história. 

Durante diálogos formativos para relações étnico-raciais, em 2017, iniciei 

algumas análises sobre as potencialidades e sentidos históricos presentes na 

literatura afro-brasileira de autoria feminina como importante aliada no ensino 

de história africana e afro-brasileira. No entanto, nesse percurso formativo foram 
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constatadas a tímida visibilidade e/ou acesso das obras e autoras da literatura 

afro-brasileira de autoria feminina e muitas dúvidas em relação  a metodologia a 

ser aplicada em sala de aula, pela para a maioria dos educadores da rede esta-

dual de Mato Grosso, especificamente nos municípios de Campo Verde, Para-

natinga, Primavera do Leste e Poxoréu, totalizando 8 escolas que ofertam a mo-

dalidade de Ensino Médio, em que convidaremos 15 professoras/es de história a 

participar desta pesquisa. 

HISTÓRIA E LITERATURA

A partir dos debates produzidos pela História Cultural, na segunda metade 

do século XX, as narrativas literárias passaram a figurar como fonte para a histo-

riografia, o diálogo entre História e Literatura adentrou alguns estudos no ensino 

de história, incluindo a possibilidade do uso de fontes históricas literárias em 

sala de aula. Alguns historiadores, há algum tempo, utilizam das obras literárias 

como fonte para a construção do conhecimento histórico, para Sandra Pesavento 

(2003; 2004; 2006), dentre os desafios do uso da literatura no ensino de história 

está a superação da leitura de forma anacrônica e meramente ilustrativa. Bitten-

court (2018) salienta que o enlace entre a História e a Literatura favorece o gosto 

pela leitura e a aprendizagem dos conhecimentos históricos. 

Pesavento alerta que a literatura apresenta um discurso privilegiado que 

acessa o imaginário das diferentes épocas, traços, indícios, marcas de histori-

cidade, fonte para algo que aconteceu, o historiador tem tarefas específicas a 

cumprir, pois: 

[...] ele reúne os dados, seleciona, estabelece conexões e cruzamentos 
entre eles, elabora uma trama, apresenta soluções para decifrar a intriga 
montada e se vale das estratégias de retórica para convencer o leitor, 
com vistas a oferecer uma versão o mais possível aproximada do real 
acontecido. O historiador não cria personagens nem fatos. No máximo, 
os “descobre”, fazendo-os sair da sua invisibilidade. A título de exemplo, 
temos o caso do negro, recuperado como ator e agente da história desde 
algumas décadas, embora sempre tenha estado presente. Apenas não 
era visto ou considerado, tal como as mulheres ou outras tantas ditas 
“minorias” (PESAVENTO, 2006, sem paginação).
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Nesse processo de análise sobre as fontes literárias no ensino de história 

é importante questionarmos sobre a autoria, o público, o destino das obras, 

especificando o momento histórico em elas foram criadas e a importância das 

obras atualmente, pois todos esses elementos repercutem na recepção e na 

significação do olhar analítico sobre elas.

REFERENCAL TEÓRICO

Como aportes teóricos para este estudo, utilizaremos para referenciar 

a discussão sobre a relação entre Educação Histórica e literatura, aliada a 

representatividade das intelectuais negras, as/os seguintes autoras/es: Educação 

Histórica e Cognição Histórica (Isabel Barca, 2005; 2009; 2010), (Maria Auxiliadora 

Schmidt, 2015; 2019), (Marcelo Fronza, 2015; 2019), Consciência Histórica e 

Interculturalidade (Jörn Rusen, 2012; 2014), Literatura e História (Sandra Jathay 

Pesavento, 2003; 2004), Literatura afro-brasileira (Fonseca, 2018; Duarte, 2008, 

2014, 2017) e Intelectualidade negra e Movimento Negro Unificado (Conceição 

Evaristo; Grada Kilomba; Nilma Lino Gomes), entre outras.

Educação Histórica

Buscaremos alinhavar esta pesquisa aos pressupostos teórico-metodo-

lógicos da Educação Histórica, o qual teve desenvolvimento a partir da crise no 

ensino de História na Inglaterra, que levou a investigar como os alunos com-

preendem a história. Neste diálogo, de acordo com Germinari (2011); Barca, Gar-

cia, Schmidt (2011), os debates da Educação Histórica vêm possibilitando uma 

investigação sobre as ideias de crianças, jovens, e professores, a cognição histó-

rica. Nesse campo de estudo as/os referidas/os pesquisadoras/es indicam sobre 

a importância da história na interpretação do mundo humano e social (BARCA; 

GARCIA; SCHMIDT, 2012, p. 16):

[...] espera-se que o aparato conceitual da história habilite os jovens a de-
senvolverem de forma objetiva, fundamentada porque assente na análise 
crítica da evidência, as suas interpretações do mundo humano e social, 
permitindo-lhes, assim, melhor se situarem no seu tempo. A consciência 
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histórica será algo que ocorre quando a informação inerte, progressiva-
mente interiorizada, torna-se parte da ferramenta mental do sujeito e é 
utilizada, com alguma consistência, como orientação no quotidiano.

Dentre os saberes a serem apreendidos estão: ler diferentes fontes histó-

ricas, entender diferentes sociedades em diferentes tempos e espaços e saber 

levantar novas hipóteses de investigação. Somado a esse diálogo, temos a teo-

ria da Consciência Histórica, faz-se necessário nessa pesquisa analisarmos as 

narrativas escritas por professores/as de história conjuntamente ao campo da 

“Cognição Histórica”, (SCHMIDT, 2016, p. 21):

[...] na perspectiva da pesquisa qualitativa, estão os trabalhos realiza-
dos no final da década de 1980, por Peter Lee (2001), no Instituto de 
Educação da Universidade de Londres. A partir de suas investigações, 
esse autor elaborou uma síntese de uma série de estudos que estavam 
realizando sobre concepções de alunos, como: percepção do passado, 
evidências históricas e compreensão empática. 

Alguns princípios presentes na proposição de interculturalidade, no pro-

cesso inclusivo do desenvolvimento histórico serão utilizados (SCHMIDT; FRON-

ZA, 2019, p. 53):

[...] a categoria da interculturalidade (FRONZA, 2012), trouxe novos e 
complexos desafios para a Educação Histórica, no sentido de se inves-
tigar a presença da interculturalidade como pressuposto para se anali-
sar as desigualdades construídas ao longo da história, entre diferentes 
grupos socioculturais, tais como étnico-raciais e de gênero. Ademais, 
possibilitam fundamentar uma interculturalidade que encaminhe para a 
construção de uma sociedade que assuma as diferenças como constitu-
tivas da democracia e seja capaz de construir relações novas e verdadei-
ramente igualitárias entre os diferentes grupos socioculturais, como uma 
utopia que signifique o real empoderamento de todos e todas que foram 
historicamente explorados. Estes são princípios importantes a serem 
considerados pelo historiador pensar o que faz e porque faz a pesquisa 
em educação histórica.

Nessa perspectiva a produção historiográfica e o conceito de 

interculturalidade dialogam com a vida prática, nos levam a refletir sobre as 

carências de aprendizagem diante de condições históricas de desigualdade.
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LITERATURA AFRO-BRASILEIRA DE AUTORIA FEMININA

No intuito de reconhecermos o outro na perspectiva da inclusão, percebe-

mos que o interesse pela literatura afro-brasileira de autoria feminina ampliou-se 

a partir das lutas e resistências encabeçadas, em especial, por ativistas que re-

presentavam o Movimento Negro Unificado (MNU), no final da década de 1970 

no Brasil, e que a produção na perspectiva afro-brasileira tornou-se uma aliada 

na construção de uma identidade negra, pois traz representatividade, conscienti-

zação sobre o “ser negro”, numa sociedade que não valoriza a produção literária 

escrita por autoras/es negras/os, pois o mercado editorial ainda é em sua maioria 

masculino e branco89, embora tenhamos uma crescente dessa produção nas por 

meio de editoras alternativas. 

Em consonância com esses desafios, de epistemologia subalternizada, 

especialmente da “produção do conhecimento feita pelo negro”, a partir da Lei 

10.639/03 e 11.645/08 temos a obrigatoriedade do ensino da história e cultura 

afro-brasileira no âmbito escolar, a qual propõe a conscientização sobre origens, 

tradições africanas e a afirmação cultural. 

Neste contexto, encontramos contribuições das escritoras afro-brasileiras, 

as quais lutam pela visibilidade da herança africana, pelo protagonismo da mulher 

negra na literatura e na sociedade. Escritoras negras contemporâneas, como 

Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo e Jarid Arraes (1960-2017), nos 

ajudam a repensar, a partir de um outro ponto de vista, o de mulheres negras, 

89   Um levantamento feito pelo Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporâ-
nea da Universidade de Brasília (UNB) analisou mais de 600 romances de autoria nacional 
publicados entre 1965 e 2014 por grandes editoras e constatou que mais de 70% foram escritos 
por homens e 90% por pessoas brancas. Diante de uma recusa em se publicar escritos oriun-
dos de mãos negras, em especial, das mulheres negras, algumas editoras surgiram com este 
propósito, embora não alcancem, ainda, as grandes prateleiras, mas já se firmam em meio ao 
caos do racismo mercadológico. Tem-se nomes como a Malê, Mazza, Nandyala entre outras 
que surgiram com o propósito de publicar autoria negra. Diante disso, pensamos: Qual a visibi-
lidade mercadológica para literatura afro-brasileira de autoria feminina?  Na própria Academia, 
nas escolas, livrarias perguntamos: quantas autoras negras vocês já leram? Como a história é 
relacionada a literatura afro-brasileira de autoria feminina pelos professores de história? Como 
a História pode contribuir para a formação social e política a partir da literatura de autoria femi-
nina?

https://oglobo.globo.com/cultura/celina/abolicionista-negra-feminista-conheca-maria-firmina-dos-reis-primeira-romancista-do-brasil-23846249
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as marcas da colonialidade, combatendo visões eurocentradas, abrindo espaço 

para outras vozes e outras histórias no ensino de história através da literatura 

afro-brasileira de autoria feminina.

Por conseguinte, buscamos o ensino da História e Cultura afro-brasileira 

para uma atitude compromissada e emancipatória, em que o/a negro/a também 

seja protagonista, herói/heroína90, mas, em especial, que sejam vistos com repre-

sentatividade em suas narrativas literárias, levando a analisarmos a sua materia-

lidade histórica, questionamos o que faz na vida de quem lê. Temos:

Um dos maiores desafios do intelectual negro que assim se posiciona tal-
vez a sua capacidade e coragem de romper com estruturas opressoras, 
de construir novas categorias analíticas e literárias através da criação. 
Isso o impele a não somente incorporar a língua e as categorias coloniza-
doras ou hegemônicas, mas problematizá-las e apontar os seus limites. 
Com essa atitude, o intelectual negro assume a sua própria voz, a sua 
fala, a sua cultura e a do seu grupo étnico-racial. Significa ser contra-he-
gemônico nas ciências, numa tensa relação de inclusão-excludente, a 
fim de explicitar a pluralidade interna dessa mesma ciência e não a sua 
homogeneidade. Ele não é um porta-voz, mas um sujeito que explicita o 
seu pertencimento a um grupo historicamente excluído do lugar de pro-
dutor da ciência e que carrega esse mesmo grupo na sua voz, no seu 
corpo, na sua forma de ler, interpretar e produzir conhecimento. (GO-
MES, 2010, p. 505)

Entre as análises sobre a literatura afro-brasileira, visualizamos os seguin-

tes questionamentos e aspectos que a caracterizam (FONSECA, 2018, p.04):

Ao considerar essa produção literária, o crítico pergunta: o que torna a 
escrita afro-brasileira distinta do acervo das letras nacionais? Que ele-
mentos diferenciam essa produção literária da literatura canônica, confe-
rindo a ela uma especificidade? Tentando responder às questões, Duarte 
aponta cinco características que poderiam ser pensadas como inerentes 
ao “pertencimento de um texto à Literatura afro-brasileira”, a saber: temá-
tica, autoria, ponto de vista, linguagem e público.

Somada a essa caracterização refletimos sobre a trajetória da população 

negra na literatura brasileira, que por inúmeras vezes foi apresentada nos textos 

literários de forma estereotipada, e neste sentido, a literatura afro-brasileira de 

90  Nem sempre a representação traz representatividade, são conceitos distintos. Negras/
os sempre foram representados/as na literatura canônica, nunca tiveram representatividade, 
sempre foram estereotipados e objetificados. A literatura afro-brasileira busca o oposto disso.
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autoria feminina, na perspectiva da valorização, traz um diferencial: a experiência 

negra feminina e a afirmação cultural, em que:

A presença do negro na literatura brasileira não escapa ao tratamen-
to marginalizador que, desde as instâncias fundadoras, marca a etnia 
no processo de construção da nossa sociedade. Evidenciam-se, na sua 
trajetória no discurso literário nacional, dois posicionamentos: a condi-
ção negra como objeto, numa visão distanciada, e o negro como sujeito, 
numa atitude compromissada. Tem-se, desse modo, literatura sobre o 
negro, de um lado, e literatura do negro, de outro. (PEREIRA, 2010, p. 
305)

Nessa perspectiva, buscamos analisar de que maneira os professoras/es 

de história percebem a história do povo negro representada na escrita literária 

de mulheres negras brasileiras. Cândido (2004, p. 180) também contribui nessa 

perspectiva humanista, ao apresentar reflexões em que a produção literária é 

tida como instrumento consciente de desmascaramento e luta pelos direitos hu-

manos, uma vez que “a literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na 

medida em que nos tornamos mais compreensivos e abertos para a natureza, a 

sociedade e o semelhante”.

Autoria Afro-brasileira feminina

As escritoras afro-brasileiras e as obras literárias que contribuirão para 

nossa análise de percepções da história são91: Carolina Maria de Jesus (Quarto 

de despejo, 2017), Conceição Evaristo (Poemas da Recordação e outros movi-

mentos, 2017) e Jarid Arraes (Heroínas negras brasileiras em 15 cordéis, 2020).

No intuito de evidenciar a importância das escritoras e obras seleciona-

das, apresentaremos as mesmas, pois consideramos que este seja um ponto 

importante para ser descrito e analisado, por entendermos que a obra literária e 

a biografia se relacionam, pois abarcam enraizamento histórico, experiências dos 

sujeitos e suas percepções de mundo, isto é, escrevivências. 

91  Após os estudos exploratórios outras obras poderão ser incluídas, caso seja necessá-
rio.
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Carolina Maria de Jesus

Carolina Maria de Jesus, mulher negra, que sonhava se tornar escritora. 

Nascida em 14 de março de 1914 em Sacramento, Minas Gerais, em uma co-

munidade rural, a família era analfabeta, a mãe nasceu sobre a lei do ventre livre 

e o avô materno havia sido escravizado. Teve uma dura infância, aos sete anos 

frequentou a escola, onde pode ficar apenas dois anos, mas lá aprendeu a ler e 

escrever e desenvolveu um encantamento pela leitura e escrita. Após a morte da 

mãe em 1937 mudou-se para São Paulo, aos 33 anos desempregada e grávida 

passou a morar na favela do Canindé, as margens do rio Tietê, na capital pau-

lista. Mãe de dois meninos e uma menina a catadora de papel lia e escrevia nas 

horas vagas, era o seu refúgio, registrava o dia a dia na favela nos papéis que 

recolhia pelas ruas. Tais registros de suas vivências deram origem a seu primeiro 

livro publicado, “Quarto de Despejo – Diário de uma favelada”, obra que virou 

best-seller em 1960, sendo vendido em 40 países e traduzida para 16 idiomas, 

a partir disso, por algum tempo pode viajar para vários lugares do Brasil e fora 

dele, se vestia elegantemente, participava de muitos eventos sociais. Sua histó-

ria foi registrada por Tom Farias em “Carolina - Uma Biografia”, publicada pela 

editora Malê. Na atualidade suas obras são pesquisadas por diversos campos de 

conhecimento nas Universidades. A obra Quarto de despejo e sua biografia tem 

ocupado a lista dos livros mais vendidos em grandes editoras, no ano de 2020 

e a Companhia das letras lançou um projeto que irá publicar uma coletânea de 

obras inéditas da autora sobre a coordenação da Vera Eunice (filha de Carolina), 

Conceição Evaristo e outras referências no campo da literatura. O livro “Quarto 

de despejo” passou a ser cobrado em diversos vestibulares. Uma obra de gênero 

autobiográfica que nos possibilita pensarmos uma escrita marcada por memórias 

e por isso foi escolhida para compor parte dessa pesquisa. 

Carolina utilizava a expressão quarto de despejo como metáfora para dizer 

que a favela era aquilo que a cidade queria excluir e o centro dela seria a sala 

de estar. A partir das suas leituras, jornais e revistas, que encontrava a autora 

tecia suas críticas, denúncias e posicionamento político. Uma obra autobiográfi-
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ca, que traz em sua narrativa: ecos temporais e memórias. Para irmos além da 

imagem que se criou dessa importante escritora, muito exotizada, é importante 

realizarmos a prática do cuidado na leitura dessa obra e as imagens da escritora, 

pede-se que haja algumas intervenções contra a reprodução de estereótipos. 

Carolina é uma escritora que vai além da favela e miséria, para isso é necessário 

que também conheçamos outras de suas obras que trazem poesias, o gosto pela 

música, leitura de clássicos, entre outros aspectos que a retiram do lugar subal-

terno. Atualmente uma importante exposição foi inaugurada no Instituto Moreira 

Sales, reunindo uma vasta documentação de manuscritos, fotografias, músicas 

da escritora e obras de artistas de diferentes momentos históricos do Brasil, além 

de pesquisadores de diversas áreas (historiadores, antropólogos etc.).

Conceição Evaristo

A Conceição Evaristo, nasceu em Belo Horizonte, em 1946, de origem hu-

milde, leitora e influenciada por Carolina Maria de Jesus, migrou para o Rio de 

Janeiro na década de 1970, onde graduou-se em letras, trabalhou como pro-

fessora na rede pública de ensino. Posteriormente defendeu seu mestrado em 

Literatura Brasileira pela PUC do Rio de Janeiro, com a dissertação Literatura 

Negra: uma poética de nossa afro-brasilidade (1996), e defendeu o doutorado 

em Literatura Comparada na Universidade Federal Fluminense, com a tese Poe-

mas malungos, cânticos irmãos (2011), em que pesquisou as obras poéticas dos 

afro-brasileiros Nei Lopes e Edimilson de Almeida Pereira em confronto com a do 

angolano Agostinho Neto. Militante do movimento negro, a autora é participativa 

nas ações para a valorização da cultura negra no Brasil, iniciou suas publicações 

literárias em 1990, na série Cadernos negros. A partir das escrevivências (a es-

crita a partir da experiência coletiva e individual) publicou romances, contos, poe-

sias e vem ganhando inúmeros leitores no Brasil, França, Alemanha, Inglaterra e 

outros países. 

Algumas obras de Conceição Evaristo foram disponibilizadas pelo Progra-

ma Nacional do Livro e do Material Didático -PNLD- 2018 literário para o Ensino 
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Médio: o livro de contos “Olhos D´Água”, os romances Becos da memória e Pon-

ciá Vicêncio.

Em 2016, publicou o livro de contos, “Histórias de leves enganos e pare-

cenças”, narrativas para pensarmos sobre o racismo, gênero e religiosidade de 

matriz africana. Recebeu em 2015 o Prêmio Jabuti92 pela obra Olhos d´água e 

em 2019 foi homenageada como personalidade do ano pelo Prêmio Jabuti.

Jarid Arraes

Para compor uma terceira geração de escritoras afro-brasileiras considera-

mos importante também analisar um livro de Jarid Arraes, que nasceu em 1991, 

em Juazeiro do Norte – Ceará. A escritora é filha e neta de cordelistas e tem mais 

de 70 títulos publicados em literatura de cordel. Sua primeira leitura e influência 

na literatura afro-brasileira foi Conceição Evaristo e assim como ela traz em suas 

narrativas o protagonismo da mulher negra, em 2020 foi indicada para o prêmio 

Jabuti, pelo livro Redemoinho em dia quente. Para minha pesquisa foi selecio-

nado o livro “Heroínas negras brasileiras em 15 cordéis” (2017). Nessa obra a 

jovem escritora traz em cordéis a biografia de mulheres negras, como: Antonieta 

de Barros, Aqualtune, Carolina Maria de Jesus, Dandara dos Palmares, Espe-

rança Garcia, Eva Maria do Bonsucesso, Laudelina de Campos, Luisa Mahin, 

Maria Felipa, Maria Firmina dos Reis, Mariana Crioula, Na Agontimé, Tereza de 

Beguela, Tia Ciata, Zacimba Gaba. A obra apresenta relações com as origens 

afro-brasileiras, mulheres que foram excluídas dos livros de História, mas que na 

referida obra passam a protagonizar sua importância na História do Brasil.

METODOLOGIA

Essa pesquisa envolverá análises sobre: a abordagem teórico-metodológi-

ca da Educação Histórica; os estudos exploratórios para professoras/es de histó-

ria que atuam no Ensino Médio, na rede estadual de Mato Grosso.

92  O Prêmio Jabuti é o mais tradicional prêmio literário do Brasil, concedido pela Câmara 
Brasileira do Livro (CBL). Criado em 1959, com o objetivo de premiar autores, editores, ilustra-
dores, gráficos e livreiros que mais se destacaram no ano.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_Brasileira_do_Livro
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_Brasileira_do_Livro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1959
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As fontes e procedimentos metodológicos utilizados na elaboração desta 

pesquisa terão abordagens qualitativas (LÜDKE E ANDRÉ, 1986, p. 13-4), pois 

perpassam por narrativas escritas produzidas professores/as de história, aliada 

a “um sistema de significados culturais de um determinado grupo” por meio da 

fonte histórica literária.

Utilizaremos nesta pesquisa: questionários para levantamento do perfil pro-

fissional, formação nas relações étnico-raciais, experiências com fontes histó-

ricas literárias em sala de aula, conhecimentos prévios, compartilhamento de 

material por meio digital para a compreensão do campo da educação histórica 

e material referente a literatura afro-brasileira de autoria feminina  em diversos 

formatos (obra escrita em meio digitais, memoriais digitais e acervo audiovisual), 

construção de narrativas escritas por professores/as de história; estado da arte;  

análise das narrativas produzidas pelos professores/as a partir da literatura afro-

-brasileira de autoria feminina no intuito de identificarmos os sentidos históricos 

por meio da fonte literária.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Entre as fontes da literatura afro-brasileira, para reconhecimento e análise 

dessa arte literária, buscaremos analisar: Quais são as percepções históricas 

mobilizadas a partir das obras de literatura afro-brasileira de autoria feminina?

 Pensamos algumas possibilidades de conteúdos de ensino de história em 

interface com a literatura afro-brasileira perpassam a: diáspora africana, escravi-

zação, abolição históricos, religiosidade de matriz Africana e relações com pas-

sado, presente e futuro. Buscaremos explorar também as categorias epistemo-

lógicas acionadas pelos professores/as, como: mudança, permanência, verdade 

e outras. 

A partir da análise de algumas obras específicas da literatura afro-brasilei-

ra de autoria feminina, refletiremos sobre os conceitos de racismo e identidade 

afro-brasileira em diferentes temporalidades.
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Ao final os participantes desta pesquisa serão estimulados a acessarem 

diferentes materiais literários (impresso e/ou digital) e produzirem narrativas que 

coadunem expressões das suas experiências formativas e profissionais para o 

ensino de história.

CONCLUSÃO 

Nesta pesquisa, em fase inicial, correlacionaremos tais estudos a uma rea-

lidade contextual, a análise das obras literárias afro-brasileira de autoria femini-

na, a fundamentação teórica-metodológica da Educação Histórica, juntamente 

com estado da arte, a aplicabilidade das leis 10.639/03 e 11.645/08, a aplicação 

de estudos exploratórios, análise da recepção sobre obras literárias, produção 

de narrativas escritas e sistematização de “aulas históricas” para o ensino de 

história.

O intuito é investigar sobre as relações históricas que os professores/as de 

história fazem  com a literatura afro-brasileira de autoria feminina, enquanto fon-

tes históricas, isto é, analisaremos sob o prisma dos participantes desta pesquisa 

as possibilidades de interface com o conhecimento histórico a partir dos estudos 

exploratórios e estudo piloto, as percepções, recepção e sentidos, através da 

fonte literária afro-brasileira de autoria feminina.

Desse modo, este trabalho em desenvolvimento, questiona: 

-O que podemos ensinar e aprender com o uso da literatura afro-brasileira 

de autoria feminina como fonte histórica em sala de aula?
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INTRODUÇÃO

A inclusão da discussão sobre gênero e, principalmente, sexualidade nos 

currículos escolares vem de longa data no Brasil. Mas foi a partir dos anos de 

1970 que os debates se intensificaram, marcados pelas revoluções dos costu-

mes e pela chamada “revolução sexual” e da organização política de grupos que 

lutavam por direitos civis. O reconhecimento de ampliar o processo de educação 

sexual nas escolas se deu nos anos de 1980, causado pela ebulição social e os 

preconceitos que envolviam a descoberta da AIDS, associada às chamadas se-

xualidades periféricas, mas também voltadas às chamadas DST.

Na última década a questão vem sofrendo forte ataque por meio de setores 

conservadores da sociedade que atualmente se encontram fortemente represen-

tados no parlamento brasileiro pela chamada “Bancada da Bíblia”, composta ba-

sicamente por parlamentares ligados a igrejas de cunho neopentecostal.

Por sua vez, o Estado brasileiro vinha considerando cada vez mais a impor-

tância de se trabalhar a temática sexualidade nas escolas desde a reformulação 

da LDB em 1996. No ano de 1997 traz a temática como um dos temas transver-

sais nos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) com o nome de Orientação 

Sexual, mas a principal preocupação são as questões de saúde pública, como as 

DST e a prevenção de gravidez na adolescência. Pouco orienta sobre as ques-

tões de gênero, apesar de esse ser um “problema” e com situações recorrentes 

que envolvem preconceitos, discriminações e atos de violência, tais como: ma-

chismos, misoginia e LGBTfobia. Sem contar os constantes ataques e violências 

a pessoas que não se enquadram em um padrão heteronormativo de gênero.

Por outro lado, percebemos que os professores, em particular, e as esco-

las, de modo geral, pouco tem se atido a essas questões mais subjetivas que 

envolvem a sexualidade humana, tais como as questões de gênero, as identi-

dades de gênero e a orientação sexual, para preparar seus alunos no processo 

de entendimento das diferentes formas de expressão da sexualidade humana, 
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fazendo-as compreender que apesar de existir no senso comum a ideia de que a 

sexualidade é binária, ela ultrapassa as fronteiras desse discurso.

A nossa hipótese inicial é que os professores pouco têm procurado traba-

lhar as questões relacionadas a gênero por desconhecerem totalmente ou par-

cialmente o tema e não se sentirem seguros em trabalhar toda a complexida-

de que envolve a temática. Dessa forma, a pesquisa procurou, por meio de um 

questionário verificar e analisar o entendimento que os professores do ensino 

médio de uma escola pública estadual do município de Campo Grande/MS têm 

da questão.

A importância da pesquisa se deve ao fato de que por meio desses levan-

tamentos mais cursos formativos possam ser realizados para dar maior suporte 

teórico-científico para os professores se equiparem de aparatos teóricos e meto-

dológicos para trabalhar o tema com seus alunos no ensino médio.

Professores, por serem agentes de transformação cultural por meio do co-

nhecimento, podem por meio de um trabalho bem desenvolvido com a temática 

levar os alunos a conhecerem e refletir sobre a sua sexualidade e vivê-la com o 

mínimo de conflito possível. Além de promover a cidadania por meio da quebra 

de preconceitos e respeito às diversidades sexuais, reconhecendo a pessoa hu-

mana que existe no outro e o seu direito à dignidade humana.

EDUCAÇAO SEXUAL: SEXO, GÊNERO E SEXUALIDADE

A sexualidade é um dos aspectos mais importantes no desenvolvimento da 

vida de uma pessoa. O desenvolvimento da sexualidade humana é interpreta-

do a partir de diferentes significados: históricos, sociológicos, culturais e morais. 

Dessa forma, se apresenta como uma noção polissêmica aberta a novos senti-

dos podendo variar de acordo com os contextos e situações em que o tema é 

abordado. No caso da escola, a noção de sexualidade pode variar de acordo com 

a concepção de cada área do conhecimento. Mas de modo geral, o conceito de 

sexualidade pode ser pensado a partir do conceito empírico, analítico e político, 
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passando por alterações durante a sua construção que é parte de um processo 

complexo, envolvendo aspectos individuais, sociais, psíquicos e culturais carre-

gados de historicidade e envolvendo práticas e simbolização (HEILBORN, 2006).

Para efeitos de orientação adotaremos a definição de sexualidade de Mi-

chel Foucault (2015) pela proximidade com a abordagem adotada pelos Parâme-

tros Curriculares Nacionais de 1997 e pelas diretrizes adotadas pela educação 

como um todo ao tratar a temática.

[...] Não se deve concebê-la como uma espécie de dado da natureza que 
o poder é tentado a pôr em xeque, ou como um domínio obscuro que o 
saber tentaria, pouco a pouco, desvelar. A sexualidade é o nome que se 
pode dar a um dispositivo histórico: não a uma realidade subterrânea 
que se apreende com dificuldade, mas à grande rede da superfície em 
que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação 
ao discurso, a formação do conhecimento, o reforço dos controles e das 
resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes 
estratégias de saber e de poder. (FOUCAULT, 215, p. 115).

Compreendendo a relação existente entre saber e poder, A Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, por meio dos PCN (Parâmetros 

Curriculares Nacionais) – Temas Transversais: Orientação Sexual (1997, p. 295), 

aponta que a proposta de Orientação Sexual deve considerar todas as dimen-

sões da sexualidade: a biológica, a psíquica e a sociocultural, além de suas impli-

cações políticas. O objetivo é fazer com que as escolas levem os alunos a refletir 

sobre os mitos e tabus construídos sobre sexo e sexualidade, sobre diversidade 

sexual e identidade sexual, a relação do sexo e sexualidade com a saúde física e 

mental, cuidado com o corpo, reconhecer violências sexuais, abusos e estupros, 

conhecer e valorizar os direitos sexuais e reprodutivos, além de outros temas 

trazidos pelos alunos para serem debatidos.

A escola deve seguir a seguinte orientação geral:

O trabalho de Orientação Sexual na escola se faz problematizando, ques-
tionando e ampliando o leque de conhecimentos e de opções para que 
o próprio aluno escolha seu caminho. A Orientação Sexual aqui propos-
ta não pretende ser diretiva e está circunscrita ao âmbito pedagógico e 
coletivo, não tendo, portanto, caráter de aconselhamento individual nem 
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psicoterapêutico. Isso quer dizer que as diferentes temáticas da sexua-
lidade devem ser trabalhadas dentro do limite da ação pedagógica, sem 
invadir a intimidade e o comportamento de cada aluno ou professor. Tal 
postura deve, inclusive, auxiliar as crianças e os jovens a discriminar o 
que pode e deve ser compartilhado no grupo e o que deve ser mantido 
como vivência pessoal (BRASIL, 1997, p. 299).

No caso de adolescentes, os professores devem ter claro que o objetivo 

educativo é viabilizar aos adolescentes um melhor conhecimento de si mesmo. 

A Educação Sexual de Adolescentes deve respeitar sua autonomia e identidade, 

reconhecendo sua forma de ver e entender o mundo. Dessa forma, cabe ao pro-

fessor, segundo as orientações dos PCN, dar aos alunos “Informações corretas 

do ponto de vista científico ou esclarecimentos sobre as questões trazidas pelos 

alunos” fazendo com que os alunos se sintam tranquilos e se sintam bem ao tra-

tar as temáticas que envolvem as temáticas relacionadas a sexo e sexualidade, 

para que o aluno tome consciência da dimensão do seu corpo e a cuidar dele, 

elevando sua autoestima. 

A maioria dos estudos sobre orientação sexual ou educação sexual são 

voltadas mais para as questões de saúde pública. Há pouca preocupação com 

o corpo e com a sexualidade como um todo, com suas subjetividades, com as 

questões identitárias. Talvez isso seja resultado da pouca formação dos profes-

sores nessas questões mais direcionadas. De acordo com o PCN Orientação 

Sexual (BRASIL, 1997) para que o professor trabalhe essas questões faz se ne-

cessário que lhes sejam fornecidos formações específicas para que adote uma 

postura profissional, superando as próprias dificuldades em tratar os temas, do-

mínio das questões teóricas e possa contar com uma assessoria especializada.

De acordo com Camargo e Ribeiro (2000), há uma grande dificuldade por 

parte dos professores em tratar com os temas referentes à sexualidade, que não 

deve ser considerada apenas quanto a sua produção teórico-científica, mas tam-

bém se deve, muitas vezes, a dificuldade que tiveram no processo de compreen-

são da própria sexualidade, desfavorecida por uma educação sexual deficitária. 

Os professores devem despertar suas potencialidades, expressar a criatividade, 

serem sensíveis “[...] nesse movimento da transformação social, necessitam de 
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cia e continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo. Essa é a forma 

que se apresenta de forma compulsória, quase que uma obrigação de ser, que 

vai sendo apresentada desde a infância para que desempenhemos os papeis 

performáticos de gênero de meninas e meninos em conformidade com o nosso 

sexo biológico (expressão de gênero), sendo, portanto uma identidade de gênero 

construída socialmente. Modificando conforme a cultura e a sociedade.

Dessa forma, a identidade de gênero corresponde ao gênero com o qual 

a pessoa se identifica e por meio do qual se expressa, essa forma de identida-

de é conhecida como cisgênero. As pessoas que se identificam com um gênero 

diferente daquele que lhe foi atribuído ao nascer são conhecidas como transgê-

nero. E existem ainda aquelas pessoas que não se identificam com nenhum dos 

gêneros, os não-binários, que não se enquadram perfeitamente em nenhum dos 

gêneros. Entretanto, não se podem confundir as coisas. Nem todo cisgênero é 

heterossexual e nem todo transgênero é homossexual. Para melhor compreen-

der as questões que envolvem a sexualidade humana precisamos nos ater ao 

entendimento do que é orientação sexual.

A identidade de gênero não está diretamente relacionada à vida sexual das 

pessoas, ao se referir a esta questão é utilizado a expressão orientação sexual, 

ou seja, a referência que se faz a atração afetivossexual por alguém de algum 

ou alguns dos gêneros. Exemplificando: uma pessoa que nasce com corpo mas-

culino pode se identificar com o gênero feminino, podendo ter seu desejo ser 

orientado tanto para o sexo feminino quanto ao masculino (gays) ou a ambos 

(bissexualidade). Ou nascer em corpo masculino, se identificar como homem e 

orientar a sua sexualidade para pessoas do mesmo gênero (homossexualidade) 

(MACEDO, 2018, p. 20).

Trabalhar com toda essa diversidade da sexualidade humana requer mui-

ta sensibilidade dos professores e das escolas. Além de conhecimento sobre o 

assunto objetivando aquilo que se propõe o PCN – Orientação Sexual (1997, p. 

323) que é “combater a relações autoritárias, questionar a rigidez dos padrões de 

conduta estabelecidos para homens e mulheres e apontar para a sua transfor-
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mação”.  Como a escola é um lugar de diversidade, a diversidade sexual também 

está presente. Não raro tem que lidar com situações que envolvem tais questões. 

Reflexo de uma sociedade heteronormativa os números da violência sobre as 

pessoas que não correspondem a esse padrão tem aumentado significativamen-

te no Brasil. A escola como formadora de cidadãos críticos precisa trabalhar es-

sas questões sociais para mostrar que cada pessoa deve ser respeitada em seu 

direito à vida e à dignidade humana, como preconiza a Constituição Federal.

O QUE OS PROFESSORES ENETENDEM SOBRE GÊNERO E                 
SEXUALIDADE

Esta pesquisa foi realizada tendo como ênfase a compreensão que os pro-

fessores de Ensino Médio de uma escola estadual da cidade de Campo Gran-

de/MS têm sobre o conceito de gênero, sexualidade e sexo, e, se os mesmos 

possuem conhecimento cientifico para ensinar sobre os temas relacionados a 

sexualidade humana. A escolha desses sujeitos se deve ao fato de que o refe-

rencial curricular da Secretaria de Educação do Mato Grosso do Sul, tanto do 

Ensino Fundamental I e II e do Ensino Médio, assim como os PCN e legislações 

pertinentes, em vários momentos permitem que o professor inclua em seu plane-

jamento o ensino sobre sexualidade e gênero de forma transversal, para desen-

volver as competências e habilidades necessárias para o bom desenvolvimento 

físico, emocional e social do aluno. 

 A coleta de dados se deu por meio de questionários impressos entregues a 

dez docentes de diferentes disciplinas de uma escola da Rede Estadual do Mato 

Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, tendo por objetivo estudar o fenô-

meno no seu contexto natural, para depois, em posse dos dados coletados, fazer 

generalizações secundárias e argumentativas, seguindo as orientações dadas 

por Gil (2008).

Cada professor foi identificado por um número que variava de 1 a 10, sendo 

citados como P1, P2, P3 e assim por diante.
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A primeira pergunta do questionário feita aos professores foi sobre a idade 

de cada um. Essa questão teve o objetivo de localizar a faixa etária e o contexto 

histórico de formação cultural e educacional dos envolvidos.

Tabela 1: Faixa etária dos professores pesquisados

Professor Idade

1 44

2 43

3 38

4 50

5 42

6 54

7 33

8 30

9 49

10 53

Fonte: os autores

Como podemos perceber, por meio da faixa etária, todos os professores se 

desenvolveram, nasceram ou receberam formação educacional em um contexto 

histórico em que a educação sexual já eram ofereciam nas escolar brasileiras, 

pois a mesma já vem sendo ensinada desde o ano de 1974 e as questões re-

lacionadas a sexualidade humana foram amplamente discutidas pelas mídias 

desde os anos de 1960 pelos movimentos feministas, pelo Maio de 1968, pelo 

Movimento Hippie, pelos Beatniks e pela própria revolução sexual. A partir de 

então ela foi sendo mais sistematizada, mas nunca chegou a ser totalmente ela-

borada nos currículos escolares. Entretanto, todos participaram ou são filhos de 

um período revolucionário em que feministas, gays, lésbicas militavam para que 

os tabus sobre o sexo fossem sendo quebrados, sobretudo os relacionados às 
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identidades de sexo e gênero, que foram e ainda são amplamente discutidas pela 

sociedade. Entretanto, sabemos de igual forma que as concepções sobre sexo e 

sexualidade mudam ao longo do tempo.

A segunda questão procurou saber a quanto tempo o professor atua na 

área de educação. O objetivo dessa questão é situar as respostas dos profes-

sores no contexto histórico das discussões sobre educação sexual e orientação 

sexual nas escolas a partir da publicação dos PCN e dos materiais posteriores 

publicados pelo MEC sobre a temática.

Tabela 1: Tempo de atuação professores pesquisados na área de Educação

Professor Tempo de trabalho
 na Educação

1 8

2 19

3 4

4 20

5 16

6 18

7 5

8 5

9 26

10 32

Fonte: os autores

Diante dessa questão é possível perceber que há uma grande diferença no 

que diz respeito à experiência profissional dos professores. Sabemos que tanto 

para os professores que possuem pouca experiência em sala de aula, quanto 

aos bastante experientes podem apresentar dificuldades em trabalhar a temáti-

ca, pois que podem surgir várias formas de preconceitos e discriminações nas 
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formas de piadas, de brincadeiras vexatórias, etc. que precisam ser contornadas 

pelos professores. Somente com uma formação específica e uma boa fundamen-

tação é possível mantém uma boa postura profissional sem cair no lugar comum 

que acaba despencando os debates sobre sexo, gênero e sexualidade.

Por meio da questão número três procuramos compreender o que os pro-

fessores compreendem por “Sexualidade”. O objetivo era mapear se os profes-

sores possuem uma base teórico-científica ou apenas uma reflexão conjectural 

do significado de sexualidade.

P1 respondeu: “Comportamento sexual”.

P2 respondeu: “É tudo que envolve a intimidade do ser humano: emoções, 

sentimentos, vontades, prazeres”.

P3 respondeu: “Nosso autoconhecimento de corpo, de mente, sendo assim 

é um tema importantíssimo nos debates em escolas, pois estamos em um mo-

mento delicado”.

P4 respondeu: “É tudo que envolve o ser humano em lado físico ou emocio-

nal, sentimentos, afetos”.

P5 respondeu: “Seria o sexo do indivíduo, sua identidade ao longo do tem-

po”.

P6 respondeu: “Característica do que é sexual. Atributos internos e exter-

nos que determina o sexo de alguém”.

P7 respondeu: “Sexualidade é como o individuo se relaciona com o sexo, 

ou seja, como se relaciona sexualmente consigo e com outras.”

P8 respondeu: “Comportamento, faz parte da personalidade de cada um”.

P9 respondeu: “Despertar por sexo”.

P10 respondeu: “É o nosso despertar para o interesse sexual. Freud disse 

que ela existe e é latente desde que nascemos”.
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Como podemos perceber a maioria dos professores tiveram dificuldades 

em apresentar uma discussão mais aprofundada do que venha a ser a sexua-

lidade. Esta não é uma dificuldade só deles, mas também dos estudiosos das 

diferentes áreas de conhecimento. Apresentaram o entendimento de sexualidade 

a partir de uma visão empírica, se referiram ao aspecto biológico como o prazer 

físico, mas não falaram sobre a reprodução. Nenhum dos professores falou das 

regras, das normas e das formas como a sexualidade se expressa, mas citaram 

as questões subjetivas tanto individuais quanto coletivas da consciência sexual 

e dos desejos.

Questão quatro perguntou sobre o que eles compreendiam por “gênero”.

P1: “Gênero é a diferença homem e mulher, gênero masculino e gênero 

feminino”.

P2: “É a especificidade de cada pessoa em sua sexualidade”.

P3: “A escolha de cada um, o seu caráter. Viver sua vida respeitando suas 

escolhas e as escolhas do outro”.

P4: “Refere-se ao homem e a mulher ou ao próprio sexo homem (mascu-

lino) mulher (feminino)”.

P5: “Aquilo que diferencia o homem e a mulher”.

P6: “Gênero pode ser definido como o que diferencia o sexo masculino do 

feminino”.

P7: “No Português é a identificação da palavra com o masculino e/ou fe-

minino. Num contexto mais amplo e social é como quais características sociais 

(masculino e feminino) o indivíduo se identifica”.

P8: “A construção social do sexo biológico”.

P9: “São as diferenças sociais”.

P10: “É o que nos diferencia socialmente, gênero masculino e feminino. 

Através de nossas características físicas, somos classificados ao nascer”.
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De modo geral, os professores apresentam uma compreensão vaga, com 

pouco domínio conceitual, apenas das dimensões relacionais entre sexo biológi-

co e diferenças sociais entre os sexos masculinos e femininos. Apresentam uma 

noção de que é algo construído socialmente e culturalmente, mas caem na cilada 

do senso comum de relacioná-lo ao sexo biológico, como é o caso do P4, P6, P8. 

Não apresentam uma compreensão mais aprofundada das discussões acadêmi-

cas sobre a definição de gênero. 

A questão número cinco perguntou sobre o entendimento que o professor 

tem de identidade de gênero. O objetivo é o mesmo da questão anterior. 

P1: “Como a pessoa se sente em relação ao gênero”.

P2: “É a especificidade de cada pessoa em sua sexualidade”.

P3: “Este é o momento em que eu me reconheço, me entendo dentro de 

uma sociedade. E principalmente quanto ao outro, ao respeito a vida do outro, o 

cuidado.”

P4: “Se refere ao gênero que ela se identifica, sendo homem ou mulher ou 

se ela o vê fora do convencional”.

P5: “A identidade de gênero – como a pessoa se sente”.

P6: “Refere-se ao sexo ou a opção sexual a qual a pessoa tem mais atra-

ção”.

P7: “A identidade social de masculino/feminino que a pessoa se identifica. 

Pode existir homens que se identificam com o gênero oposto e vice versa.”

P8: “Como uma pessoa se identifica “o homem” ou “a mulher””.

P9: “Como você se identifica no grupo social sexualmente”.

P10: “É a maneira como nos identificamos dentro do nosso ser. É como 

escolhemos ser. É como nos sentimos emocionalmente dentro de determinado 

gênero, seja masculino ou feminino”.
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Com relação à identidade de gênero os professores pesquisados foram 

mais assertivos. 70% demonstram saber ou compreendem o significado de iden-

tidade de gênero. Entretanto, nenhum citou as questões relacionadas aos papéis 

sociais impostos a cada um dos gêneros e as relações do gênero com o poder, 

como todas as discussões sobre identidade de gênero se propõe a fazer, utili-

zando-se de termos como heteronormatividade, machismo, entre outros.  Os pro-

fessores tendem a ver gênero por um viés de “sentimento” ou uma forma como 

me sinto em relação a um determinado gênero. P6, por sua vez apresentou uma 

confusão entre identidade de gênero e orientação sexual ao afirmar que identi-

dade de gênero “referes-e ao sexo ou opção sexual a qual a pessoa tem mais 

atração”. No discurso acadêmico e até mesmo nos movimentos sociais LGBTQI+ 

não se utiliza a palavra “opção” por compreenderem que a mesma não dá conta 

de explicar toda a subjetividade da questão. Até o momento tem se optado pela 

expressão orientação sexual, pois não se trata de uma escolha pura e simples e 

muito se tem discutido sobre isso.

A questão número seis, tendo o mesmo objetivo das demais, perguntou o 

que os professores entendiam sobre orientação sexual.

P1: “O que cada pessoa sente sobre si e sobre sua sexualidade”.

P2: “Faz parte das políticas públicas de uma instituição pública ou privada”.

P3: “Não depende do se fazer esta escolha, por este motivo devemos res-

peitar as escolhas de cada um, ser feliz. O mais importante é se respeitar e res-

peitar o outro”.

P4: “É uma pessoa que se sente uma atração seja física ou emocional por 

outra pessoa, do mesmo sexo ou não”.

P5: “Orientar o sexo do individuo”.

P6: “Entendo que é por quais gêneros as pessoas se sentem atraídas ou se 

enquadram melhor. Pode ser: homossexual, heterossexual, bissexual, etc.”
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P7: “Acredito ser um termo equivocado tendo em vista que a pessoa nasce, 

ninguém orienta ninguém a gostar de algo.”

P8: “Hétero.”

P9: “Cada indivíduo escolhe sua orientação sexual, sua opção. Ex: bi, gay, 

lésbica”.

P10: “É a forma como nos comportamos e nos definimos dentro de deter-

minados grupos na sociedade: hétero, homo, trans, bi”.

Na questão sobre orientação sexual, nos parece que 40% dos professores 

possuem certa noção de que a orientação sexual está relacionada à vida sexual 

das pessoas, a sua vida afetivossexual por alguns dos gêneros, como por exem-

plo, P4, P6, P9 e P10. Esses professores inclusive apontam para algumas formas 

pelas quais as pessoas podem orientar a escolha sexual para determinada forma 

de identidade de gênero. Já P1 apresenta uma definição abstrata que nos parece 

própria dela ao afirmar que orientação sexual é “o que cada pessoa sente sobre 

si e sobre sua sexualidade”, pois o sentir sobre si já envolve uma série de fato-

res que envolvem o sexo biológico, com os desejos físicos e a reprodução, e os 

sociais com a imposição compulsória ou não de uma determinada forma de ser e 

existir como sexo e o papel que deve desempenhar a partir dessa base biológica.

P2 não faz a menor ideia do significado de orientação sexual, pois apre-

senta o seu entendimento bem distante do que o conceito se propõe. Talvez 

possamos afirmar o mesmo que foi dito sobre P2 com relação a P7 e P8, pois P7 

acredita que o termo é “equivocado” e P8 apenas responde “Hétero”.

 P3 de igual forma se equivoca ao colocar a orientação sexual como esco-

lha pessoal de cada um. Essa afirmação não é verdadeira, pois o desejo sexual 

não é uma escolha voluntária, consciente ou facultativa. O desejo sexual é difuso 

e difícil de ser explicado, por isso se diz que ele se orienta para um determinado 

sexo, para vários ou para nenhum, conforme definido por Macedo (2018). Talvez 

possamos afirmar o mesmo com relação a P7 e P8
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A questão número sete perguntou: “O que você entende da sigla LGBT?”. 

O objetivo era verificar se todos os professores sabiam quais as diferentes iden-

tidades de gênero e orientações de gênero se enquadram na sigla.

P1: “Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais”.

P2: “Lésbicas, gays, bissexuais e transexuais”.

P3: “São pessoas comum como eu, com suas escolhas em relação à orien-

tação sexual, mas que são muito judiadas em uma sociedade preconceituosa”.

P4: “Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros”.

P5: “Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais”.

P6: “É uma sigla que compreendem os indivíduos homossexuais: “Lésbi-

cas, gays, bissexuais, travestis...”“.

P7: “Lésbicas, gays, bichas, travesti. Num sentido mais amplo é a sigla de 

um movimento social que busca uma maior libertação de uma parcela marginali-

zada da população”.

P8: “Lésbicas, gays, bissexuais, travestis – definir que a pessoa é gay”.

P9: “Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros”.

P10: “Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros”.

Se pesquisarmos na internet encontraremos vários significados para a si-

gla LGBT. Talvez isso explique as diferenças na descrição da sigla dadas pelos 

professores. Na internet elas podem aparecer como “Lésbicas, Gays, Bissexuais 

e Transgêneros”; “Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transgênero e Tran-

sexuais” entre várias outras definições. Porém, a ONU (Organização das Na-

ções Unidas) e a Anistia Internacional adotam a sigla LGBT para se referirem a 

“Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais”. Essa sigla tem uma história e tem 

se adaptado para incluir cada vez mais as identidades de gênero e orientações 

sexuais à medida que os movimentos de luta pelos direitos LGBT avançam no 

Brasil e no mundo. 
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Atualmente a sigla incorporou outras categorias na luta e a sigla completa 

é: LGBTPQIA+: L: Lésbicas; G: Gays; B: Bissexuais; T: Travestis; Transexuais 

e transgêneros; P: Pansexuais; Q: Queer; I: Intersex; A: Assexuais; +: inclui 

pessoas que não se sentem representadas por nenhumas das letras. 

Os resultados dos dados evidenciam que do ponto de vista dos professores 

P3 fugiu completamente do assunto. P6 faz uma referência reducionista a sigla ao 

apontar que a sigla “é um termo usado para se referir a homens homossexuais” 

uma vez que a sigla incorpora pessoas de diferentes identidades de gênero e 

orientações sexuais. O P7 incluiu na sigla a palavra “bicha” que é um substantivo 

pejorativo para se referir aos homossexuais, principalmente aos de sexo biológi-

co masculino com identidade de gênero e orientação sexual voltada para o sexo 

oposto. Entretanto, tem a dimensão de que a sigla faz referência a um movimento 

social, se equivoca parcialmente ao apontar que o mesmo “busca maior liberta-

ção de uma parcela marginalizada da população”, pois que o movimento tem ob-

jetivos políticos, sociais, jurídicos, indo além da luta por uma liberdade abstrata. 

P8 aponta que a sigla faz referência a “Lésbicas, gays, bissexuais, travestis”, o 

que não está de todo errado, porém se equivoca ao afirmar que a mesma serve 

para “definir que a pessoa é gay”, talvez se referindo a forma popular como é uti-

lizada a palavra, ou seja, uma pessoa que faz sexo com outra pessoa do mesmo 

sexo biológico, o que do ponto de vista acadêmico e do movimento LGBT é uma 

ideia reducionista e carregada de preconceitos.

Questão oito buscou saber se o professor sabia conceituar qual era a iden-

tidade de gênero dele.

P1: “Feminino”.

P2: “Homem e heterossexual”.

P3: “Me aceito, sou feliz, sou mulher, mãe, esposa e feliz com minha esco-

lha”.

P4: “Sou mulher, hétero”.

P5: “Sou do sexo feminino e hétera”.
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P6: “Feminino”.

P7: “Masculino. Heterossexual.”

P8: “Mulher (feminino) ou menina”.

P9: “Minha identidade de gênero é homossexual”.

P10: “Sou heterossexual. Acho que todos nós devemos respeitar as opi-

niões e decisões de cada um e que antes de tudo fazemos parte da grande famí-

lia humana”.

A maioria, como P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 afirmaram dentro do que 

se entende por identidade de gênero a qual gênero se identifica, se com o mas-

culino ou feminino.  Entretanto, P4, P7 também se posicionaram quanto a sua 

orientação sexual. Já P9 e P10 se posicionaram quanto a sua orientação sexual, 

não sabendo responder ou optando por não fazê-lo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o estudo dos artigos, livros e pesquisas realizadas sobre o tema os 

trabalhos voltados para as questões mais subjetivas como os estudos de gênero, 

identidade de gênero e orientação de gênero basicamente falam da importância 

em se discutir a questão nas escolas, versam sobre as violências de gênero nas 

escolas, sobre a importância de formação dos professores. Entretanto, todo o 

conhecimento produzido não tem chegado até os professores, ficando restritas a 

academia e aos movimentos LGBTQIA+.

Do ponto de vista do objetivo da pesquisa realizada, que era o de identificar 

e analisar a concepção dos conceitos de sexualidade e gêneros dos professores 

do Ensino Médio de uma escola estadual em Campo Grande MS, os resultados 

não foram muito distantes das hipóteses levantadas. Os professores estão pouco 

preparados, do ponto de vista teórico-científico para trabalhar as temáticas que 

envolvem a sexualidade humana. Há muitas confusões com relação aos concei-

tos de sexualidade, identidade de gênero, orientação sexual e das lutas histó-
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ricas das pessoas que não se enquadram nos padrões normativos de gêneros 

impostos pela sociedade.

Para que estas questões sejam trabalhadas nas escolas com os alunos, o 

Estado deve trabalhar a temática primeiramente com os professores, somando 

seus esforços com os diversos núcleos de estudos, movimentos sociais, entre 

outros para melhor preparar para trabalhar as temáticas propostas para educar 

sexualmente nossos adolescentes.
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