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Editorial
EDIÇÃO 22, DOSSIÊ TEMÁTICO: REGIMES
AUTORITÁRIOS E TOTALITÁRIOS EM
PERSPECTIVA HISTÓRICA (SÉC. XIX, XX E XXI)
LUIS HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS*1
ERIC FAGUNDES DE CARVALHO**2

Por mais corriqueira que seja a publicação de um editorial de revista acadêmica, é sempre
indisfarçável o sentimento de satisfação, amplamente compartilhado por todos nós do corpo
editorial da Ars Historica. Tratando-se de uma revista acadêmica discente, é desnecessário
assinalar todos os desafios e obstáculos que se impõem, exigindo uma cumplicidade ímpar entre a
Ars e todo o corpo social do Programa de Pós-graduação em História Social da UFRJ,
fundamentalmente, seu corpo discente e docente. Aqui, deixamos especiais agradecimentos ao
professor Vinícius Liebel, pela gentil apresentação do atual dossiê, e aos professores William de
Souza Martins e João Ohara, respectivamente, coordenador e vice-coordenador do PPGHIS-UFRJ,
pela disponibilidade e essencial apoio institucional. A presente edição é mais um fruto da longa
colaboração que sempre vincularam, em quase 40 anos de história, o Programa, seus alunos e
funcionários.
Esta nova edição, a 22ª em mais de 10 anos de Revista, é composta por 10 trabalhos,
incluindo 2 resenhas, com autores formados e atuantes nas mais diversas Instituições de Ensino e
Pesquisa do país – incluindo graduandos, mestres e doutorandos. Temos a oportunidade de publicar
as pesquisas um mestrando, cinco mestres e quatro doutorandos, além de 1 graduando – a reforçar
o espaço de amadurecimento acadêmico que a Ars Historica se propõe a ser. De forma oportuna,

1*

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(PPGHIS-UFRJ), Bolsista CAPES. Mestre em História Social pelo mesmo PPGHIS-UFRJ (E-mail:
luissantoshenrique@yahoo.com.br).
2**
Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(PPGHIS-UFRJ), Bolsista CAPES. Mestre em História Social pelo mesmo PPGHIS-UFRJ (E-mail:
ericdecarvalho@hotmail.com).
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trazemos ainda o dossiê temático Regimes autoritários e totalitários em perspectiva histórica (séc.
XIX, XX e XXI), apresentado linhas adiante pelo professor Vinicius Liebel. Nas atuais
circunstâncias, mais que uma amostra de produção acadêmica e universitária de qualidade, com
pesquisas que se debruçam sobre tema tão candente, que seja, também, um convite à discussão e
ao bom debate.
Neste número, o dossiê é composto por seis artigos. O primeiro, intitulado “Doenças e
acidentes de trabalho: a luta entre o capital e o trabalho na justiça trabalhista da Paraíba nos
anos do Estado Novo (1941-1945)”, de autoria de Arthur Manoel Barbosa (PPGH-UFCG), discute
uma face pouco explorada, embora fundamental, das relações de exploração entre Capital e
Trabalho, mediante processos trabalhistas oriundos da Junta de Conciliação e Julgamento de João
Pessoa nos anos finais da Ditadura do Estado Novo. Yasmin Trindade Machado (UFF), por sua
vez, traz à lume o debate acerca do papel exercido pela mulher alemã na lógica nazista, revelando
a associação entre as noções de maternidade e feminilidade no âmago do regime. Aqui, publicamos
seu trabalho sob o título “Mulher, mãe do reich e a propaganda nazista nas páginas da NS Frauen
Warte”.
A seguir, o leitor encontrará dois exemplos de um dos grandes trunfos do trabalho do
historiador: o trabalho em equipe. A dupla composta pelas autoras Bruna Baliza Doimo (UFRRJ)
e Marcela de Oliveira Silva (UFRRJ) realizaram instigante estudo a respeito da influência exercida
pelo Golpe Militar de 1964 no amplo campo das ciências humanas, explorando a progressiva tensão
causada por eventos políticos recentes; e que, decerto, suscitou novos olhares sobre o evento e o
consequente período ditatorial. Maiores aprofundamentos serão encontrados no texto intitulado “O
golpe de 1964 no brasil: uma breve análise no campo das ciências humanas”. Marcio Augusto
Macella (UEM) e Alfeo Seibert Filho (UEM), por seu turno, apresentam uma breve análise da
faceta autoritária do Estado Novo varguista, sob o prisma da repressão contra os imigrantes
alemães. De maneira oportuna, os pesquisadores aliam, à compreensão do ambiente político do
século passado, a noção de xenofobia – especialmente no processo que resultou na demissão de 6
funcionários da Companhia Telefônica Paranaense, mediante a influência da DOPS sobre o
Conselho Regional do Trabalho. Em “O autoritarismo do Estado Novo e a política de Vargas
contra imigrantes alemães e descendentes” o leitor encontrará maiores detalhes sobre essa história.
O trabalho de Lays Corrêa (UFRJ) dá continuidade a este número, com o texto intitulado
“A los hombres también a vezes lo matan los hombres”: as memórias de violência sobre a ditadura
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militar chilena no informe Rettig (1991)”. Nele, a autora elucida uma série de relatos sobre as
práticas de violência que caracterizaram o período da Ditadura Militar chilena, partindo, sobretudo,
do Informe da Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Entre outras coisas, convida a
refletir sobre os traumas que ocorreram de maneira paralela no restante da América Latina,
incluindo o Brasil.
Com o artigo “Igreja Católica, ditadura e memória no Brasil”, Bárbara Geromel (UFRJ)
fecha este dossiê. Contrapondo a solidez de determinadas visões a respeito da Igreja Católica entre
1964 e 1985, a autora é muito feliz em matizar posicionamentos importantes da instituição, e
elucida facetas muito mais complexas do que homogêneas ou unívocas no período apresentado –
superando versões que a caracterizavam apenas como resistente ou leniente ao regime. A
motivação de sua pesquisa coloca no centro das discussões o importante tema da relação construída
entre a sociedade brasileira e um dos processos históricos mais marcantes de nosso passado recente.
E a exemplo dos trabalhos anteriores, pode – e deve – ser visto como uma oportunidade de pensar
sobre as semelhanças e as diferenças que marcaram os recentes regimes autoritários no continente
sul-americano.
Convidamos ainda à leitura do artigo livre “Vigiar, punir e regenerar: paralelos entre a
história do Carandiru e Michel Foucault”, da autora Nina Caputo Paschoal (PUC-SP). Nesta
ocasião, a autora nos brinda com a investigação a respeito da célebre Casa de Detenção do Estado
de São Paulo, o Carandiru. Em abordagem perspicaz, se estabelece um olhar crítico a respeito da
experiência de controle e violência, evocando revisões a ideias como disciplina, trabalho e ordem
– à luz das profícuas reflexões elaboradas por Michel Foucault. Torna-se, deste modo, um
escrutínio necessário sobre o desenvolvimento dos processos punitivos, tomando por recorte este
caso brasileiro. Para este tema, um recorte óbvio, mas de forma alguma banal.
Anderson Henrique Marinho (FGV-RJ), em “‘Herdeiros da bravura’: a [re]invenção de
Canudos e a luta dos sobreviventes (1897-1947)”, realiza uma instigante incursão sobre a história
de Canudos. Apesar de um recorte clássico, a utilização de fontes como o Relatório do Comitê
Patriótico da Bahia, junto a periódicos como a edição de 1947 de O Cruzeiro, fez da análise do
autor algo original. Com clareza e coesão, foi capaz de esmiuçar os processos que explicam a
formação do povoado de Canudos e os destinos dos habitantes que sobreviveram aos ataques sobre
o povoado de Belo Monte – sem desviar do incontornável Euclides da Cunha.
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Por último, mas não menos importante, apresentamos as duas resenhas desta edição. “O
brilho de diversas áfricas”, de José Airton Ferreira Júnior (UFC), e “Perspectivas dos impérios
transatlânticos ibéricos entre os séculos XVI e XIX”, de Ilana de Macedo Vaz (UFOP), respondem
por uma guinada temporal e geográfica responsável por enriquecer os estudos abarcados por este
número. Desvinculando-nos das amarras do século XX, o texto de José Airton, uma leitura da obra
de François-Xavier Fauvelle,3 apresenta uma África distante dos estereótipos e, de maneira
oportuna, a insere no bojo de discussões frescas remetentes a temas como fronteiras, suas
interconexões e as influências recíprocas que caracterizaram boa parte da história do continente
com entidades cristãs e muçulmanas, entre os séculos VII e XVI. Sobretudo, faz conhecer uma
África muito mais diversa do que comumente se supõe. Já a leitura realizada por Ilana4, recupera
debates e questões um tanto quanto adormecidos sobre as novidades teóricas e metodológicas que
deram novo fôlego aos estudos sobre a América ibérica do Antigo Regime. De igual modo, traz à
baila temas como mobilidade, circulação e interações no mundo ibero-americano, englobando as
especificidades da Península ibérica e suas possessões ultramarinas, incluindo suas relações com
outras partes do mundo ao longo dos séculos XVI e XIX. Mais importante, esta resenha dá a
conhecer uma iniciativa recente, resultado de um seminário internacional homônimo, congregando
pesquisadores de tendências e instituições nacionais e internacionais em momentos diversos de
formação. Leitura obrigatória, pelo menos, àqueles dedicados ao tema.
Finalmente, aos autores, nosso profundo agradecimento, pelo interesse e pela eterna
paciência. Aos pareceristas, pela generosa contribuição.
Sem mais delongas, desejamos a todos e todas uma ótima leitura!

3

FAUVELLE, François-Xavier. O Rinoceronte de Ouro: Histórias da Idade Média Africana. Tradução: Regina
Salgado Campos; Iraci D. Poleti. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2018.
4 SLEMIAN, Andréa; RODRIGUES, Jaime; VILARDAGA, José Carlos; TUFOLO, Marina Passos (Org.). Dinâmicas
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Apresentação
DOSSIÊ TEMÁTICO: REGIMES AUTORITÁRIOS E
TOTALITÁRIOS EM PERSPECTIVA HISTÓRICA
(SÉC. XIX, XX E XXI)
VINÍCIUS LIEBEL*1
... porque o país se calava, não podia fazer outra coisa, senão
calar, e enquanto isso as pessoas morriam e a polícia mandava e
desmandava. Pereira começou a suar, porque pensou novamente
na morte. E pensou: esta cidade fede a morte, a Europa toda fede
a morte.
Antonio Tabucchi em Afirma Pereira

Regimes autoritários e totalitários. Parece que não conseguimos nos esquivar desses
temas – alguns poderiam dizer que temos mesmo uma certa obsessão por eles. Mas não é de se
espantar que esses temas, em suas variações nacionais ou transnacionais, tenham uma presença
constante na historiografia.2 Afinal, se há algo que as pesquisas e os estudos sobre o tema
demonstram é que a democracia só está segura enquanto o autoritarismo não se torna uma opção
aceita por parte considerável da população. No momento em que posicionamentos autoritários
são reconhecidos como soluções possíveis, ou que a nostalgia por tempos de repressão se torna
um sentimento comum, é o momento em que os fantasmas do autoritarismo não estão mais nos
rondando, mas já se encontram sentados à mesa, na sala de decisões, bebendo de nosso café.
Daí a perene urgência de desenvolvermos esses estudos.
O autoritarismo e a violência autoritária permanecem, assim, assuntos relevantes para
nossa sociedade. E não se trata de um tema isolado, algo específico que demanda uma
especialização conceitual ou temporal absoluta e concerne apenas aos que o estudam. Ele vem
sempre acompanhado de reflexões sobre os extremos, sobre a indiferença à condição humana,
a brutalidade dos regimes e de seus aparatos, o racismo, o imperialismo, o colonialismo, a busca

*1 Professor de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Professor
Colaborador do Programa de Pós-Graduação em História Social (PPGHIS-UFRJ).
2
Tratarei, nesta apresentação, de características gerais sobre a produção em torno do tema do dossiê, com foco
particular sobre os casos europeus. Para uma visão panorâmica da historiografia específica sobre os regimes
autoritários brasileiros e as ditaduras sul-americanas, Cf.: LIEBEL, Vinícius; NEVES, Ozias Paese. Os Regimes
Militares no Brasil e na América do Sul – Historiografia e Perspectivas. In: Revista Eletrônica da ANPHLAC.
N. 18, jan.-jul. 2015. 56-86.
Revista Ars Historica, ISSN 2178-244X, nº 22, jul./dez. 2021, p. 5-10 | https://revistas.ufrj.br/index.php/ars

5

pela imposição de uma visão de mundo que não admite o outro, as paixões e sensibilidades
políticas, as representações, bem como as experiências e práticas que, em geral, podem ser
tomadas como banais, mas que compõem o enquadramento mental e praxiológico que, em
última instância, dá sustentabilidade a tais regimes.
As muitas camadas que compõem essa “experiência autoritária ou totalitária” 3 são tão
variadas quanto suas abordagens e olhares. E isso não se refere apenas às abordagens ligadas a
escolas e linhas historiográficas específicas – que vão da História Política, passam pelas
diferentes abordagens marxistas e sociais, até chegar na História Cultural em múltiplas
perspectivas. Há também uma variação cada vez maior e mais complexa das fontes e dos
recortes que são alvo de análises e de reflexões. Tais mudanças possibilitam uma maturação da
historiografia, que percebe as sociedades que vivem sob regimes autoritários de forma cada vez
mais complexa. Por muito tempo a historiografia se concentrou na análise das estruturas de
Estado e dos líderes desses regimes autoritários, como se uma ditadura se impusesse sobre a
população à sua revelia, dependendo apenas da força bruta que o “uso legítimo da força” do
Estado aplica sobre a sociedade. Nesse sentido, bastaria a tomada do Estado, um golpe, para
que ridículos tiranos impusessem sua vontade pessoal sobre toda a população.4 É claro que tal
estrutura é central na imposição de uma “ordem autoritária”, mas nas sociedades
contemporâneas ela não é, de forma alguma, absoluta.
Nesse ponto, algumas reflexões arendtianas nos ajudam a clarear esse entendimento. A
violência, afirma a teórica política, é muda, pois não dialoga, não conversa (ela impõe). Já o
poder, outro elemento primordial das relações políticas, é necessariamente dialógico e coletivo:
em uma busca pelo fazer junto (ou ao menos pelo consentimento dessa ação) é que os indivíduos
se relacionam no campo do político. Desse conjunto de premissas é que uma de suas descrições
mais citadas – muitas vezes sem uma necessária visão crítica e/ou conhecimento de sua obra –

3

BRACHER, Karl Dietrich. Die totalitäre Erfahrung. München: Piper, 1987.
WEBER, Max. Ciência e Política: Duas Vocações. São Paulo: Cultrix, 2006. p. 56. “Em nossa época, devemos
conceber o Estado contemporâneo como uma comunidade humana que, dentro dos limites de determinado
território (...) reivindica o monopólio do uso legítimo da violência física. É, com efeito, próprio de nossa época o
não reconhecer, em relação a qualquer outro grupo ou aos indivíduos, o direito de fazer uso da violência, a não ser
nos casos em que o Estado a tolere: o Estado se transforma, portanto, na única fonte do ‘direito’ à violência.” É
necessário, entretanto, reconhecer que tal definição, tão apurada e difundida, concentra sua prerrogativa em uma
“comunidade humana”. Nesse sentido, é forçoso compreender que a diversidade própria de uma comunidade e as
diferentes instâncias que a compõem tornam muito mais complexo o jogo de poderes, mesmo em um regime
autoritário, ainda que sonhos de poderes ilimitados e pessoalizados sejam alimentados mesmo hoje por escroques
candidatos a tiranos. Para Weber, o poder era demonstrado ao forçar outros (dessa comunidade ou fora dela) a agir
em conformidade com suas vontades – e a violência seria um desses caminhos. Mas mesmo em regimes
autoritários ou totalitários, não é o único caminho.
4
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surge: “a forma extrema de poder é o todos contra um, a forma extrema de violência é o um
contra todos”.5
Existem, entretanto, miríades de posições possíveis entre esses dois extremos. Existem
alianças e confrontos sendo gerados e chegando ao fim, existe a indiferença, existe a posição
permissiva, existe o conflito permanente. Nada disso invalida as premissas de Arendt, mas
trazem à tona a questão que Chantal Mouffe bem apresenta: se o campo do político é o campo
do “fazer-junto”, ele é também o do confronto (de ideias e de ações) e, mais além, o do “fazerjunto-contra”. E mesmo em regimes autoritários, que buscam engessar essas relações, ou
mesmo nos regimes totalitários, que buscam criar um deserto no que antes era o campo do
político, segundo a metáfora arendtiana, essa dinâmica ainda se verifica, em maior ou menor
grau, pois o campo do “político nunca pode ser erradicado porque consegue extrair sua força
dos mais diversos empreendimentos humanos”.6
É com um reconhecimento semelhante que podemos verificar na historiografia uma
mudança de foco muito perceptível nos estudos e reflexões sobre o autoritarismo e sobre o
totalitarismo, mais precisamente, sobre as sociedades que os compõem. Se há, por um lado, um
interesse renovado sobre as diversas formas de resistência a esses regimes desde as décadas de
1980 e 1990, outros elementos passam a ter também a atenção dos historiadores,
particularmente nos últimos trinta anos. Os consentimentos, os dissensos e consensos se tornam
elementos constantes nas reflexões historiográficas e ajudam a perceber a extrema
complexidade dessas sociedades.7 É nesse sentido que, entre outros, Renzo de Felice (1988)
chegou à conclusão de que, entre os anos de 1929 e 1935, foi verificado na Itália um consenso
em torno do regime fascista, ainda que isso fosse, depois, gradativamente desfeito. Pierre
Laborie (1990), por sua vez, demonstrou as ambivalências presentes na sociedade da República
de Vichy, as flutuações que os indivíduos podiam demonstrar na formação de um consenso ou
de um dissenso, dependendo da situação. “Os franceses, em sua maioria, não foram
primeiramente vichistas depois resistentes, pétainistas depois gaullistas, mas puderam ser,
simultaneamente, durante um tempo mais ou menos longo, e de acordo com os casos, um pouco
dos dois ao mesmo tempo”.8
5

ARENDT, Hannah. Sobre a Violência. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2001. p. 35
MOUFFE, Chantal. Sobre o Político. São Paulo: Martins Fontes, 2015. p. 11.
7
Como, por exemplo, em KERSHAW, Ian. Popular Opinion and Political Dissent in the Third Reich –
Bavaria, 1933-45. Oxford: Oxford Univ. Press, 1983 e CORNER, Paul (org.). Popular Opinion in Totalitarian
Regimes. Oxford: Oxford Univ. Press, 2009.
8
LABORIE, Pierre. Os Franceses do Pensar-Duplo. In: ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha (org.).
A Construção Social dos Regimes Autoritários. Vol. 1: Europa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. p.
39.
6
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Tais questões levantam a preocupação permanente com as dinâmicas sociais e culturais
que permeiam as ditaduras. No Brasil, marco desse olhar historiográfico é a coleção organizada
por Denise Rollemberg e Samantha Quadrat (2010), A Construção Social dos Regimes
Autoritários, dividida em três volumes dedicados à Europa, ao Brasil e América Latina e, por
fim, à África e Ásia. Nela, os estudos das estruturas de Estado ou dos líderes autoritários e
ditadores são deixados de lado em favor de reflexões sobre as culturas e as sociedades que
vivenciaram tais regimes. Sociabilidades, estética, linguagem, valores e moral ganham espaço
nos trabalhos historiográficos, abrindo campo para uma interdisciplinaridade profunda,
verificada, por exemplo, naquilo que Pierre Rosanvallon (2010) chamou de História Filosófica
do Político. Além disso, a História do Cotidiano se tornou um dos campos privilegiados para
essas novas reflexões, apresentando-se como campo auxiliar em suas aproximações dos
regimes autoritários pelo seu sentido de continuidade e de “normalidade” em contraposição às
ideias de evento, acontecimento e novidade.9
Outros campos auxiliares foram desenvolvidos nesse processo, em particular aquele
ligado à História das Emoções e Sensibilidades, que possibilitou a percepção de que diferentes
enquadramentos ou economias emocionais10 são verificados em todo o desenvolvimento das
experiências autoritárias e totalitárias, desde sua composição como movimento,11 o
desenvolvimento de sua materialidade, a chegada ao poder até sua queda.12 Nesse âmbito, a
propaganda, a linguagem, os discursos e as imagens ganham novas perspectivas de análise.
Corpos,13 feminilidade, masculinidade e relações de gênero nos regimes autoritários também
são temas em alta; da mesma forma, a constituição cultural e intelectual não só do ambiente,
mas também dos indivíduos que se engajam nos regimes autoritários e totalitários, vem gerado
interesse crescente. Exemplo dessa tendência é o estudo de Christian Ingrao (2015), Crer e
Destruir, que analisa a formação e as experiências intelectuais dos jovens que se engajariam na
ditadura hitlerista e sua estrutura de morte. O ambiente da República de Weimar e suas
estruturas educacional, acadêmica e cultural se mostram, dessa forma, um campo privilegiado
para a compreensão do regime nazista.14

9

Por exemplo, LÜDTKE, Alf (org.). Everyday Life in Mass Dictatorship. London: Palgrave, 2016;
FITZPATRICK, 2000; FIGES, 2000.
10
FREVERT, Ute. Emotions in History – Lost and Found. Budapest/New York: Central European Univ. Press,
2011.
11
BROCKHAUS, Gudrun (org.). Attraktion der NS-Bewegung. Essen: Klartext, 2014.
12
ANSART, Pierre. A Gestão das Paixões Políticas. Curitiba: Ed. UFPR, 2009.
13
Por exemplo: DIEHL, Paula (org.). Körper im Nationalsozialismus. Paderborn: W. Fink Schöningh, 2006.
14
FÖLLMER, Moritz. Kultur im Dritten Reich. München: C.H. Beck, 2016.
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Dois pontos ainda podem ser levantados nesta apresentação e que merecem ser
destacados. O primeiro é a dimensão da memória desses regimes, de suas resistências e das
construções de consensos e das experiências autoritárias. Os estudos nesse campo são
extremamente variados, indo desde uma percepção de uma cultura da memória em torno – ou
mesmo fundada – desses regimes15 até as representações museais que, ao mesmo tempo, são
reflexo e ajudam a compor essa cultura.16 Na esteira desses estudos, a percepção do papel da
memória na transição dos regimes autoritários para as democracias vem se constituindo um
campo de grande apelo para os historiadores, um campo que revela, de forma muito clara, o
papel social do historiador.17 O segundo ponto é a questão conceitual que envolve os termos
autoritarismo e totalitarismo. Questão que suscitou grandes debates desde a década de 1950,18
sempre marcados pela dicotomia característica da Guerra Fria, a demarcação conceitual volta a
ser debatida no campo historiográfico, fugindo tanto da guerra ideológica que a demarcou em
seu desenvolvimento original quanto da pusilânime fuga que caracterizou – e ainda caracteriza
– parte da produção sobre o tema.
*************
Esse breve panorama, que é necessariamente reducionista, faz um recorte obviamente
não exaustivo sobre a temática deste dossiê. Os parágrafos acima, entretanto, buscam
demonstrar que os estudos sobre autoritarismo e totalitarismo são não apenas necessários, mas
extremamente variados. A fecundidade do campo está ligada à fecundidade do próprio campo
historiográfico, e ganha novas perspectivas sobre novas e velhas fontes de pesquisa. O dossiê
que os leitores aqui acessam é comprovação da dinâmica que tais estudos podem demonstrar.
Uma boa leitura!
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Artigo de Dossiê
DOENÇAS E ACIDENTES DE TRABALHO: A LUTA
ENTRE O CAPITAL E O TRABALHO NA JUSTIÇA
TRABALHISTA DA PARAÍBA NOS ANOS DO
ESTADO NOVO (1941-1945)
DISEASES AND ACCIDENTS AT WORK: THE FIGHT
BETWEEN CAPITAL AND LABOR IN PARAÍBA
LABOR JUSTICE IN THE YEARS OF THE NEW STATE
(1941-1945)
ARTHUR MANOEL ANDRADE BARBOSA*1

Resumo: Este artigo tem o objetivo de analisar os processos trabalhistas oriundos da Junta de
Conciliação e Julgamento de João Pessoa-PB que envolviam as doenças e os acidentes
desencadeados a partir das atividades laborais. Para isso, foram utilizados processos
trabalhistas da década de 1940 preservados pelo Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba
(TRT-13) como forma de problematizar a relação entre os trabalhadores e empregadores
paraibanos que protagonizavam a luta de classes a partir da Justiça do Trabalho. As doenças e
acidentes de trabalho nos anos da ditadura do Estado Novo discutidos a partir dos processos
da justiça trabalhista estão em consonância com os aportes teóricos de intelectuais marxistas
que discutem a complexidade existente na relação entre a legislação, o poder judiciário e os
trabalhadores, destacando-se, dentre os principais, as leituras fornecidas por Karl Marx,
Evguiéni Pachukanis, Antonio Gramsci e E. P. Thompson.
Palavras-chave: Justiça do Trabalho na Paraíba. Doenças e acidentes de trabalho. Estado
Novo.
Abstract: This article aims to analyze the labor lawsuits originating from the João Pessoa-PB
Conciliation and Judgment Board that involved illnesses and accidents triggered by work
activities. To this end, labor lawsuits from the 1940s preserved by the Paraíba Regional Labor
Court (TRT-13) were used as a way of problematizing the relationship between Paraiba
workers and employers who led the class struggle from the Labor Court. The illnesses and
accidents at work in the years of the Dictatorship of the Estado Novo discussed based on the
processes of labor justice are in line with the theoretical contributions of Marxist intellectuals
who discuss the complexity existing in the relationship between legislation, the judiciary and
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workers, highlighting them among the main ones, the readings provided by Karl Marx,
Evguiéni Pachukanis, Antonio Gramsci and E.P. Thompson.

Keywords: Labor Justice in Paraíba. Occupational diseases and accidents. New state.

Introdução

A relação entre o capital e o trabalho é sempre marcada por lutas de classes entre os
que detêm os meios de produção e os que vendem sua força de trabalho. Nesse cenário de
intensas disputas, inserem-se doenças e acidentes de trabalho, haja vista que os trabalhadores
lutam pelo direito à vida, enquanto os empregadores vislumbram somente o lucro resultado
pelo trabalho dos subalternos.
As relações no mundo do trabalho trazem indícios de conflitos de classe desde antes
do trabalho assalariado. Marcelo Badaró Mattos mostra que “escravizados e livres”2, entre o
fim do século XIX e início do XX, requerendo direitos provenientes de suas forças de
trabalho, traçaram, através de experiências acumuladas, a paulatina consciência da classe
trabalhadora brasileira – evidenciada pelos enfrentamentos aos seus inimigos de classe, os
patrões, além do processo de construção da identidade contida no ideário operário em
formação.
Os anos em debate deste artigo avançam algumas décadas em relação à transição entre
o Império e a República, chegando à década de 1940, mais especificamente entre 1941-1945.
Ou seja, a segunda metade da ditadura estadonovista. Pretende trazer questões referentes à
situação da classe trabalhadora brasileira, que em 1941 vivenciou a inauguração da Justiça do
Trabalho no país, como forma de dinamizar a política populista/trabalhista do presidente
Vargas, iniciada ainda em 19303. Nossa posição nesse debate é a de que não é incompatível
utilizar os dois conceitos, populismo e trabalhismo, desde que feitos alguns reparos nos
trabalhos de alguns autores, para entender a dominação de classe existente na relação entre

2

O historiador Marcelo Badaró Mattos destaca a importância do contato entre as trajetórias de escravizados, exescravos e homens livres para o processo de formação da classe trabalhadora brasileira. MATTOS, Marcelo
Badaró. Escravizados e livres: experiências comuns na formação da classe trabalhadora carioca. Rio de Janeiro:
Bom Texto, 2008.
3
Este artigo é um desdobramento da minha Dissertação de Mestrado. BARBOSA, Arthur Manoel Andrade.
Justiça do Trabalho e classe operária: a relação entre o capital e o trabalho na Paraíba entre 1941-1945.
Dissertação de Mestrado – Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Humanidades, Campina
Grande, 2019.
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Estado e burguesia industrial, como também a consciência de classe dos trabalhadores que
identificavam interesses em comum e detectavam seus inimigos de classe.
Do clássico livro, O populismo na política brasileira, de Francisco Weffort,4
concordamos com o conceito de populismo quando ele defende que no período pós-1930 há
um “Estado de Massa”, cujo projeto é a industrialização brasileira e, portanto, que o getulismo
é um projeto de dominação burguesa. A Justiça do Trabalho, inaugurada em 1941, também se
enquadraria nesse projeto. Não aceitamos, porém, a ideia de “massa manipulada”, mesmo que
Weffort já chamasse atenção para a ideia de que a manipulação nunca fora absoluta. Já com
relação aos historiadores que trabalham com a categoria de trabalhismo,5 ou mesmo os
historiadores que continuam trabalhando com a categoria de populismo, mas fazendo críticas
aos clássicos de Ianni6 e Weffort, quando da menção destes às categorias de manipulação e
cooptação, entendemos que, vendo-se de cima, havia um projeto de dominação burguesa
corporativista e autoritário. Vendo-se de baixo, o operariado tinha consciência de classe e,
durante o Estado Novo, lutou na Justiça ou fora dela pela manutenção da legislação trabalhista
com a qual eles se identificavam como parte da cultura operária e da luta de classe da
Primeira República.
O objetivo desse artigo é analisar os processos trabalhistas que tinham como causas as
doenças e os acidentes de trabalho. Essa análise se faz possível a partir das investigações dos
autos findos da Justiça do Trabalho paraibana, destacando-se os processos ocorridos entre
1941 e 1945, ou seja, durante a ditadura do Estado Novo. Para isso, utilizaremos o aporte
teórico fornecido pela tradição crítica do marxismo, por, dentre outras coisas, possibilitar a
problematização das lutas entre o capital e o trabalho.

Justiça do Trabalho: o campo do direito

Nesse cenário político de conciliação de classes, via Estado burguês, a justiça
trabalhista era peça fundamental para perpetuação do domínio da burguesia industrial;
entendendo, portanto, que o direito se destaca enquanto ferramenta fundamental do sistema
capitalista por se constituir como importante mecanismo de dominação de classe. Por outro
4

WEFFORT, Francisco Correia. O populismo na política brasileira. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1980, p. 51.
Faz-se necessário pontuar que a perspectiva do conceito de trabalhismo na qual iremos dialogar e que, portanto,
concordamos ser a que melhor analisa a relação entre Estado e classe trabalhadora é a representada por Angela
de Castro Gomes a partir de sua tese de doutorado A invenção do trabalhismo (2005), entendendo que trabalhos
posteriores ao dela tentaram seguir nessa perspectiva, mas acabaram caricaturando o conceito e, por vezes,
negando a luta de classes existente na sempre tênue relação entre o capital e o trabalho. GOMES, Angela de
Castro. A invenção do trabalhismo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005.
6
IANNI, Octavio. O colapso do populismo no Brasil. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1978, p. 114.
5
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lado, através do direito, a classe trabalhadora conseguiu organizar ações que possibilitaram a
emergência de legislações trabalhistas que diminuíram, em certa medida, o grau de
exploração causada pela classe dominante.
Nesse debate torna-se fundamental a análise do importante subtema do livro Senhores
e Caçadores, intitulado “O domínio da Lei”, sendo, talvez, o trecho no qual o historiador
inglês E. P. Thompson mais avança no que diz respeito aos estudos das relações de classe
tendo como intermediário o direito. Se em outros trabalhos historiográficos como A
Formação da Classe Operária Inglesa, capítulos de Costumes em Comum ou em As
Peculiaridades dos Ingleses e outros artigos, o historiador britânico discutiu temas
relacionados ao direito, é em Senhores e caçadores que encontramos a discussão de forma
mais articulada. Como afirmou em As Peculiaridades dos Ingleses, “Tentei demonstrar, em
Senhores e caçadores, que o direito é uma mediação específica e um terreno de oposição de
classes e não um simples instrumento ideológico a serviço da dominação da classe
dominante”7.
Dentro da discussão entre direito e marxismo, os trabalhos do já mencionado
Thompson surgem na década de 1960 do século XX. Contudo, o nome que mais se destaca
nessa tradição é o de Evguiéni Pachukanis, teórico russo, que no início do século XX
desenvolveu importantes estudos acerca dessa temática, resultando numa das obras mais
importantes do marxismo: Teoria geral do direito e marxismo. Este livro, publicado
inicialmente em 1924, se aproxima metodologicamente da obra máxima de Marx, O Capital,
por entender ser a mercadoria o cerne das relações sociais, tendo nos sujeitos de direito os
vínculos jurídicos necessários para o desenvolvimento do direito, tanto entre os que compram
a força de trabalho, como entre os que a vendem.
Para Pachukanis, a luta de classes era frequente no campo do direito. No entanto,
criticava sob a mesma perspectiva de Engels e Kautsky8, ao defender que o direito seria uma
das formas do Capital, e que a luta operária por esta via desenvolveria limitações dentro da
luta para um mundo socialista. Na obra pachukaniana destaca-se a categoria de sujeito de
direito, que se enquadraria, em dado contexto, à forma de mercadoria – tendo em vista que na
produção capitalista a abstração dos sujeitos implicaria na “troca mercantil”, de um lado, e

7

THOMPSON, Edward Palmer. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Campinas, SP: Editora da
Unicamp, 2012, p. 211.
8
ENGELS, Friedrich; KAUTSKY, Karl. O socialismo jurídico. São Paulo: Boitempo, 2012, p. 21.
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nas “relações entre as coisas”, do outro, “e relações de vontade entre unidades independentes
e iguais umas perante as outras”9.
Antonio Gramsci, também escrevendo na primeira parte do século XX, teceu críticas
necessárias ao direito, entendendo que para a perpetuação do capitalismo o direito se encontra
como peça fundamental. Nos cadernos miscelâneos, escritos entre 1930 e 1932, Gramsci
escreveu acerca do “Estado e a concepção do direito”, afirmando que a classe burguesa
promoveu “uma revolução” nesse campo, muito embora a vontade do Estado consistisse no
conformismo. Criticando a classe burguesa “saturada” de sua época, Gramsci dizia que: “Uma
classe que se ponha a si mesma como passível de assimilar toda a sociedade e, ao mesmo
tempo, seja realmente capaz de exprimir este processo leva à perfeição esta concepção do
Estado e do direito”. Ao ponto de “conceber o fim do Estado e do direito, tornados inúteis por
terem esgotado sua missão e sido absorvidos pela sociedade civil”10.
Assim como Pachukanis, Gramsci acreditava que o direito era a expressão de uma
parte da sociedade, a da “classe dirigente”, que impõe a “toda a sociedade aquelas normas de
conduta que estão mais ligadas à sua razão de ser e ao seu desenvolvimento”. 11 Dessa forma,
a ideia de hegemonia a partir do “Estado Ampliado”, pensava Gramsci, era a expansão do
Estado para além de seu núcleo administrativo, perpassando a luta de classes dentro das
formas da exploração capitalista. No caso específico do Estado Novo varguista, a coerção e o
consenso passariam pelo crivo do direito. Esses aspectos sustentaram a hegemonia pelo
Estado, que representava os interesses de uma burguesia industrial em ascensão.
Essa breve menção aos nomes de alguns teóricos da tradição marxista, acerca da
discussão que envolve o campo do direito, é importante para situar a relevância dessa temática
para a compreensão da sociedade capitalista. Se o direito não foi o campo mais aprofundado
de alguns deles, ainda assim não passou despercebido, como podemos ver no exemplo dos
textos publicados por Karl Marx na Gazeta Renana em 1842, que discutiam sobre o direito de
uso da terra na Renânia, sobressaindo-se nesse debate os ajustes do capitalismo e da
propriedade privada, bem como as noções de direito12. Ainda sobre a relevância do tema para
os escritos de Marx, destacamos outro importante estudo: a Crítica da filosofia do direito de
Hegel – obra na qual Marx desenvolve uma análise sobre o burocrático e feudal Estado
9

PACHUKANIS, Evguiéne B. Teoria geral do direito e marxismo. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 124.
GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. Volume 3. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017,
p.275.
11
Op. cit., p. 252.
12
MARX, Karl. Os despossuídos: debates sobre a lei referente ao furto de madeira. São Paulo: Boitempo, 2017,
p. 85.
10
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prussiano, a partir do texto Princípios da filosofia do direito, contrapondo-se, na maior parte
do trabalho, às teses defendidas por Hegel, autor bastante caro na formação intelectual e
política de Marx, incluindo a sua formação acadêmica no campo do direito13.

Exploração dos corpos e lucro capitalista

Era uma quinta-feira quando a Junta de Conciliação e Julgamento de João Pessoa,
capital do Estado da Paraíba, foi inaugurada no dia 1º de maio de 1941, em comemoração aos
tradicionais festejos do dia do trabalho. Principalmente, como mais uma ação política do
presidente Getúlio Vargas, iniciada ainda em 1930, quando da tomada do poder –
construindo, assim, um dos pilares do chamado “Estado de Compromisso”14. Essa justiça
trabalhista, vinculada ao Poder Executivo15, foi responsável por dirimir questões trabalhistas
envolvendo o operariado nacional e a classe burguesa em pleno desenvolvimento industrial,
após o fim da Primeira República e o predomínio da economia agrária.
Antes de adentrarmos aos casos envolvendo doenças e acidentes de trabalho, é
importante situar o leitor acerca do universo dos processos que circularam na justiça
trabalhista paraibana nos anos delimitados por este trabalho. Nesse sentido, destacamos que o
número total de processos instaurados na Junta de Conciliação e Julgamento de João Pessoa,
entre 1941 e 1945, foi de 956. Destes, 489 foram preservados pelo Tribunal Regional do
Trabalho da Paraíba (TRT-13), e constituem importante fonte para pesquisadores preocupados
com a história do operariado local e nacional. A riqueza do acervo pode ser destacada diante
dos percalços da Lei 7.627, de 10 de novembro de 1987, que legisla a fim de descartar
arquivos com mais de cinco anos. Nas palavras da historiadora Christine Dabat: “[...] os
imensos recursos dos arquivos da Justiça do Trabalho têm um papel de destaque no horizonte
de evolução do saber histórico, sobretudo em relação aos trabalhadores”16.
Os gráficos abaixo trazem informações sobre a natureza dos casos perpetrados na JCJ
de João Pessoa. O primeiro traz os números referentes a todos os processos, enquanto o
segundo revela somente os casos dos processos que conseguiram ser preservados pelos
arquivos.
MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito de Hegel. 3.ed. – São Paulo: Boitempo, 2013, p. 17.
Termo elaborado pelo cientista político Francisco Weffort. Ver: Cf. WEFFORT, 1980, p. 70.
15
A Justiça do Trabalho só seria vinculada ao Poder Judiciário a partir de 1946.
16
DABAT, Christine Rufino. A rica história dos trabalhadores segundo os arquivos da Justiça do Trabalho:
incitação à pesquisa. In: OLIVEIRA, Tiago Bernardon de. Trabalho e trabalhadores no Nordeste: análises e
perspectivas de pesquisas históricas em Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Campina Grande: Eduepb, 2015, p.
359-400.
13
14
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Desse total, a maior parte refere-se às reclamações feitas de forma individual, sem a
participação de um sindicato. Dado inesperado, tendo em vista a tutela sindical proporcionada
pela ditadura varguista. Como visto acima, do total de processos, mais de 90% eram de
reclamações de homens, o que pode se explicar pela predominância masculina nos ambientes
de trabalho, como também pela tradição machista predominante na sociedade, se expressando
também nas relações laborais. As tabelas trazem ainda mais dois dados importantes: o
referente ao número de processos que eram autuados em grupo – quando trabalhadores
reclamavam de um empregador ao mesmo tempo pelo mesmo motivo –, e outro contendo os
números de Inquéritos Administrativos, que se configuravam em reclamações feitas pelos
empregadores contra os operários.
Por fim, destacamos os maiores motivos de reclamações na JCJ de João Pessoa:
diferença de salário, despedidas sem justa causa e sem aviso prévio, bem como os resultados
desses processos ao longo da temporalidade estabelecida na pesquisa. Segue as informações
nas tabelas abaixo:

Tabela 1: Principais motivos dos processos dos trabalhadores

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base nos dados do Livro de Registro da
Junta de Conciliação e Julgamento de João Pessoa entre os anos de 1941-1945
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Tabela 2: Número de processos preservados e os resultados entre 191-1945

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base nos processos trabalhistas do
TRT13 João Pessoa

Com os dados exibidos, percebemos que as reclamações motivadas por doenças e
acidentes de trabalho estavam associadas a outras formas de exploração do trabalhador.
Quando um operário reclamava de ter se acidentado ou adoecido nas atividades de uma
fábrica, essa reclamação só se tornava exposta quando estes trabalhadores eram demitidos em
decorrência desses problemas – que os tornavam inaptos, indesejados ou inúteis aos serviços
das empresas.
É sabido que uma das consequências da exploração existentes no mundo do trabalho
reverbera de forma mais incisiva no próprio corpo dos trabalhadores, resultando em doenças
adquiridas no cotidiano das atividades laborais, ou ainda nos inúmeros acidentes de trabalho
registrados, acarretando a perda de membros, visão, aposentadorias por invalidez, quando não
a morte. Como afirmava Marx, ao analisar a jornada de trabalho e a consequente exploração
dos trabalhadores: “O capital não tem, por isso, a mínima consideração pela saúde e duração
de vida do trabalhador, a menos que seja forçado pela sociedade a ter essa consideração”17.
Um exemplo disso pode ser visto na seguinte notícia: “Um operário da prefeitura é
vítima do desabamento de uma barreira”, fato este ocorrido em Tambauzinho, onde o operário
17

MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: livro I: o processo de produção do capital. São Paulo:
Boitempo, 2017, p. 342.
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Odilon do Vale, de apenas 18 anos, morreu no serviço em consequência de asfixia pulmonar
depois de uma barreira cair por cima dele18. Nesse sentido discutiremos como eram tratados
os casos de acidentes e doenças no interior das empresas e quais os rumos demandados pela
Justiça do Trabalho.
Diversas eram as disputas entre as classes, na maioria das vezes sendo a classe dos
empregadores a que se sobressaía nos embates. Eram relatados inúmeros casos de
trabalhadores que eram dispensados temporariamente por algumas empresas, no chamado
“paradeiro”. Na maioria das vezes alegava-se falta de matéria-prima e, quando voltavam, não
eram reconhecidos como trabalhadores da empresa. A situação se acentuava com os
trabalhadores doentes, pois “as doenças e acidentes de trabalho, como fenômenos sociais,
também podem ser esclarecedores das dinâmicas e demandas políticas de uma sociedade”19. É
o caso da operária Domerina Freire, funcionária da Indústria Matarazzo, que reclamava junto
à justiça trabalhista o direito de ser reintegrada na empresa após se recuperar de uma
enfermidade20. Ou então o caso de João Luiz de Freitas, que passou a não mais convir para os
interesses da empresa de Agostinho Garcia Lobo, por ser um “empregado atacado por
reumatismo”21.
Não raros eram os casos de trabalhadores que “quebravam a clavícula”22,
“sacrificavam sua saúde”23, ou perdiam partes dos membros superiores e inferiores. Exemplo
dado por Pedro João dos Santos24 que, em decorrência de acidente numa máquina, ficou
“aleijado de uma mão”. Porém, por não terem “carteira profissional”, além de não estarem
registrados nos livros de registros das empresas e em “nenhum Instituto de Previdência
Social”, não conseguiram as indenizações nem os devidos tratamentos para os acidentes.
Trabalhadores com doenças de difícil tratamento passavam por inúmeros percalços até
conseguirem direitos, tendo em vista que “moléstias” como epilepsia 25, incapacidade na
visão26, doenças mentais27, “moléstia infectocontagiosa (varicela)”28 ou, simplesmente,

18

Jornal A UNIÃO, 7 out. 1943.
SILVA, Ana Beatriz Ribeiro Barros. O desgaste e a recuperação dos corpos para o capital: acidentes de
trabalho, prevencionismo e reabilitação profissional durante a Ditadura Militar brasileira (1964-1985). Tese de
Doutorado, Recife, 2016, p. 67.
20
JCJ-073/1941.
21
JCJ-062/1942.
22
JCJ-127/1942.
23
JCJ-098/1941.
24
JCJ-100/1944.
25
JCJ-099/1944.
26
JCJ-184/1945.
27
Um caso foi julgado improcedente para um trabalhador que requeria indenização por diferença de salários,
porém, a empresa alegou que o trabalhador não era funcionário da empresa, mas um “agregado de família” que
vivia sob cuidados em “virtude de sua sanidade mental” JCJ-061/1945.
19
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“trabalhador doente”, eram recorrentes nos imbróglios da Junta de Conciliação e Julgamento
da capital. Existiam, inclusive, alguns que não foram sequer julgados, mediante “exceção
levantada” por uma empregadora, considerando que “as questões referentes a acidentes de
trabalho continuam sujeitas à Justiça Comum, na forma do Decreto nº 24.637 de 10 de julho
de 1934”29.
Nos processos da justiça trabalhista paraibana são encontrados entre os anos de 1941 e
1945 inúmeros casos como os mencionados acima, envolvendo longas disputas entre
trabalhadores doentes/acidentados e seus empregadores. Como o exemplo do operário
Sebastião José de Assis30, associado do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Cimento,
Cal e Gesso de João Pessoa31, que recorreu à Junta de Conciliação e Julgamento da capital
contra a Companhia Paraíba de Cimento Portland. Alegando “despedida injusta”, o
reclamante fora “acidentado em 08 de dezembro de 1939, quando procedia a desmontagem de
uma máquina redutora”. No ano seguinte, foi novamente “acidentado em consequência de não
ter ficado completamente reestabelecido da lesão sofrida quando do acidente anterior”, muito
por influência do médico da “Companhia”, que “lhe ordenou que continuasse no serviço”.
Mesmo após o funcionário ter pedido um “atestado”, recusado pelo médico, este lhe
respondeu que “as providências referentes ao assunto competiam à Polícia, Sindicato,
Ministério do Trabalho ou Instituto dos Industriários”.
A Companhia Portland o indenizou com 1:023$84032. Entretanto, não reconduziu o
reclamante às suas atividades, o que o motivou a indagar a empresa pedindo o direito à
“indenização por tempo de serviço”, uma vez que a indenização que recebera foi em virtude
do “acidente de trabalho”. O advogado da empresa, o bacharel João Santa Cruz de Oliveira,
alegou não ser possível acumular mais essa indenização, citando, inclusive, o parecer do
procurador do Ministério do Trabalho, “publicado no livro ‘Soluções Práticas de Direito do
Trabalho’, do Doutor Helvécio Xavier Lopes,33 que negou provimento a um pedido de
avocação em caso indêntico (sic)”. Contudo, ainda durante o julgamento do processo, o
advogado da reclamada reconheceu que o operário havia se acidentado no exercício de suas
funções, machucando-se na “região lombar”, fazendo “radiografias” que atestavam “lesão na
28

JCJ-183/1942.
JCJ-172/1944.
30
JCJ-075/1941.
31
Esse sindicato contava em 1945 com 250 associados.
32
A Companhia Portland juntamente com outras grandes empresas ajudou no patrocínio que deu origem, em
1941, a Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes (ABPA), que tinha como objetivo conscientizar
empresários e trabalhadores sobre a prevenção e segurança do trabalho.
33
Procurador do Departamento Nacional do Trabalho, Helvécio Xavier Lopes era importante na contribuição aos
artigos da Revista do Trabalho, chegando a ser diretor técnico dela.
29
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região sacro lombar”, impossibilitando-o a “levantar peso de vinte quilos”, admitindo-se uma
“incapacidade parcial e temporária”, restabelecendo-se, posteriormente, quando o laudo
médico atestava que a “fratura já se achava consolidada”.
Por parte do reclamante, este reconheceu o pagamento da reclamada referente ao
acidente de trabalho, mas que esperava ter seu lugar ainda na empresa – se não carregando
“sessenta quilos, poderia muito bem a Cia colocá-lo em outros serviços menos pesados”. A
ele foi negado ainda o pedido de “auxílio pela Caixa de Pensão”. A reclamada, evidenciando a
lógica cruel do capitalismo, alegou ter cumprido todas as obrigações legais, isentando-se de
qualquer dever a mais. Além disso, sublinhou que, “embora o operário não tivesse sido
culpado de haver se tornado incapaz para o serviço, a reclamada, em virtude de sua situação
de patrão, apenas competia cumprir estritamente a lei”. A empresa Portland tinha de “cingirse mais às razões de ordem legal e econômica do que às de natureza sentimental”, não sendo
“conveniente” para os serviços a manutenção de um operário “incapacitado para o trabalho”.
Sobre as Caixas de Aposentadorias e Pensões, diz a historiadora Ana Beatriz Ribeiro, “a Lei
Elói Chaves, de janeiro de 1923, é considerada o nascedouro da previdência brasileira, pois
estabeleceu os marcos regulatórios para aposentadorias, pensões e assistência médica, criando
as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs)34.
Não entrando as partes em acordo, o juiz concedeu a decisão, julgando ter “poucos
elementos de prova” o reclamante, não podendo exercer suas funções pelo motivo de sua
inaptidão, declarada, por ele mesmo, incapacidade “temporária e parcial nos termos do artigo
18, do Decreto nº 24. 637, de 10 de julho de 1934”. Na decisão, o juiz lembrava que a
incapacidade temporária e parcial não poderia dar lugar a rescisão do contrato de trabalho,
pois tão logo estivesse apto a voltar, o operário retornaria às suas devidas funções, fato
contrário ao pensamento de Sebastião José de Assis, que não se considerava recuperado. Por
tais motivos, decidiu a Junta, “por votação unânime”, julgar “improcedente a reclamação
apresentada por Sebastião José de Assis contra a Cia Portland”.
Ainda em 1941, outro processo envolvendo questões referentes a acidente de trabalho
foi posta em questão na Junta de João Pessoa35. Questão oriunda da capital pernambucana,
local do acidente, o mandado de citação assinado pelo juiz da Comarca de Recife, Irineu
Joffilly de Azevedo Souza, trazia dessa vez uma disputa trabalhista entre um operário
pessoense, João Fortunato de Souza, que trabalhava no estado vizinho, e a empresa Great
Western. A disputa se dava por ter sido o reclamante “acidentado no serviço” e ficado
34
35

SILVA, Ana Beatriz Ribeiro. Op. Cit., p.71.
JCJ-118/1941.
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recebendo o auxílio da “Caixa de Pensões” por alguns meses, tendo permanecido suspenso
por ser o operário julgado apto para voltar ao trabalho, resultando num imbróglio referente
aos vencimentos do reclamante. Em documento expedido da “C.A.P. dos Ferroviários da
Great-Western” foi dito que “o referido associado requereu a sua aposentadoria por invalidez,
por isso foi submetido a uma junta médica que concluiu dever o mesmo fazer tratamento antiluetico e massagens manuais da articulação doente”.
O laudo emitido pela empresa atestou que o trabalhador “não foi considerado
totalmente inválido para o trabalho”,36 sugerindo que ele desempenhasse outras funções, tais
como “vigia, guarda-chaves, bombeiro e outros que não exijam movimentos bruscos e
completos do membro superior direito”. Reforçava ainda o pedido da “C.A.P.” de trocar o
funcionário de função, colaborando com “essa Caixa”, evitando a “concessão de uma
aposentadoria a associado que se acha apenas incapacitado para o serviço de suas funções”.
Em documento endereçado ao guarda-freio, João Fortuanto de Souza, pela Great Western,
esta alerta o operário, funcionário da companhia desde 1914, que a Junta Médica da Caixa de
Pensões “não vos julga inválido”, necessitando somente de fazer o tratamento indicado, além
de, segundo a empresa, ter quitado o saldo referente à indenização pelo acidente sofrido –
“não tendo assim, esta empresa, qualquer outra obrigação para convosco. Deveis agora
resolver o vosso caso com a Caixa de Pensões”.
Em janeiro de 1941, portanto, dois meses antes do julgamento acontecer, o juiz Clóvis
dos Santos Lima37 encaminhou um ofício endereçado ao Presidente da Junta Administrativa
da Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Ferroviários da “The Great Western of Brazil
Railway” com as seguintes perguntas:

1) Em que data, após o acidente de que foi vítima, o operário João Fortunato de
Souza foi afastado dos serviços da Great Western?
2 Dito, o afastamento foi por livre e espontânea vontade ou resultante de
pronunciamento da Cia?
3) Caso o afastamento tenha sido de ordem da Great Western, a Caixa teve
conhecimento do mesmo?
4) A Caixa pagou ao referido operário qualquer importância, a contar do
afastamento à data em que foi verificada sua incapacidade?

Em resposta, a C.A.P. dos Ferroviários disse que o operário deixara de figurar nas
folhas de pagamento já desde dezembro de 1939, após o recebimento de indenização pelo
acidente sofrido; que o afastamento se dera mediante sua incapacidade física; e que a empresa
“A reabilitação para os invalidados pelo/para o trabalho só foi objeto legal em 1943, através da Portaria nº 83,
segundo a qual os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) estavam autorizados a organizar serviços de
reeducação e reabilitação para seus segurados”. SILVA, Ana Beatriz Ribeiro. Op. Cit., p. 276.
37
Primeiro presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de João Pessoa.
36
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iria aproveitá-lo como vigia diante da impossibilidade de conceder-lhe a aposentadoria por
invalidez, função não aceita pelo operário. Segundo o operário, ele não saiu espontaneamente,
além de ter sido ludibriado depois de ser informado que após a indenização passaria a receber
pela Caixa de Aposentadorias e, por fim, que não havia recebido o salário de dezembro de
1939.
No julgamento, o juiz recapitulou todos os momentos do processo, e em seguida leu a
decisão, que “sendo dever da Companhia promover a aposentadoria do reclamante, se
inválido, não deixando em abandono um operário com longa folha de serviços e em precário
estado de saúde, em virtude do acidente de trabalho”. Entende a Junta ser “procedente a
reclamação” para condenar a Cia Great Western.
Não se conformando com a decisão e mostrando a essência do capitalismo com
relação a um trabalhador que deixa de produzir, a Companhia entrou com “recurso ordinário”
no Conselho Regional do Trabalho, em Recife, afirmando na apelação não aceitar a
reclamação de João Fortunato acerca “do recebimento de salários a que se julga com direito”.
Questionou ainda ser este fato um “caso de aposentadoria por invalidez”, em detrimento de ter
o operário “lesões” das quais “tolheu-lhe os movimentos do braço direito”, indagando se seria
justo pagar “um funcionário incapacitado de exercer o serviço, [...] forçada a tê-lo pesando no
seu orçamento de despesas como um peso morto”.
Já o operário defendeu-se acusando o advogado da empresa. Alegou, por sua vez, que
ele “confundia indenização resultante de acidente no trabalho com indenização por salários
vencidos”, sendo este embate da “legislação social” a luta do “mais fraco contra o interesse
ilimitado do mais forte”. Apreciado o caso pelo 6º Conselho Regional do Trabalho, este
decidiu manter a decisão da primeira instância “uma vez que o julgado teve base na boa
doutrina e na jurisprudência dos tribunais do trabalho do país”, pois seria “infantil o
argumento do afastamento voluntário do reclamante”. Conforme ficou explícito no Acórdão
que dizia: “A empresa é responsável pelo pagamento dos salários do empregado até a data do
seu desligamento do serviço, o qual só se pode verificar após a notificação da concessão da
aposentadoria”.
Não se conformando novamente com a decisão, a Great Western recorreu dessa vez a
3ª instância, o “Egrégio Conselho Nacional do Trabalho”. Nesse ínterim, entre o recurso e a
última decisão, surge no processo uma carta escrita de próprio punho pelo operário João
Fortunato, remetida ao Presidente do I.A.P. dos Ferroviários, Manoel Leão, que em resumo
dizia “[...] já é do conhecimento de V.S. que sou um homem inutilizado para o serviço, sendo
uma grande injustiça dos senhores da Caixa de Pensões em me negarem minha aposentadoria
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por invalidez, pois não é favor e sim lei do país”. Após discutir o fato, decidiu o Conselho
Nacional “não tomar conhecimento do recurso extraordinário”, entendendo ser “um caso
muito simples”. Afinal, a questão girava em torno de um funcionário que, acidentado, recebeu
a indenização pelo acidente, mas não recebeu nada referente ao salário do mês e nem recebera
nada enquanto estava sob perícia do I.A.P, que ainda o declarara apto aos trabalhos. Desse
modo, manteve-se a decisão da 1ª instância, tendo a empresa reclamada realizado o “imediato
pagamento da importância reclamada ao mesmo”: Cr$ 1.040,00.
Mais um processo envolvendo a Great Western ocorreu em janeiro de 1945, e trazia a
reclamação do operário José Luiz de França38. Trabalhando desde 1914 na empresa, pedira
uma licença para tratamento de saúde, deixando a empresa de pagar os salários referentes aos
meses de agosto e setembro. O Decreto-Lei nº 6.905 de 26 de setembro de 1944, dizia ter
qualquer empregador o dever de pagar ao enfermo “dois terços” do salário que o mesmo
recebe enquanto estiver de licença. Contudo, na data de promulgação da referida lei o
maquinista já estava licenciado, não gozando de tal direito. Concedeu a Junta o direito de
receber um mês de indenização. Insistindo em não reconhecer o julgado, foi a empresa
ferroviária ao Conselho Regional do Trabalho levar à frente sua queixa, conseguindo êxito,
modificando a decisão e julgando improcedente a reclamação do operário, alegando que ele
teve 90 dias de licença quando a lei só vislumbrava 30 dias.
Mas o que se destaca nesse processo, além dos imbróglios entre reclamante e
reclamada, é uma cópia da Revista de Direito do Trabalho de outubro de 1944 que embasava
este processo. O documento trazia discussões acerca do “Instituto do Seguro-doença”,
elencando um balanço histórico com relação a esse seguro, e destacava sua trajetória desde
1932, avançando dois anos depois ao possibilitar a criação do Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Bancários. Seguia, porém, com seus avanços em 1937, que dentre outras coisas,
aprovara, via Decreto nº 1.918 de 27 de agosto, o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Industriários. Com relação aos ferroviários, lembrava a revista, desde 1923 que esta classe já
dispunha de um Caixa de Aposentadoria e Pensões.
Dois funcionários do Laboratório Rabelo (Fábrica de Água Rabelo), passaram
diversos percalços envolvendo direitos trabalhistas e situações particulares de doença. Um
deles, Francisco Sales da Silva, requereu o direito de férias em virtude de nunca ter gozado de
tal direito. Reivindicava como uma licença por “motivo de tratar uma moléstia”, o que lhe foi
recusado. Rosemira Matos da Silva, por sua vez, afirmando ter “dilatado uma veia” no serviço

38
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do laboratório, conseguiu o direito de passar “90 dias” em casa e, quando restabeleceu sua
situação física, foi demitida. Ambos tiveram ainda que ouvir “palavras grosseiras” do Sr.
Rabelo, que expulsou os dois do seu estabelecimento apresentando, posteriormente, queixa na
polícia39.
O ano de 1942 ainda reservaria mais dois processos envolvendo doenças ou acidentes
no trabalho, ambos contra a “Cia Portland”. O processo 93/1942 trazia a reclamação de
Francisco Pedro do Nascimento, que pedia indenização por despedida injusta e aviso prévio,
sendo contrariado pela empregadora, que dizia ter o reclamante “abandonado o serviço sem
dar qualquer satisfação”, estando afastado por cerca de quatro meses. Segundo o operário,
mesmo “doente”, foi pego de surpresa e foi demitido após voltar aos serviços. A única
testemunha da empregadora, Sr. João Penzi, disse em depoimento que a “reclamada mantém
um posto médico, grátis, para os seus empregados, e que o médico deste serviço faz visitas
domiciliares aos operários doentes”. Reiterando a defesa da empresa, o advogado da mesma,
citando o livro “Soluções Práticas do Direito do Trabalho”, lembrou que a “exigência do
atestado médico para patentear a doença e evitar a punição pelo abandono do emprego é
determinada em parecer do Diretor Geral do Departamento Nacional do Trabalho”; além de
que o operário em questão “era membro de um Sindicato cujo presidente vivia a forjicar
litígios contra a reclamada”.
Decidiu a junta por julgar “improcedente a reclamação” do operário, destacando a
decisão de que o reclamante andava pelas ruas da cidade e não se lembrava de “dar
conhecimento” aos dirigentes da Companhia. Decretou-se, então, o abandono do emprego,
“pois o afastamento não foi por impossibilidade de trabalhar”, sendo “justa a demissão”.
Mesmo recorrendo à 2ª instância, indagando os apontamentos nas fichas referentes ao
histórico do empregado, e observando “duplicidade de letras, bem como, diversas qualidades
de tintas, parecendo que foi tudo preparado para enganar a justiça”, o operário não obteve
sucesso. Não conseguiu, nesse sentido, provar que avisou de sua doença, como afirmaram as
três testemunhas do reclamante, e que não havia abandonado o trabalho. Por parte da empresa,
as anotações suspeitas eram apenas erros da “pessoa encarregada de fazer as anotações”, que
colocou “despedido” no lugar de “abandonou”. Acertado ficou, portanto, por unanimidade
“negar provimento ao recurso para confirmar a decisão da Junta de Conciliação e Julgamento
de João Pessoa”.
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Outro processo envolvendo a mesma “Cia. Portland” tinha o operário Sebastião
Feliciano da Costa como reclamante. Porém, este processo foi logo resolvido, tendo as partes
entrado em acordo pelo pagamento de “sessenta e quatro mil réis (R$ 64$000) relativa a oito
dias de aviso prévio”

40

. O que se ressalta nesse caso é a menção feita pelo operário em

relação à empregadora, no qual disse que requereu o “auxílio pecuniário no Instituto dos
Industriários”, mas destaca “ser praxe daquela Cia. despedir seus operários quando doentes”.
Em processo datado de 1945, um operário desta empresa disse ser sabido por todos que o
único fim dela é “desnortear seus operários de que os mesmos estão errados para que nada
mais reclamem contra a firma empregadora”41.
Já no ano de 1944 foi reclamada a empresa Great Western por José Xavier dos Santos,
funcionário “doente da vista” que entrara na Junta de Conciliação e Julgamento em
detrimento do pedido de “reintegração no cargo que ocupava” 42. José Xavier era vigia43, e,
segundo o reclamante, a reclamada o teria posto em outra função – mesmo “sofrendo da
vista”, como atestava o diagnóstico do médico Higino Costa Brito: Hiperemia Conjuntival
Crônica44.
Tendo a palavra o advogado da reclamada, lembrou que o “reclamante é homem
moço, forte, e não apresenta moléstia que o impossibilite do exercício do seu trabalho”. Ainda
mais porque, segundo o advogado, “sua alegada enfermidade nos olhos é entidade mórbida
comum a quantos no Nordeste são obrigados a viver”, e que é dever da justiça trabalhista a
proteção do labor humano, mas não podendo “chegar ao exagero de penetrar na economia
interna dos serviços de uma empresa”. O caso foi julgado “procedente em parte”, derrubando
todas as queixas do reclamante diante do atestado do médico do I.A.P. que o declarou apto ao
serviço. O operário conseguiu a indenização apenas pelo mês em que se desenvolveu o
imbróglio. A empresa foi notificada a pagar por salários vencidos e diferença de salários (Cr.
258,50), “pois o trabalhador, homem pobre e sem o menor recurso, procurou um direito na
certeza de conquistá-lo”. Importante destacar o papel dos médicos nessa relação de
doença/acidente de trabalho, afinal, como diz a historiadora Ana Beatriz Ribeiro Barros, essa
40
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correlação “deu-se em meio a uma intensa disputa de interesses, poderes e saberes, na qual, de
maneira geral, o médico do trabalho surgiu como ‘uma espécie de braço do empresário para a
recuperação’ da força de trabalho”45.
Outro processo autuado em 1944 foi o de Manuel Pereira de Lima, contra a “Cia de
Tecidos Paulista-Fábrica Rio Tinto” 46. Tal processo se alongou até 1947, passando por vários
momentos, sendo, inclusive, levado a instâncias superiores. O operário trabalhava desde 1924
para a referida empresa, o que lhe conferia o direito à estabilidade. Sofrendo um “acidente em
1943”, requereu sua reintegração “em um lugar compatível com o seu estado de saúde”.
Em audiência, o advogado da reclamada alegou que a empregadora pagou
corretamente a indenização pelo acidente sofrido. Estando devidamente paga a indenização, a
“reclamada considerou rescindido o seu contrato de trabalho, de vez que, havendo
incapacidade permanente, o empregador não estar obrigado a readmitir o empregado
acidentado desde que se torne ele incapaz para as funções que vinha exercendo”. Tal alegação
da defesa estava baseada em jurisprudência de “estudiosos e juízes do novo Direito
brasileiro”, a exemplo de uma decisão ocorrida na 1ª JCJ do Distrito Federal, que em 30 de
julho de 1942 julgou que “o empregador não está obrigado a readmitir o empregado
acidentado em outras funções, quando do acidente resulta incapacidade para o exercício
daquelas para as quais foi contratado (Rev. Jurisprudência – vol. XI – 1942, pag. 119)”47.
A incapacidade alegada pelo advogado se dava em decorrência de ter o operário
sofrido “a perda de quatro dedos da mão esquerda”. Tornando-se inválido, portanto, a
legislação garantiria o direito à aposentadoria ou o aproveitamento em outra função. Julgando
procedente a reclamação, Clóvis Lima destacou o fato de que “o acidente de trabalho não é
causa justa para autorizar a rescisão do contrato de trabalho”48, apreciando-se, dessa maneira,
“um evidente caso de reintegração”. O caso foi levado pela empregadora ao Conselho
Regional, que julgou igualmente à Junta de João Pessoa.
Não se conformando, como era de se esperar, a Companhia de Tecidos Paulista49
recorreu ao Conselho Regional do Trabalho, alegando sua isenção nos casos de acidente de
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trabalho, dizendo na sua defesa que “não se pode negar que o acidente seja um acontecimento
inevitável, para cuja realização o empregador não concorreu, direta ou indiretamente”. Ainda
assim, a 3ª instância seguiu as decisões das duas primeiras, julgando “por unanimidade de
votos, não tomar conhecimento do recurso”. Concluindo o caso, a empresa divulgou no jornal
A União, jornal oficial do Estado, o chamado oficial para a reintegração do funcionário nos
quadros da empresa. Assim dizia: “Pelo presente, fica convidado o operário Manuel Pereira
de Lima, a vir, no prazo de 8 dias, reassumir o seu trabalho nos termos da decisão proferida
pelo Conselho Regional do Trabalho”.
O último processo preservado de 1945 também tem como objetos de disputas
indenizações referentes a desdobramentos de acidentes de trabalho50. Nesse caso, o
empregado Severino Damião dos Santos reclama contra a Great Western despedida injusta
decorrente de acidente de trabalho. Como destaca a Ata de Julgamento, “a verdade é que o
reclamante deixou o trabalho em virtude de um acidente de trabalho que lhe produziu a perda
do olho direito”.
A defesa da empresa alegou não ter o operário um ano de serviços, ou seja, de carteira
assinada. Por isso, não gozava dos direitos reivindicados, como despedida injusta, aviso
prévio e férias, tendo somente o direito ao “salário-doença”. Porém, no entender da Junta, o
caso foi julgado procedente em parte para o trabalhador, condenando a empresa a pagar as
indenizações a que o reclamante teria direito, o que não foi aceito pela Great Western, tendo
acionado o Conselho Regional contra a ação do “machadeiro” em questão.
Na 2ª instância, a defesa da Great Western indicou a não responsabilidade da empresa
para com o empregado, que já recebia da mesma “dois terços de diárias até o seu
restabelecimento”, e ainda queria o salário-doença, “[...] não por motivo de moléstia, mas sim
do acidente, que a rigor é devido a causa traumática, e não a fatores mórbidos”. E ainda
colocando-se como explorado pelo operário, a defesa da empresa indagou: “Pode o
empregado se locupletar de dois benefícios legais pela mesma causa? Não será caso típico de
enriquecimento ilícito, a expensas do patrão indefeso?”. Afinal, segundo a defesa, “o operário
que aguarde para receber o que tiver direito pelo acidente, até porque não provou estar
enfermo senão em virtude do infortúnio ou acidente”.
Em 7 de maio de 1946 o Conselho Regional emitia o Acórdão resultante do processo
envolvendo a empresa Great Western e o operário Severino Damião dos Santos, reformando a
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decisão da Junta de Conciliação e Julgamento de João Pessoa “na parte em que mandou pagar
ao reclamante indenização por tempo de serviço, férias e salário-doença, e confirmar a mesma
na parte respeitante ao aviso prévio”.
Percebemos que os nomes de algumas empresas se repetem com maior força.
Companhia de Cimento Portland, Great Western, Companhia de Tecidos Paulista, são as
campeãs de reclamações no quesito doenças e acidentes de trabalho, o que revela o nível de
insalubridade dessas fábricas. Porém, ao passo que eram reclamadas, também era prática
dessas grandes empregadoras o uso da justiça trabalhista contra seus funcionários, como
revelam os casos citados. Nas palavras de Antonio Luigi Negro e Edinaldo Antonio Oliveira
Souza, em A Justiça do Trabalho e sua história, os empregadores passaram a perceber a
Justiça do Trabalho como um meio de se beneficiarem na estrutura jurídica do Estado,
lançando mão de várias acusações aos trabalhadores, para assim, poderem “dispensar
empregados indesejados, que consideravam recalcitrantes.51
Como visto nesse artigo, os casos de acidentes e doenças de trabalho foram mais um
dos muitos aspectos que envolveram os processos da justiça trabalhista paraibana nos anos do
Estado Novo. Como aponta a já citada historiadora Ana Beatriz Ribeiro: “Historicamente, a
legislação social de proteção ao trabalhador incapacitado, principalmente em decorrência de
acidentes de trabalho, foi uma das primeiras a serem erigidas no mundo capitalista”,
constituindo-se, desse modo, como uma das bases dos direitos sociais dos trabalhadores,
concebendo-se então, “como uma intervenção nas relações capital/trabalho, a fim de manter a
ordem estabelecida frente às pressões advindas da mobilização dos trabalhadores em todo o
mundo”52.

Considerações finais

Vimos como a Junta de Conciliação e Julgamento de João Pessoa estabeleceu-se
enquanto palco de lutas entre trabalhadores e empregadores em busca de direitos ou
privilégios no que se refere aos processos que tinham as doenças e acidentes de trabalho como
causa principal. Nos processos trabalhistas, observamos que trabalhadores e empregadores
iam até as últimas instâncias para confirmarem suas reivindicações, notabilizando-se,
NEGRO, Antonio Luigi; SOUZA, Edinaldo Antonio Oliveira. Que “fosse procurar os seus direitos” – Justiça
do Trabalho e poder disciplinar na Bahia: insubordinação operária, autoridade patronal e mediação judicial 19431948). In: A Justiça do Trabalho e sua história: os direitos dos trabalhadores no Brasil. Campinas, SP: editora
da Unicamp, 2013.
52
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também, o Estado na função de mediador dessa relação, confirmando, via Justiça do Trabalho,
a dominação da classe burguesa. Por outro lado, concedia aos trabalhadores a oportunidade de
buscarem direitos.
Os processos trabalhistas mostraram-nos a força repressiva do Estado, o poder
dominador da burguesia, seja nos casos envolvendo as “clamorosas injustas”, nos exemplos
dos processos referentes aos acidentes e doenças de trabalho, ou ainda naqueles marcados
pela árdua luta dos trabalhadores em conseguirem seus direitos, que em grande medida eram
dificultados pelos empregadores. O auxílio de conceitos formulados por teóricos pertencentes
à tradição do materialismo histórico nos ajudou a problematizar a dominação existente nas
relações do direito que, como vimos, se configura enquanto uma importante ferramenta do
capitalismo para a manutenção do status quo dos grupos dominantes. Estes mesmos teóricos
alertaram para a utilização desse mesmo direito para a busca de abrandamento da exploração
resultante das relações de trabalho.
Os operários paraibanos da década de 1940 utilizaram a legislação trabalhista como
forma de obterem direitos, pois viam nela uma via de confrontarem seus inimigos de classe,
como mostram os processos ao revelarem a consciência desses operários em perpetrarem
queixas na Junta de Conciliação e Julgamento. Se os casos, em grande medida, revelaram
situações procedentes para o trabalhador, ou que terminavam em conciliação, não se pode
diminuir, porém, o caráter de dominação sustentador dessa justiça, que se justificava a partir
dos interesses políticos vigentes na política populista instaurada por Getúlio Vargas.
Dessa maneira, esse artigo buscou entender a relação entre a justiça trabalhista e os
embates entre empregadores e empregados a partir dos documentos emanados dessa justiça,
possibilitando a mudança na perspectiva de entendimento de uma “Justiça unicamente
repressora”. Sugere-se, portanto, uma percepção em torno do “uso que os trabalhadores
fizeram da legislação do trabalho instituída na década de 1930”53. A respeito do uso de
processos trabalhistas para a percepção das trajetórias dos trabalhadores, Clarice Speranza diz
que: “os processos trabalhistas nos dão acesso mais facilitado às falas e às trajetórias de
trabalhadores ‘comuns’, deixando entrever valores, contradições, resistências e adesões”54.
Dessa forma, as doenças e os acidentes de trabalho, evidenciados a partir do uso dos
processos trabalhistas, nos mostraram as facetas dos empregadores em dificultar a obtenção
53
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dos direitos que a legislação trabalhista resguardava aos operários urbanos. Por outro lado,
vimos as ações da Justiça do Trabalho em reafirmar esses direitos, mostrando a finalidade da
mesma em garantir a adesão dos trabalhadores na política populista/trabalhista do presidente
Vargas. Além de se tornar perceptível a paulatina consciência de classe dos trabalhadores,
evidenciada nas incessantes lutas travadas via justiça trabalhista.
Fontes:
Processos trabalhistas (Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba-TRT-13).
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Artigo de Dossiê
MULHER, MÃE DO REICH E A PROPAGANDA
NAZISTA NAS PÁGINAS DA NS-FRAUENWARTE
WOMAN, MOTHER OF THE REICH AND NAZI
PROPAGANDA ON THE PAGES OF NSFRAUENWARTE
YASMIN TRINDADE MACHADO*1

Resumo: O presente artigo tem por objetivo analisar o papel da mulher alemã na ideologia
nazista, a partir das páginas da revista nazista NS-FrauenWarte, ressaltando a centralidade da
questão da maternidade para a perspectiva nazista de feminilidade. Para tanto, este artigo terá
como foco a natureza da posição da mulher idealizada pelos nazistas em sua sociedade,
através da observação e análise de sua representação nas páginas da revista nazista e
explorando também a forma como esta idealização é manipulada e alterada conforme as
necessidades do Reich, utilizando-se de uma certa flexibilidade do discurso oficial nazista
para expandir a definição do lugar da mãe conforme as necessidades do Terceiro Reich
mudavam, sem que esta fosse desconectada do conceito de maternidade. Para tal, este artigo
se ancorará teoricamente na definição de Antoine Prost de uma história preocupada com as
interseções entre a história social e cultural, lidando com as representações da mulher na
propaganda nazista e o papel social destas.
Palavras chave: Mulheres, nazismo, propaganda.
Abstract: This article intends to analyze the role of the German woman within nazi ideology,
through the pages of the nazi magazine NS-FrauenWarte, highlighting the centrality of the
question of motherhood in nazism’s perspective of womanhood. To that goal, this article will
focus on the nature of the position of the woman idealized by nazis in their society, through
the observation and analysis of its representation on the pages of the women’s magazine and
also exploring the way in which said idealization is manipulated and altered to fit the needs of
the Reich, making use of a certain flexibility in nazism’s official discourse as the needs of the
Third Reich changed, without ever disconnecting it from the concept of maternity. To that end,
this article will anchor itself theorically on Antoine Prost’s definition of a history concerned
with the intersections between social and cultural history, dealing with the representations of
women in nazi propaganda and their social role.
Keywords: Women, Nazism, propaganda.
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INTRODUÇÃO
Criada nos anos 1930, a revista NS-FrauenWarte foi parte do grande esforço
de propaganda nazista, sendo a única revista feminina do partido nazista, o NSDAP. Esta foi
também uma das mais populares publicações femininas da Alemanha no período 2. A revista
tinha, em seus anos iniciais, conteúdos ligados ao que os nazistas chamaram a “esfera
feminina”, ou seja, o lar, a família e o trato dos filhos. Enquanto são assuntos comuns às
revistas femininas da época, estes conteúdos faziam também parte da propagação da ideia
nazista quanto ao papel da mulher no Volksgemeinschaft3.
A revista é publicada em Munique, custando de 20 a 30 Pfennig durante seu período
de publicação; um preço baixo e que ajudava a popularizar a revista. Enquanto no início a
revista contava com tiragem de 630.000 exemplares, este número cresce para 1,5 milhão já no
final de 19394 Um número alto, quando consideramos que era a mesma tiragem do popular
Berliner Illustrirte Zeitung, o períodico de variedades mais popular do Reich no momento e
que conta com quase 1 milhão de exemplares a mais que a mais vendida publicação feminina
alemã no mesmo ano, a Das Blatt der Hausfrau [O folhetim da dona de casa], que contava
com pouco mais de 600 mil exemplares em 1939 5 . Ainda que seja necessário levar em
consideração que a NS-FrauenWarte, como revista ligada diretamente ao partido nazista,
recebia subsidio e publicação assegurada independente do interesse do público, estes números
nos ajudam a entender o alcance possível desta publicação. Ou seja, deve-se considerar, em
uma análise de um periódico como fonte, “as condições de sua produção, de sua negociação,
de seu mecenato propiciador, das revoluções técnicas a que se assistia e, em especial, da
natureza dos capitais nele envolvidos”6, sendo necessário então contextualizar a publicação da
NS-FrauenWarte, seu público, as necessidades a que supria e suas particularidades não só
como periódico, mas como material propagandístico do Terceiro Reich, não sendo desta

2

FÜHRER, Karl Christian. Mass media, culture and society in twentieth-century Germany. Palgrave
Macmillan. Estados Unidos, 2006.
3
Comunidade cultural e racial alemã, fundamentada num entendimento nazista da Alemanha como uma
comunidade racial ariana. A Volksgemeinschaft é chave para os objetivos nazistas, centrando sua ideologia.
Através desta, o povo alemão (racialmente definido) se une. Esta não somente delimita pertencimendo cultural,
mas uma ideia de cultura germânica racializada e que buscava inspirar-se e fazer renascer um passado imaginado
e idealizado de uma grande civilização germânica.
4
SYRÉ,
Christine.
Zeitschrift
“NS
Frauen
Warte”.
LVR-Indusriemuseum.
<https://industriemuseum.lvr.de/de/sammlung/sammlung_entdecken/alltagsdinge/frauen_warte/Zeitschrift_NS_
Frauen_Warte.html> Acesso em: 27/08/2021.
5
FÜHRER, Karl Christian. Pleasure, Practicality and Propaganda: Popular Magazines in Nazi Germany, 1933–
1939. In: Pleasure and Power in Nazi Germany. Palgrave Macmillan, London, p. 132-153, 2011.
6
MARTINS, Ana Luiza. Da fantasia à História: folheando páginas revisteiras. In: História. São Paulo, v. 22, p.
59-79, 2003.
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forma submetida necessariamente à mesma lógica mercadológica de outros periódicos, mas
também não sendo livre da necessidade de apelo a seu público.
Publicação quinzenal – mas que, nos últimos anos de sua publicação, passa a ser mais
e mais esporádica – a NS-FrauenWarte conta não somente com artigos e imagens
expressamente políticos, mas também a diversos tópicos relacionados ao dia a dia da mulher
alemã e seus mais diversos interesses, desde turismo, esportes e bem-estar, moda, celebrações
culturais, receitas, músicas até contos, resenhas literárias, músicas e colunas de conselhos às
mães.
Como seu público-alvo, a NS-FrauenWarte
...dirigia-se às mulheres nacional-socialistas de todas as classes ou àquelas que ainda
poderiam se tornar mulheres nazistas. Seu objetivo era familiarizar as mulheres com
as ideias nacional-socialistas e a política feminina do NSDAP - sem polimento, mas
com muito entusiasmo e pressão moral. Não havia nenhuma obrigatoriedade para
que as integrantes da NS Frauenschaft assinassem a revista, nem ela era dirigida
apenas às mulheres já na organização7.

Ou seja, ainda que a revista fosse diretamente ligada ao partido, ela não se dirigia
somente às mulheres já organizadas politicamente, mas a todas as mulheres que se
encaixavam no desejado padrão da comunidade cultural e racial proposta pelos nazistas, a
quem pudessem apelar os valores e a ideologia trazidos pela máquina de propaganda do
Terceiro Reich. Para esta análise, utiliza-se a definição de propaganda como “uma forma de
comunicação que busca obter uma resposta que avança o objetivo desejado pelo
propagandista” 8 , podendo esta afetar opinião pública e modificar comportamentos. Desta
forma, entende-se propaganda como uma forma de comunicação que busca obter resultados
específicos, influenciando seu público da forma desejada pelo propagandista. Os autores
ressaltam a presença, desde o Mein Kampf, de planos concretos sobre as formas e objetivos
tomados pela propaganda nazista, como a crítica constante aos inimigos do Estado, o apelo às
emoções e a repetição constante de um número reduzido de ideias, usando frases
estereotipadas e evitando a objetividade. Desde o início, afirmam Jowett e O’Donnell, Hitler
se utiliza da propaganda para apelar para o público alemão então desmoralizado pela Primeira
Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes, prometendo a volta a um grande e glorioso passado
mítico9.

7

SYRE, Op. cit.
Do original: “Propaganda is a form of communication that attempts to achieve a response that furthers the
desired intent of the propagandist”, em JOWETT, Garth S.; O'DONNELL, Victoria. Propaganda & persuasion.
Sage publications, 2018, p. 1.
9
Ibidem, p. 261.
8
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Este artigo pretende, ao se debruçar sobre o lugar social das mulheres nazistas e sua
expressão por meio da propaganda veiculada na NS-FrauenWarte, situar-se entre os campos
da história social e cultural, alimentando-se, em certa medida, de ambas as tradições e
utilizando-se das contribuições da história econômico-social para aprofundar questões da
história cultural. Para tal, o artigo buscará contextualizar as ideias e valores analisados, de
forma a não desligá-los “das circunstâncias que os suscitaram, dos homens que os formularam
e de toda a espessura do seu enraizamento social e humano, sem considerar os públicos
concretos a que se dirigiam”10, ou seja, analisá-los de forma crítica, não deixando com que os
discursos sejam tomados como verdades apesar de seus contextos e interesses que os
informam. A análise da representação do papel destas mulheres através do periódico NSFrauenWarte requer, afinal, que se considerem as motivações por trás das escolhas da revista
enquanto publicação, que suas mudanças sejam entendidas em um contexto maior que
engloba seus usos, funções, seu público e seus autores, considerando-se,
...a importância de se identificar cuidadosamente o grupo responsável pela linha
editorial, estabelecer os colaboradores mais assíduos, atentar para a escolha do título
e para os textos programáticos, que dão conta de intenções e expectativas, além de
fornecer pistas a respeito da leitura de passado e de futuro compartilhada por seus
propugnadores11.

No que diz respeito ao conteúdo do presente artigo, é preciso considerar não só as
representações feitas das mulheres nazistas pelo Terceiro Reich e suas organizações, mas
também que papel estas tinham na formação e consolidação do Estado nazista, e até que ponto
representavam um reflexo das mulheres alemãs reais, entendendo representações como um
dos “mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo
social, os valores que são os seus, e o seu domínio”12, através da apresentação de um ideal,
relacionado a interesses de um certo grupo e dependente da realidade como a veem ou como
acreditam que deveria ser.
Assim, o artigo pretende encaixar-se no que Antoine Prost define como história
cultural com pretensões mais globais, aproximando-se do que chama de “história social das
representações ou uma história das representações coletivas” 13 , por via da análise dos
discursos de um grupo -- no caso, dos discursos constituintes da representação nazista do
feminino -- enquanto produções simbólicas que produzem efeitos e sentidos expressos
10

PROST, Antoine. Social e cultural indissociavelmente. In: Para uma história cultural. Lisboa: Estampa, p.
123-137, 1998.
11
DE LUCA, Tânia Regina. História dos, nos e por meio dos periódicos In: PINSKY, Carla Bassanezi. (Org.).
Fontes históricas. p. 140.
12
CHARTIER, Roger, et al. A história cultural. Entre práticas e representações. Lisboa: Difel, v. 1, 1990.
13
PROST, Op.cit., p. 125.
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socialmente, utilizando aqui também do entendimento de Bourdieu acerca das ideologias
como “produto colectivo e colectivamente apropriado, [que] servem interesses particulares
que tendem a apresentar como interesses universais, comuns ao conjunto do grupo”14 e seu
impacto e função performativa dos discursos que a compõem, visto que, para o autor, “dizer, é
fazer; dizer o grupo, nomeando-o, é dá-lo como existente na cena social”15, ou seja, a presença
da imagem idealizada da mulher nazista na NS-FrauenWarte e na ideologia nazista de forma
geral dá a esta um impacto social, independente de sua semelhança à vida das mulheres
nazistas reais. Como coloca Prost, “a história das representações remete assim para os
conflitos reais de que estas representações são o objeto [...] [e] permite além disso elucidar as
bases destes conflitos e os significados que os agentes lhes dão”16. Busca-se então fazer a
história cultural que é também “indissociavelmente social”, sendo ela produto da interseção
entre ambas e da análise tanto das semelhanças quanto dos desvios que se tornam em cultura,
chegando à base da composição da identidade de um grupo.
Para tanto, a NS-FrauenWarte nos servirá como principal fonte, a partir de uma
análise geral de seus conteúdos e da busca de observar mudanças e permanências nos temas
de suas imagens, editoriais e artigos, contrapondo as edições dos anos 1930 (em especial os
bem documentados anos 1935 e 1936) e seu conteúdo durante a guerra.
É importante também ressaltar que, por lidar com as representações e o papel social da
mulher nazista, este trabalho também considera a tradição da história das mulheres, em
específico no contexto nazista. Como expõe Richard Evans, esta temática ficou muito tempo
reduzida à ideia das mulheres nazistas como sendo tão entregues à sua paixão por Hitler a
ponto de lutar contra seus próprios direitos 17 , uma noção que depende da idealização da
Alemanha de Weimar, vendo-a como um paraíso dos direitos femininos, bem como da
negação das questões materiais que poderiam levar ao apoio destas mulheres ao nazismo. A
evolução da análise deste tema levou ao debate que ficou conhecido como
Historikerinnenstreit [querela das historiadoras], iniciado pela discordância entre a norteamericana Claudia Koonz e a alemã Gisela Bock, sobre o papel das mulheres alemãs na
construção e preservação do Terceiro Reich. Seriam as mulheres nazistas perpetradoras da
violência de seu Estado tanto quanto os homens? Ou seriam elas vítimas de uma sociedade
altamente hierárquica e com rígidas definições de cada gênero e seu papel?
14

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Lisboa: Deifel, 1989. p. 10.
PROST, Op. cit., p. 14.
16
PROST, Op. cit., p. 130.
17
EVANS, Richard J. German Women and the Triumph of Hitler. In: The Journal of Modern History, v. 48, n.
S1, p. 123-175, 1976.
15
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Tendo em mente estas questões, este artigo procura entender o papel das mulheres
para além da dicotomia entre vítimas e algozes, vendo-as como seres complexos e com
conflitos consigo mesmas e com o meio que as cercava, pessoas cujas contradições permitiam
ser além de somente perpetradoras ou vítimas, sendo participantes ativas que não deixavam,
por isso, de ser impactadas pelas delimitações atribuídas pelo nazismo a seu gênero, e de
engajar-se com e apesar das limitações.

I: A NS-FRAUENWARTE CENTRALIDADE DAS “MÃES DO VOLK18”
A mulher representada na NS-FrauenWarte era a idealização da mulher nazista.
Era o modelo em que as mulheres “arianas” deveriam se inspirar. Este ideal servia, ou deveria
servir, não somente às mulheres nazistas, mas a todas as mulheres “racialmente adequadas”.
Isto, pois ela era o reflexo dos desejos nazistas quanto à comunidade racial a que buscavam, o
Volksgemeinschaft. A base de toda a sociedade nazista seria a superioridade racial ariana,
aliada à valorização de uma versão idealizada do passado do povo germânico. Era este a que
buscavam resgatar, “limpando” o homem e mulher alemães da degeneração da modernidade19.
Para os nazistas, esta modernidade podia se ver representada na idealização da
“moderna mulher de Weimar”, descrita então em sua época como uma mulher que transgredia
os padrões de gênero, que era independente e sexualmente livre20. Esta mulher representava a
degeneração dos valores germânicos, e, por isso, era um perigo às ambições nazistas. As
“modernas mulheres de Weimar” eram mulheres muito diferentes da ideia nazista de uma mãe
de todo o povo, mas eram também diferentes da experiência de muitas das alemãs nos anos de
Weimar. Enquanto não completamente infundada, a ideia da República de Weimar como um
período de liberdade feminina é simplista e desconsidera, por exemplo, as dificuldades
econômicas enfrentadas por muitas das mulheres que, ainda recebendo salários inferiores aos
homens, tinham suas jornadas exaustivas tornadas ainda mais difíceis pela expectativa de
trabalho doméstico a ser feito quando chegassem em casa. Desta forma, muitas das mulheres
alemãs não se viam na celebrada “mulher de Weimar”, e sua insatisfação e sensação de não18

A palavra Volk é utilizada ao longo do artigo ao invés de sua tradução (povo) por ter, nos anos nazistas, uma
conotação racial implicada em seu uso. O Volk de Hitler não era somente a população alemã ou o povo alemão
como o entendemos hoje, mas o povo alemão ariano que fazia parte da comunidade racial e cultural promovida
pelo nazismo.
19
KOONZ, Claudia. The Nazi Conscience. Cambridge, MA: Belknap Press, 2003.
20
Sobre isso, ver GEARY, Dick. European Labour Politics from 1900 to the Depression. Macmillan
International Higher Education, 1991; STEPHENSON, Jill. Women in Nazi society. Routledge, 2012; WALLE,
Marianne. As berlinenses e seus combates. In: RICHARD, Lionel (ed.). Berlim, 1919-1933: a encarnação
extrema da modernidade. Zahar, 1993.
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pertencimento poderiam explicar as razões que puderam fazer com que algumas vissem a
promessa nazista de terem que lidar somente com o trabalho doméstico como uma forma de
liberdade21.
Ainda assim, a existência do exemplo da mulher de Weimar e de sua posição como
símbolo da modernidade feminina alemã, era vistos pelos nazistas como ameaça aos valores
que buscavam resgatar, e, portanto, uma ameaça a seu próprio povo. Esta mulher significava
que as esferas do masculino e do feminino haviam sido comprometidas.
Neste sentido, Gertrud Sholtz-Klink, líder da NS Frauenschaft e editora da NSFrauenWarte durante anos, diz que
Männer und Frauen dieses volkes stehen zu hunderten und Tausenden draussen in
ihren Ortsgruppen und Kreisen und wissen, dass diese Kräfte, die sie alle so bitter
nötig brauchen, in ihnen wachsen konnten, weil der Führer an das Gute und Starke
in ihnen allen geglaubt hat, darum ist es ja auch unsere, seiner Gefolgsleute grösste
Aufgabe, in den uns anvertrauten Menschen diesen Glauben an sich selbst zu
wecken, zu stärken und in Taten umzusetzen. Dieser innere Befehl ist für Mann und
Frau gleichermatzen verpflichtend, für den werklätigen ebenso wie für den geistig
schaffenden Menschen unseres volkes. Die nationalsozialistische Bewegung sieht in
Mann und Frau gleichwertige Träger der Zukunft Deutschlands; sie fordert
allerdings mehr, als das jemals herausgestellt wurde, dass hier jeder von beiden
seine wesensgebundenen Aufgaben zuerst voll und ganz erfüllt. ver Frau werden
also ausser der Sorge um eigene Kinder in erster Linie die Dinge zur besonderen
Letreuung anheimgestellt werden müssen, die ihrer Sorge als Mütter der Nation
bedürfen.22.

Muito do núcleo do discurso nazista quanto às mulheres se encontra resumido nesta
citação. As mulheres e homens vistos, ao menos oficialmente, como iguais em propósito, mas
diferentes em função. A função feminina era primordialmente familiar. Este tema aparecia
constantemente na propaganda com alvo nas mulheres, e tinha centralidade na NSFrauenWarte, em especial nos anos que precedem a Segunda Guerra. Esta presença
demonstra a necessidade, para o partido, em atribuir às mulheres o papel maternal 23. Seria
21

WALLE, Marianne. As berlinenses e seus combates. In: RICHARD, Lionel (ed.). Berlim, 1919-1933: a
encarnação extrema da modernidade. Zahar, 1993.
22

Os homens e as mulheres deste povo, em suas centenas e milhares por aí, em grupos locais e distritos, sabem
que as forças de que se precisavam tão desesperadamente puderam crescer neles, pois o Führer acreditou na
bondade e força dentro deles. Assim como seus seguidores, é nosso maior dever despertar e fortalecer esta fé
naqueles por quem somos responsáveis e transformá-la em ação. Este comando é igualmente inescapável para
homem e mulher, trabalhador de serviços ou de colarinho branco em nosso povo.
O movimento nacional socialista vê os homens e as mulheres como igualmente responsáveis pelo futuro da
Alemanha. Ele pede, porém, mais do que no passado, que cada um primeiro atinja completamente os objetivos
próprios a sua própria natureza.
A mulher, além de cuidar de seus próprios filhos, deve primeiro cuidar de todos que precisam de sua ajuda,
como mães da nação. Tradução minha.
SHOLTZ-KLINK, Gertrud. Deutsch sein — heißt stark sein. Rede der Reichsfrauenführerin Gertrud ScholtzKlink zum Jahresbeginn. NS-FrauenWarte, #4, 1936.
23
Sobre isso, ver MOCH, Jonathan. Women in Nazi Propaganda. Western Oregon University, 2011.Tese de
doutorado.; KOONZ, Claudia. Mothers in the fatherland: Women, the family and Nazi politics. Routledge,
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somente se as mulheres arianas retomassem este entendimento de seu próprio papel que se
sustentaria o futuro do Reich, somente assim poderiam também os homens voltar a ter o
controle dos papeis políticos e sociais de liderança. No discurso nazista, toda a fábrica social
do Reich dependia da disposição das mulheres em abraçar seu propósito maternal.
Apesar da presença consistente desta visão idealizada da mulher ariana, ela não
necessariamente representava de fato um consenso mesmo entre as mulheres nazistas, como
demonstra a historiadora Claudia Koonz, relatando as campanhas de cartas de certas mulheres
nazistas a Hitler, expressando seu descontentamento quanto à exclusão da mulher da “esfera
política”, e ressaltando que elas também foram fundamentais para a ascensão do nazismo.
Ainda assim, Koonz aponta, estas vozes destoantes não eram maioria, e não representavam
um grupo organizado e articulado24. Desta forma, estas discordâncias não fizeram desaparecer
as representações da mulher ideal como mãe da nação e do povo. Pelo contrário, em editorial
da NS-FrauenWarte em edição de 1935, Scholz-Klink define a mulher que pensa
politicamente como uma mulher que “se preocupa, apoia, sente e se sacrifica com todo seu
povo, como a mais leal companheira de seu marido”, ressaltando que este pensar político
feminino é “apenas uma parte de nosso treinamento como mães”25.
Era esta a visão, portanto, que a NS-FrauenWarte tinha por função de veículo
de propaganda do NSDAP que divulgar e fortalecer. O local da mulher como mães do Volk,
como a base da propagação da raça ariana, as coloca no centro da ideia de Volksgemeinschaft,
parte estruturante do regime nazista e de sua sociedade ideal. A comunidade racial germânica
era o remédio contra a suposta degeneração da modernidade que ameaçava o modo de vida
alemão. A segurança do povo, sua essência, precisava ser preservada a qualquer custo. E
como preservar uma comunidade centrada na questão racial sem mães “racialmente
adequadas”? A manutenção da Volksgemeinschaft dependia, portanto, da participação e do
engajamento das mulheres arianas, de sua disposição em serem as mães das quais o Volk
precisava.
A função da NS-FrauenWarte se encontrava, portanto, não só em ressaltar a
centralidade da função materna no Reich, mas também em delimitar as formas ideais em que
esta função se apresentaria. As mulheres arianas deveriam ser, como afirma Curt Rosten em
seu poema ABC des Nationalsozialismus (ABC do nazismo), “tried and true/Not as decorated
toys”, ser aquela que “Worthy of respect she must always be seen;/Not of strange races the
2013.; RUPP, Leila J. Mother of the "Volk": The Image of Women in Nazi Ideology. Signs: Journal of Women
in Culture and Society, v. 3, n. 2, p. 362-379, 1977.
24
KOONZ, Claudia. Mothers in the fatherland: Women, the family and Nazi politics. Routledge, 2013.
25
SCHOLZ-KLINK, Aufgabe. Wille und Ziel der deutschen Frauen. In: NS-FrauenWarte, v.2, 1935. p. 33.
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passion and game”, mantendo assim o povo “puro e limpo” 26 . Assim, Rosten coloca o
respeito às mulheres condicionado à sua função perante as políticas raciais do Reich. A
mulher que poderia e deveria assegurar o futuro do Reich precisava necessariamente se
dedicar à pureza racial de seu povo. É por isso também que vemos a contraposição desta
mulher ideal à mulher que se “decorava como boneca”. Esta referência está presente como um
aceno ao estereótipo da “mulher de Weimar”, representante máxima da modernidade e de sua
degeneração. A mulher nazista deveria ser o antídoto a esta, em todas as formas possíveis.
Esse tipo de comparação ocorre de forma recorrente durante os primeiros anos da
publicação da NS-FrauenWarte, os anos mais próximos à República de Weimar. A mulher de
Weimar era uma culpada conveniente para os problemas que assolavam a Alemanha 27. Tanto
que essa “culpa” não era dada a ela somente pelos nazistas, mas era relativamente comum
entre grupos das mais variadas tendências políticas, como demonstra a pesquisa publicada por
Erich Fromm em 1936 em Arbeiter und Angestellte am Vorabend des Dritten Reiches
(Trabalhadores e funcionários nas vésperas do Terceiro Reich). Nesta pesquisa, os dados
demonstram que havia entre os entrevistados uma grande preocupação com a “nova mulher”
dos anos de Weimar, e o que ela significava para o povo alemão, colocando sobre os ombros
desta mulher a responsabilidade sobre o futuro dos alemães e considerando a “modernidade”
da “nova mulher de Weimar” como tendo um impacto negativo. Dentre os entrevistados para
esta pesquisa, a maioria afirmou ter votado em partidos de esquerda (45% no SPD - Partido
Social Democrata Alemão - e cerca de 25% no KPD - Partido Comunista Alemão), 28. Ao
comentar esta pesquisa, Claudia Koonz afirma que os entrevistados
[V]iam a modernidade para mulheres como “imoral” ou “não-germânica”, ou
“indigna das mulheres”. Estes socialistas convictos podem ter votado com a
esquerda, mas suas morais ecoavam as ansiedades da direita. [...] Quando a
sociedade se quebrou, eles procuraram a causa e encontraram-na não muito longe de
casa na Nova Mulher que, no pensamento popular, ganhava seu próprio dinheiro e
se recusava a se contentar com um papel de esposa.29
Em português: “confiáveis, não decoradas como bonecas” e “deve ser vista como merecedora de respeito/Não
ser parte das paixões e jogos de raças estranhas”. A versão aqui presente, que não buscou preservar a estrutura
poética da original, é uma tradução da versão em inglês, encontrada no Mothers in Fatherland, da historiadora
Claudia Koonz (2013), p. 51. A versão integral em inglês é a seguinte: We want our women tried and true/Not as
decorated toys./The German wife and mother too/Bears the riches no foreign woman enjoys./ The German
woman is noble wine/She loves and enriches the earth./The German woman is bright sunshine/To home and
hearth./Worthy of respect she must always be seen;/Not of strange races the passion and game/The Volk must
remain pure and clean:/That is the Führer’s highest aim.
27
RUPP, Leila J. Mother of the "Volk": The Image of Women in Nazi Ideology. Signs: Journal of Women in
Culture and Society, v. 3, n. 2, p. 362-379, 1977.
28
A pesquisa foi publicada, com comentários, em 1936, por Erich Fromm (FROMM, Erich. Arbeiter und
Angestelle am Vorabend des Dritten Reiches. Paris, 1936). Tive contato com seus resultados através do
Mothers in the Fatherland, de Claudia Koonz. Entre os entrevistados nesta pesquisa, somente cerca de 3% (17)
declararam ter votado nos nazistas, e menos 2% (11) dos entrevistados disseram que não haviam votado.
29
KOONZ, Op. cit., 2007, p. 98.
26
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As preocupações com a “nova mulher” de Weimar e, por extensão, com a
modernidade, eram comuns entre grande parte dos alemães, e não estavam necessariamente
ligadas aos nazistas. Estes fizeram uso das tensões e ansiedades gerais para oferecer sua
alternativa: a mãe do Volk, a respeitável mulher ariana que ergueria em seus ombros a
Volksgemeinschaft, que salvaria os valores germânicos da degradação, e o faria através da
dedicação à função que a cabia por natureza, a maternidade30.
A realidade das mulheres alemãs, porém, não era tão simples. Muitas das mulheres
nazistas trabalhavam ou se ocupavam de outro modo de coisas ditas da “esfera masculina”,
como o próprio fazer política. Cabia aos veículos de propaganda nazista, suas revistas, seus
jornais, programas e discursos nos rádios, ao mesmo tempo apresentar a visão ideal da mulher
nazista e circunvir a possibilidade de alienar aquelas que não se adequassem totalmente ao
ideal proposto31.
A importância e universalidade da função materna para os nazistas funciona, neste
sentido, para flexibilizar o discurso e permitir incluir mais mulheres. Como “mãe do Volk” e
potencial mãe de filhos racialmente puros, todas as mulheres arianas detinham em si o poder
de assegurar a continuidade do Reich32. Mais que isso, esta continuidade era impossível sem
elas. Era das mulheres a função primordial para o projeto nazista de uma Alemanha ariana, de
uma comunidade racial e cultural germânica que resgataria e refletiria o passado glorioso de
seu povo.
Como coloca o ministro nazista Richard Darré, em seu “Sobre as leis de casamento e a
procriação”, o objetivo dos nazistas era o crescimento da população “racialmente desejável”,
visto que “o crescimento populacional por si só é inútil; o que realmente importa é a
hereditariedade das crianças”33. Desta forma, o discurso nazista afirma que o lugar da mulher
em seus planos, longe de ser subalterno, é um lugar de edificação. A mulher ariana é a base de
toda a Volksgemeinschaft, sem ela os objetivos do Reich jamais poderiam ser alcançados.
A importância do papel de mãe do povo aparece em discursos de Hitler e altos oficiais,
como o próprio Goebbels que, ao discursar sobre a mulher alemã, afirmou que “o filho é um
presente da mulher ariana para o Reich”34. Mesmo antes da ascensão ao poder, o tópico já
constava entre as prioridades nazistas, estando presente no Mein Kampf.
30

KOONZ, Op. cit., 2013.
KOONZ, Op. cit., 2007.
32
CENTURY, Rachel. Female administrators of the Third Reich. Springer, 2017.
33
DARRÉ, sd. In: LANE, Barbara Miller; RUPP, Leila J. (Ed.). Nazi ideology before 1933: A documentation.
Manchester University Press, 1978.
34
Ver o discurso “Deutsches Frauentum,” Signale der neuen Zeit, 25 ausgewählte Reden von Dr. Joseph
Goebbels in Zentralverlag des NSDAP. Munique, 1934, p. 118-126.
31
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Na primeira página da edição de dia das mães de 1936 da NS-FrauenWarte (figura 1)
a imagem escolhida foi a da mulher, vestida como trabalhadora rural, sentada e cuidando de
seu filho enquanto, a seu lado, seu marido trabalha. No fim da página, uma citação de Gertrud
Schotlz-Klink afirma que a mãe é a primeira trabalhadora da nação. A implicação não sendo
que a maternidade e o ato de criar seus filhos é trabalho, mas sim de que é este o trabalho, a
função primordial, da mulher, e que este é um trabalho feito para a manutenção do Reich, para
a perpetuação da Volksgemeinschaft.

Figura 1: Primeira página da edição de Dia das Mães da NS-FrauenWarte. 1936.

Mesmo a educação feminina era focada neste tópico, e são comuns na revista tanto
anúncios quanto artigos sobre as escolas de femininas dedicadas à maternidade e ao
casamento. Como afirma Carla Pinsky,
As mulheres que se encontravam do lado alemão da “barreira racial” eram vistas
como “mães do volk” (povo alemão). No Mein Kampf, Adolf Hitler afirmara que a
finalidade da educação feminina deveria ser, irrevogavelmente, formar a futura mãe.
Mais tarde completaria dizendo que, da mesma maneira que o homem deve dar
provas de heroísmo no campo de batalha, colocar filhos no mundo é a forma de a
mulher batalhar pela sobrevivência de seu povo. [...]Mais do que valorizar a
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maternidade, o que se fazia era ressaltar a obrigação das mulheres para com a “raça”;
como dizia o slogan, elas deviam “dar um filho ao Führer”.35

Este discurso ancorado na importância da maternidade não encontrava somente
receptividade entre as mulheres nazistas. Muitas das mulheres que não se viam refletidas na
modernidade da “nova mulher” de Weimar, sentindo-se isoladas ou fora de lugar, recebiam
bem a mudança que viam como uma maior valorização de um papel que elas próprias já
exerciam. Para muitas destas mulheres, a vitória estava na expansão de seu papel de mães e
esposas, não numa conquista dos territórios vistos como “masculinos” 36.
Este não era o consenso entre todas as mulheres alemãs – nem mesmo as nazistas,
como visto anteriormente – mas o objetivo de sua aparição tão frequente nos veículos de
propaganda do Reich, e em específico na NS-FrauenWarte não era a de que tal ideal
representasse de fato a realidade da totalidade das mulheres alemãs. A imagem da mãe do
Volk era um norte para qual apontar, uma inspiração. Era a figura de como a mulher ariana
deveria ser, mais do que de como era na realidade; esta figura era uma idealização e um
modelo.
A centralidade da maternidade e seus contornos raciais motivaram uma série de
medidas ligadas tanto à pró-natalidade quanto à anti-natalidade entre 1933 e 1939 37 , ao
mesmo tempo restringindo e implementando maiores punições para o aborto e legalizando
esterilizações forçadas daqueles que não fossem vistos como desejáveis, ou seja, os não
arianos. A mulher ariana era de quem o Reich dependia para a continuidade de seu povo, o
que tornava sua sexualidade um assunto de interesse governamental. Para Gisela Bock, esta
era a dimensão que tornava todas as mulheres alemãs em vítimas do Terceiro Reich 38. Estas
mulheres se encontravam de fato em uma situação complexa e que exige nuances em sua
interpretação. Eram ativas participantes e contribuintes do e para o crescimento, o
estabelecimento e a consolidação do Reich, envolvendo-se nas mais diferentes funções, até
mesmo papéis de relativa liderança e importância no Reich. Não seria correto identificá-las
como seres sem agência ou sem consciência do que defendiam ou pelo que lutavam. Ainda
assim, viam sua vida privada ser restringida e legislada de uma forma bastante particular, até
mesmo aquelas que – por serem representantes do ideal ariano – se encontravam em uma

PINKSY, Carla B. Nazismo, gênero e as crianças da “raça superior”. In: Revista Estudos Feministas,
Florianópolis, 26(2), 2017, p. 2.
36
Sobre isso, ver KOONZ, Op. cit., 2007; RUPP, Op. cit., 1977.
37
ROSSY, Katherine M. Politicizing Pronatalism: Exploring the Nazi Ideology of Women through the Lens of
Visual Propaganda, 1933-1939. The Graduate History Review, v. 3, n. 1, 2011.
38
BOCK, Gisela. Zwangssterilisation im Nationalsozialismus: Studien zur Rassenpolitik und Frauenpolitik.
Opladen: Westdeutscher Verlag, 1986.
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posição privilegiada com relação às que eram determinadas “indesejáveis”. Não eram simples
vítimas ou algozes, mas, de certa forma, ambos, não facilmente encaixadas nesta dicotomia.

II: A MATERNIDADE É O SACRIFÍCIO
Muito da ideologia nazista repousa sobre a vontade de resgatar o pressuposto passado
heroico germânico. A mulher nazista não escapa a esta lógica. Comparadas às grandes
guerreiras do passado, cujo maior orgulho e honra, defendia o ministro Darré, estava no fato
de serem a origem das novas gerações de seu clã, de darem continuidade à sua comunidade39.
Honra, nobreza e sacrifício são palavras que vêm frequentemente ao lado da palavra “mãe”
nos discursos e materiais nazistas. Neste sentido, estavam incluídas não somente as mulheres
que tinham filhos, mas todas as mulheres arianas. A mulher nazista era, por natureza de sua
função, mãe de seu povo. Como explica Samantha Schuring,
As mulheres eram as cuidadoras da nação e era sua responsabilidade, ajudar os que
estavam a sua volta. Todas as mulheres eram mães, de certa forma, mesmo que não
tivessem filhos, pois o papel das mulheres era ajudar aqueles a seu redor. Era
esperado que todas as mulheres tivessem filhos, mas, como Sholtz-Klink afirmou, a
primeira coisa com a qual as mulheres deveriam se preocupar era o povo. Ideias
como esta colocavam as mulheres no plano de fundo de suas próprias vidas. Diziam
a elas constantemente para que cuidassem de outras pessoas e não havia qualquer
palavra sobre se tornarem indivíduos e buscarem sua própria alegria. A elas era dito
que colocassem as necessidades de seus maridos e filhos acima dos seus e que
seriam egoístas se não o fizessem40.

Como mães da nação, era esperado que às mulheres alemãs coubesse tudo o que
envolvesse cuidar do Volk. Mas não só isso. Esperava-se que, como toda mãe dedicada, cada
mulher ariana colocasse este propósito -- o de garantir a continuidade da Volksgemeinschaft -acima de suas próprias necessidades enquanto indivíduos. De fato, a função materna era
colocada como o grande sacrifício da mulher para a manutenção do Reich. Em artigo em
edição da NS-FrauenWarte de 1940, Alwine Schreiber compara a função materna com o
sacrifício do soldado no fronte e pergunta “o que seria de nossa fé na Alemanha eterna se
nossas mães não estivessem dispostas a ter filhos e a se sacrificar?”. No fim, Schreiber afirma
a importância do sacrifício das mulheres vir junto ao dos soldados41.
A própria ideia do que seria um bom alemão era baseada na disposição em se
sacrificar pelo bem da Volksgemeinschaft. A ideologia nazista trazia uma visão de união entre
o indivíduo e o coletivo do povo ariano. A identidade do bom nazista era em si a identidade

39

DARRÉ. Op. cit., sd.
SCHURING, Samantha. Mothers of the Nation: The Ambiguous Role of Women in the Third Reich. 2014.
Tese de Mestrado. p. 55.
41
SCHREIBER, Alwine. “Todesbereitschaft/Lebensbereitschaft”. NS-FrauenWarte, Edição de Junho de 1940.
p. 451.
40
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da comunidade racial nazista. Não havia como dividi-los; priorizar qualquer objetivo pessoal
acima dos ideais do Volk não era só errado, era inconcebível. Como coloca a autora nazista
Ruth Hildebrand, a vida da mulher “assim como a do homem, é de modo geral determinada
pela lei irrevocável de que tudo deve estar subordinado ao benefício do povo.”42
Não era, portanto, a maternidade especificamente a ser vista como um sacrifício por
suas características próprias, mas sim o fato de que a mulher ariana era responsável por cuidar
dos filhos do povo, se assegurar da manutenção deste, que tornava a função materna o
sacrifício a que esta deveria se dedicar. De todos os alemães era esperado que sacrificassem
suas necessidades individuais à serviço do povo. A maternidade era o sacrifício feminino na
medida em que a esta era entendida como uma extensão natural da vida de toda mulher. Na
edição de dia das mães de 1940 da NS-Frauenwarte Erna Linhart-Köpker afirma:
Todo Dia das Mães, pensamos em todas as mães, particularmente aquelas que estão
sozinhas e naquelas mães cujos maridos e pais estão no front, mas também toda
trabalhadora alemã que serve sua família ou faz outro tipo de trabalho para seu povo.
Assim como mães individuais recebem pequenos presentes de seus maridos e filhos,
todas as mães da Alemanha recebem, como agradecimento por seu incansável
trabalho, o Mütterdienst43, um trabalho da feminilidade alemã44.

Ser mãe de fato – isto é, ter seus próprios filhos – não era nem mesmo o fator
determinante quanto à categorização de “mãe da Alemanha” ou “mãe do Volk”. No Reich, a
função materna é intrínseca à existência da mulher, e abrange os mais diversos atos,
dependendo das necessidades da Alemanha. Podemos ver uma das expressões desta expansão
da “esfera feminina” ao atentar para o papel das mulheres nos esforços de “germanização”
dos chamados “alemães étnicos” nos territórios conquistados ao Leste45.
“Germanização” é uma tarefa distintivamente feminina, por centrar-se na esfera
doméstica como o lugar da cultura e costumes alemães. Mulheres do Reich deviam
incultar cultura e valores alemães adequados nos alemães étnicos, indo desde
limpeza pessoal e ordem até pureza racial e a língua alemã correta e obediência à
ideologia e ao regime nazistas. Era visto como imprescindível que alemães étnicos
aprendessem e assimilassem a cultura alemã, tendo em vista seu futuro papel como
comandantes do Leste46.

A expansão do Reich e da Volksgemeinschaft dependia em muito do sucesso nos
esforços em assimilar populações consideradas etnicamente alemãs nos territórios ocupados.
42

HILDEBRAND, 1934; apud. RUPP, Op.cit., 1977, p. 375.
Neste contexto, Reichsmütterdienst foi uma honraria dada às mães que participavam de serviços para outras
mulheres e meninas no Reich por seu papel e seu sacrifício pelo povo.
44
LINHART-KÖPKER, Erna. Am Muttertag 1940. NS-Frauen Warte, #22, 1940. p. 8.
45
Parte do projeto de expansão territorial e étnica nazista, os alemães étnicos eram aqueles que, apesar de serem
de outra nacionalidade por nascimento, eram considerados arianos e, portanto, pertencentes ao
Volksgemeinschaft. Além deles, aqueles que não eram de descendência alemã, mas que se encaixavam no
modelo racial ariano também podiam ser vistos como alemães étnicos, em algumas situações.
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JAMES, Madeline. Domesticating the German East: Nazi Propaganda and Women's Roles in the
“Germanization" of the Warthegau during World War II. Tese de Doutorado. 2020, p. 8.
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Neste sentido, o papel feminino foi de fundamental importância. O papel de uma mãe era não
só o de parir, mas também o de educar os filhos quanto aos costumes e normas da sociedade
nazista. Este esforço educacional era visto como uma das facetas da maternidade e se
expandia naturalmente para todos os filhos do povo, incluindo os “alemães étnicos”. Ser
professoras, portanto, não era visto como sair da esfera feminina do lar para o mercado de
trabalho, mas sim como uma expansão do papel de educadora de seus filhos.

Figura 2: Artigo do volume de junho de 1941 da NS-FrauenWarte

Em 1941, a NS-FrauenWarte publica artigo de Hilde Zimmermann (figura 2), lidando
com o esforço de “germanização” no Leste e as formas de preparação pela qual as mulheres
passavam para poder fazer parte deste trabalho. Estas mulheres precisavam estudar em escolas
especiais, fossem na Alemanha ou nas escolas estabelecidas nos territórios ocupados.
Precisavam ser treinadas para ser, como Zimmermann coloca, “representantes da
germanidade” no Leste 47 . Nestas escolas, tinham aulas práticas como culinária, costura e
primeiros socorros, e também elementos teóricos como a história, geografia e cultura destes
47

ZIMMERMANN, Hilde. Bereit für den Einsatz im Ostraum. NS-FrauenWarte, 06/1941. p. 307.
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novos territórios. Eram também necessárias as aulas sobre política alemã, e os elementos de
sua cultura que deveriam ensinar aos “alemães étnicos” para que estes pudessem ser
assimilados ao Reich, bem como os melhores métodos para fazê-lo48.
Das mulheres arianas indo para o Leste era esperado que fossem verdadeiras
embaixadoras do nazismo, que fossem, como o artigo coloca, “pioneiras” do novo mundo que
o Reich pretendia criar. Elas sacrificavam o conforto e a segurança de seu lar na Alemanha
pela possibilidade de auxiliar nos objetivos do Reich. Era um trabalho árduo, necessário e
intrinsicamente político, mas que ainda assim, por virtude da flexibilidade do conceito nazista
de maternidade, era um trabalho que poderia ser encaixado na “esfera feminina”. Era,
portanto, mais uma das facetas do “sacrifício materno” que era esperado de todas as mulheres
arianas.

III: A MATERNIDADE COMO TRABALHO
Mais entendido como um mal necessário nos primeiros anos do Terceiro Reich, o
trabalho feminino ganhou novas definições conforme as necessidades do Reich mudaram, e
em especial quando a guerra se prolonga. As mulheres trabalhadoras nunca haviam sido
exatamente excluídas da sociedade nazista, sendo sempre necessárias ao seu funcionamento.
Programas do governo tentavam, porém, minimizar o número de mulheres fora do lar dentro
das possibilidades, tendo programas de incentivo monetário com determinações para que as
mulheres, para que sua família se qualificasse, fossem donas de casa, por exemplo49.
Quando a Segunda Guerra se torna mais longa do que o esperado, a forma como o
trabalho feminino é tratado na propaganda nazista sofre alterações. Com a ideia de cada vez
mais homens ao front, os postos de trabalho se esvaziam, fazendo com que a presença das
mulheres se torne necessária mesmo em tipos de trabalho tipicamente masculinos. Ilustrando
esta mudança, a NS-FrauenWarte passa de uma postura de ênfase ao trabalho doméstico a
uma crescente busca por incluir e, depois, exaltar as mulheres que trabalham também fora de
casa. Podemos comparar, por exemplo, a edição de Dia das Mães da revista em 1936, em que
a única menção ao trabalho se encontra em um artigo dedicado às escolas de maternidade 50, e
a edição do Dia das Mães de 1940, cujo editorial lê:
Claro, o programa de treinamento também envolve cerca de 5 milhões de mães
trabalhadoras. Os cursos de maternidade também são ensinados nas fábricas. As
mulheres podem participar no fim do dia de trabalho e não precisam viajar por
48
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grandes distâncias até a escola mais próxima. Elas são agradecidas por isso e
entusiasmadas para aprender como conciliar o emprego e o lar, apesar das
dificuldades.51

Podemos ver outra expressão desta mudança quando analisamos e comparamos os
temas abordados pelos editoriais – que davam o tom das edições da revista – nos biênios
1935/36 e 1941/42.

Figura 3: gráficos dos conteúdos dos editoriais da revista NS FrauenWarte nos biênios 1935/36

51

LINHARDT-KÖPKER. Op. cit.
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Figuras 4: gráfico dos conteúdos dos editoriais da revista NS FrauenWarte no biênio 1941/42.

Enquanto o primeiro biênio observado, 1935/36, anos antes da Segunda Guerra
Mundial, tem maior foco em turismo, maternidade e cultura, além de uma variação mais
constante de temas, o advento da guerra muda o tom das revistas, o que pode ser visto na
concentração de editoriais explicitamente políticos. Os revezes no front começam a acontecer
e a guerra já custa caro mesmo ao front doméstico, não pode se escapar da política, ainda que
esta venha em muitos casos ligada a outros tópicos já habituais das páginas da revista, como
vemos com artigos como Die Frau im lebensfeindlichen “Sowjetparadies” [A mulher no
hostil “paraíso soviético”] em edição de 1941, aliando a propaganda quanto ao inimigo
externo a tópicos do papel da mulher e da família na sociedade.
Mesmo as escolas de maternidade tomam foco diferente: antes, eram locais em que as
mulheres – mesmo as trabalhadoras – aprenderiam como se dedicar ao lar, a seus maridos e
seus filhos. Com o agravar da guerra, apareciam como formas de instruir as mulheres sobre
como conciliar seu trabalho fora de casa com sua dedicação às funções domésticas. Mas como
o discurso nazista conciliava essa necessidade do trabalho feminino com sua anterior
insistência no lar como o lugar da mulher?
Enquanto a visão popular da mulher die deutsche Frau [a mulher alemã], mãe do
Volk, desenvolveu-se de certa maneira da interação com os pontos de vista mais
extremos e em resposta às realidades externas das demandas econômicas, esta se
manteve relativamente estável durante o período entre guerras, enquanto a política
nazista com relação às mulheres mudou em resposta às mudanças na situação
econômica, particularmente, no que diz respeito à depressão. Estas mudanças
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encontraram justificativa no princípio nacional socialista do bem comum antes do
bem individual, expressado no slogan “Gemeinnutz vor Eigennutz” [Bem comum
antes/acima do interesse individual]. A concepção popular nazista da mulher devia
sua flexibilidade a este princípio, já que a mulher ideal nazista devia seu trabalho ao
Estado acima de tudo.52

Como visto anteriormente, era esperado de todo alemão que sua dedicação ao Reich e
à Volksgemeinschaft fosse superior a tudo, que estivesse acima de suas ambições pessoais e
seus objetivos. Na realidade, o nazista ideal era aquele cujos objetivos eram os objetivos do
Reich. A existência desta expectativa tornava a mudança das demandas mais fácil. Não havia,
a princípio, nenhuma ruptura entre a imagem da mulher nazista dedicada aos filhos do Volk e
a mulher que produzia armamentos nas fábricas. Afinal, se a função maior e mais
fundamental da mulher nazista era garantir a continuidade da comunidade racial ariana e
cuidar do futuro dos filhos do povo, ela deveria então fazer tudo o que fosse necessário para
assegurar os objetivos nazistas. Sacrificaria tudo de si mesma, participando de atividades que,
em outras condições, seriam da “esfera masculina”, mas que naquele momento precisavam da
disponibilidade materna em dar-se de inteiro a seus filhos. O trabalho era um desdobramento
de sua função de mãe.
Isto era possível, pois, como expõe Madeline James,
A família na Alemanha nazista era considerada a base da nação, a “célula
mãe” do Volk, e a mãe, como guardiã da família, era, portanto, também a guardiã do
Volk. Ao estender este dever feminino além do confinamento da família alemã
individual, os nazistas na verdade concederam às mulheres maiores
responsabilidades e oportunidade para terem mais atividades fora do lar do que
historiadores e o público - que focaram sua atenção mais na imagem da mulher
como mães na propaganda nazista - assumiram ser o caso por muito tempo.53

A combinação da centralidade do papel da mulher como “mãe do Volk” e da ênfase na
cultura nazista em que seu povo estivesse sempre disposto a sacrificar-se pelo bem maior da
Alemanha abria um leque de possibilidades a estas mulheres e demonstrava uma inesperada
flexibilidade nos valores nazistas. Esta flexibilidade tinha função prática, é claro, e traduzia-se
em uma manobra discursiva que permitia que, ainda que o que fosse pedido a seu povo
pudesse variar extremamente dependendo das condições políticas e econômicas da Alemanha,
o Reich jamais tivesse que negar ou apagar posições anteriores. As mudanças eram
admissíveis dentro da própria lógica destes valores, evitando uma ruptura.
Quando a guerra se agrava, o front doméstico também vê suas estruturas fragilizadas.
Podemos ver nestes momentos o crescimento das comparações entre a função materna – que
aparecia aí já como todo o trabalho que pudesse auxiliar os esforços de guerra alemães –m e a
52
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do soldado que aceitava arriscar sua vida no conflito armado. Esta ênfase não era somente útil
no sentido prático; o de levar as mulheres aos postos de trabalho que careciam de
trabalhadores, mas também para o psicológico. Na propaganda nazista, a mãe do Volk era a
base de toda a sociedade e, enquanto esta acreditasse no futuro do Reich, haveria esperança de
uma vitória, enquanto ela estivesse disposta a sacrificar-se pelo Volk, também o soldado no
front o faria. Este sentimento, ecoado por diversas vezes nos artigos e imagens da NSFrauenWarte, era o que permitia aos alemães passar pelos piores momentos e continuar
lutando54.
Nos anos 1940, e principalmente depois dos revezes militares em Moscou e
Stalingrado, a frequência de artigos, capas, poemas, contos e editoriais envolvendo a guerra
cresce. A figura do soviético como o grande inimigo externo passa a figurar na NSFrauenWarte, ainda que a revista não tivesse até então o conteúdo muito vinculado aos
esforços militares, sugerindo que a guerra tomava um lugar mais central na mente do alemão
e da alemã médios. Os tons negativos – antes evitados pela revista – levam à imagem de uma
Alemanha menos segura de sua vitória, menos certa de seu destino. Ainda assim, a guerra
tende a aparecer mais frequentemente relacionada ao papel feminino e à necessidade dos
esforços das mulheres para a guerra tanto no front doméstico quanto front de guerra.

54

SCHURING, Op.cit.
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Figura 3: Artigo de edição de 1941 da NS-FrauenWarte dedicado ao papel da mulher durante a guerra.

Este artigo, datado de 1941, pretende falar da contribuição das mulheres na guerra. É
interessante notar que as imagens que o ilustram são, em primeiro lugar, a da mãe com o filho
em seus braços, olhando para o horizonte, a mãe alemã. Logo abaixo, vemos uma mulher
debruçada sobre o maquinário, em função fabril. O artigo atenta para a importância do
trabalho feminino para o esforço de guerra, ligando-o aos cuidados das mulheres por seus
filhos. A mulher alemã nunca deixava de ser mãe, e a propaganda nazista sempre enfatizava
este papel. As necessidades dos anos 1940 fazem com que este venha associado à produção de
armamentos, à colheita de alimentos, a todo tipo de trabalho fabril e, em certos casos, até
mesmo ao trabalho exercido por um grupo de mulheres no front de guerra.
A mulher alemã, a “mãe do Volk” era desafiada novamente. Agora, seu sacrifício a
chamava à guerra e, por ser mãe de todo o seu povo, de toda a Alemanha, a mulher das
páginas da NS-FrauenWarte, a mulher idealizada e imortalizada na propaganda nazista, estava
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disposta a tudo para garantir que a Volksgemeinschaft sobreviveria, que a Alemanha seria
vitoriosa.

CONCLUSÃO
O futuro nazista era um eco de um imaginado passado glorioso, de uma idealização e
visão do passado germânico como heroico. Seu objetivo era claro: desfazer-se das amarradas
da “degeneração” da modernidade e trazer um novo homem à luz do sol: o valoroso homem
nazista. Ariano, forte, saudável e disposto a tudo para que a Alemanha fosse vitoriosa. A seu
lado, a mãe de seus filhos, a base de sua família, a mulher racialmente “pura” e que daria luz a
todo o povo. Este era o sonho nazista. Para que fosse alcançado, cada um dos cidadãos do
Reich teria que estar disposto a sacrificar-se de corpo e alma. Este sacrifício pelos valores
germânicos era a essência da comunidade racial que o Terceiro Reich pretendia formar, a
Volksgemeinschaft.55
Parte integrante destes esforços, a propaganda nazista é até hoje tema de pesquisa e
vasto interesse público. Entre as publicações voltadas às mulheres nazistas, a NS
FrauenWarte figura como a única revista feminina ligada ao NSDAP, o partido nazista, uma
publicação que vendeu milhões de cópias em seu curto período de publicação – pouco mais de
uma década –56, mas que traz em suas páginas a visualização de um ideal feminino que estava
na base da ideia nazista de sociedade.
Esta mulher, mãe do povo alemão, era acima de tudo uma mulher disposta a sacrificarse pelo bem de seus filhos. Este era o núcleo de seu ser, a essência de sua função e seu papel
no Reich. Todo o resto é mutável a depender das necessidades do Volk. Enquanto nos
primeiros anos do regime nazista a NS-FrauenWarte se dedica quase que exclusivamente à
dimensão doméstica, aos trabalhos de uma esposa, à culinária, moda e o cuidado com bebês e
crianças, a conquista dos territórios trazem novos desafios; as “mães do Volk” veem a
primeira expansão significativa de sua “esfera feminina”. Agora, o Reich precisava também
que suas mulheres fossem cuidar dos filhos do povo que estavam longe, os “alemães étnicos”.
A educação do povo alemão dentro dos valores nazistas sempre fora dever materno, e agora
algumas destas mães precisavam sacrificar seus confortos no antigo Reich e se dispor a cuidar
dos mais novos filhos do povo, integrando-os à Volksgemeinschaft 57 . Esta não foi, como
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sabemos, a maior ou mais importante mudança que sofreria a definição do papel feminino no
Terceiro Reich.
O posicionamento da maternidade como condição intrínseca da mulher, fazendo de
toda a mulher nazista, desde seus primeiros momentos, mãe do Volk, significava poder
atribuir a ela qualquer função necessária para proteger o futuro do povo. Afinal, o papel da
mãe era o de fazer até mesmo o impossível para seus filhos e os filhos da mulher nazista eram
todos os alemães. Esta determinação dava ao discurso nazista a possibilidade de expandir e
retrair o que colocava como “lugar da mulher” ou a “esfera feminina”, conforme desejassem e
conforme fosse necessário. Desde o cuidado com o lar e a responsabilidade de ter filhos
biológicos até as articulações políticas para a ascensão do nazismo e, nos anos finais do Reich,
o auxílio ao esforço de guerra58.
As páginas da revista feminina NS FrauenWarte são palco das mudanças e das
permanências na definição do papel da mulher ariana. Ela, que era a quem sabia fazer tudo o
que deveria ser feito para garantir a vitória do Reich e a sobrevivência da Volksgemeinschaft,
aquela cuja dedicação não conhecia limites. Até que ponto esta idealização poderia se traduzir
em realidade? É difícil dizer com exatidão. Mas muitas das mulheres nazistas viam na Mãe do
Volk a realização de seus maiores objetivos, o reflexo de sua vontade e disposição para
auxiliar e cuidar de seu povo. Muitas destas mulheres reais foram do lar ao campo ou às
fábricas, tiveram os filhos do Reich, para o Führer e para a Volksgemeinschaft, auxiliaram nos
esforços de guerra tanto no front doméstico quanto no front de batalha. Todo este esforço era
afinal o sacrifício esperado de todo o nazista, e em especial das mulheres-mães da Alemanha.
Somente a vitória era concebível. A derrota era a aniquilação total59.
A mulher da NS-FrauenWarte, em suas quase rupturas e em suas permanências, é
demonstração da habilidade do discurso nazista em se moldar ao que é necessário. Múltiplas
faces de uma mesma essência, a “mãe do Volk” estava sempre pronta a doar-se para o sucesso
de seu povo, ela era a idealização que dava base à toda a sociedade a seu redor e encontrava
na NS-FrauenWarte o veículo que a levaria ao maior número possível de mulheres a que
serviria, por fim, de um modelo a se seguir, quer pudessem se enxergar nela ou não.
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Artigo de Dossiê
O GOLPE DE 1964 NO BRASIL: UMA BREVE
ANÁLISE NO CAMPO DAS CIÊNCIAS HUMANAS
THE COUP THE 1964 IN BRAZIL: A BRIEF
ANALYSIS IN THE FIELD OF HUMAN SCIENCES
BRUNA BALIZA DOS SANTOS DOIMO*
MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA**

Resumo: O Golpe e Ditadura instituída no Brasil em 1964 são temas centrais nos trabalhos no
campo das ciências humanas. Contudo, em especial após as últimas eleições de 2018, temos
visto o tema ganhar mais espaço na esfera pública, principalmente em discursos que visam
uma revisão de temas a muito já demonstrados, como a violência do regime. Nesse momento,
nós profissionais das ciências sociais temos responsabilidade de nos debruçarmos no tema,
explicar sua complexidade. Ao invés de temas há muito já aceito pela grande parte dos
cientistas das humanidades, como a brutalidade do regime, vamos aqui nos debruçar em
outros temas que passaram por muita disputa nas ciências sociais e história.
Palavras-chave: Golpe de 1964, Ditadura, revisão bibliográfica.
Abstract: The coup and dictatorship instituted in Brazil in 1964 are central themes in works
in the field of human sciences. However, especially after the last elections of 2018, we have
seen the theme gain more space in the public sphere, especially in speeches by those who aim
at a review of themes that have long been demonstrated, as an example, the violence of the
regime. At this moment, we social science professionals have a responsibility to focus on this
topic and explain its complexity. Instead of themes that have long been accepted by most
scientists in the humanities field, such as the brutality of the regime, we are going to look here
at other themes that have gone through a lot of dispute in the social sciences and history.
Key-words: Coup the 1964, dictatorship, literature review.

Introdução
Embora a ditadura brasileira seja ampla e exaustivamente discutida pela historiografia,
quando nos deparamos com cartazes em manifestações pedindo “intervenção militar”,
percebemos que esse tema demanda análises mais aprofundadas, em particular, no campo das
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ciências sociais. Assim, fazer uma reflexão sobre esse período é um processo fundamental
para entender a história do Brasil.
Tendo como fio condutor essa percepção, discutimos nesse artigo o tema do golpe civilmilitar de 1964. Nosso objetivo é apresentar os debates de algumas correntes que lidaram com
o tema da responsabilização do Golpe e da instauração da Ditadura. Tratar dos embates
científicos a respeito desse tema é uma tarefa que para ser executada de forma integral,
levando em conta tudo que já foi pesquisado no terreno das ciências sociais, demandaria a
escrita de uma coletânea de livros separados por período, correntes interpretativas, dentre
tantos outros recortes possíveis. Desse modo, nossa pretensão não é esgotar o tema ou dar
conta de um debate entre aqueles que produziram pesquisa no campo. Este artigo é o
desdobramento de um trabalho produzido para a disciplina “Ditadura Militar no Brasil (19641985) realizada durante o mestrado. Por meio desta matéria, tivemos acesso às discussões de
autores que se dedicaram a explicar as forças sociopolíticas por trás do Golpe de 1964.

Os interesses políticos e as engrenagens por trás do golpe
O cientista político René Dreifuss é uma referência para todos aqueles que pesquisam
o tema do Golpe de 64, seja reafirmando suas conclusões ou contrapondo-as. Sua tese “1964:
A conquista do Estado” foi publicada em 1981, e contava com vasta documentação do
Instituto de Pesquisa e Estudo Social (IPES), que até então não havia sido analisada. A tese
defendida por Dreifuss argumenta que havia uma coalização entre diferentes setores da elite
brasileira com a participação do capital internacional, o que o autor vai chamar de “capital
multinacional-associado”, que reunidos no conglomerado IPES/IBAD, tentavam impor seus
interesses sócio-políticos em um projeto de Estado.
O IPES e o IBAD, segundo Dreifuss, possuíam duas facetas. Publicamente seu
objetivo era “analisar a situação e contribuir para a solução dos problemas sociais que surgem
constantemente na vida brasileira.” O seu lado secreto, “coordenava uma sofisticada e um
multifacetada campanha política, ideológica e militar”, que empreendiam “manipulação de
opiniões e [uma] guerra ideológica”. Os institutos tinham papéis distintos. O IBAD “agia
como uma unidade tática” e o “IPES operava como centro estratégico”. 1
Dreifuss investigou a composição dessas associações, com o objetivo de traçar os
diversos interesses que estavam em jogo. Fica claro para ele que, mesmo havendo interesses
específicos de cada fração de grupo (ruralistas, empresários nacionais de diversos ramos,
1

DREIFUSS, René Armand. 1964, a conquista do Estado: ação política, poder e golpe de classe. Vozes,
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empresariado internacional, alto escalão militar e outros), em seu conjunto, eles buscavam
uma união visando pôr em prática um plano de ação político coeso. O autor qualifica esse
grupo como uma “elite orgânica”, baseado na ideia de “intelectual orgânico” de Gramsci. 2
Essa elite é a conjunção de agentes de mesma base ideológica que se unem estrategicamente a
fim de implementar uma ação política classista, voltada para o favorecimento de seus
interesses econômico, políticos e sociais.
A transformação de diferentes grupos da elite em uma elite orgânica passou, segundo
o autor, por três estágios: o primeiro, a conscientização dos grupos para a necessidade da ação
política; o segundo, a consolidação dos complexos IPES/ IBAD; e, por último, “evoluiu de
um limitado grupo de pressão para uma organização de classe capaz de uma ação política
sofisticada, bem como o modo pelo qual ela evolveu da fase de projetar uma reforma para o
estágio de articular um golpe de Estado”.3
O autor apontou para a ativa participação internacional financiando e passando o
know-how para coordenar as ações do Instituto de Pesquisa de Econômica Aplicada - IPEA
contra o governo de João Goulart. Para se referir a esse grupo o autor usa o conceito de
“capital multinacional-associado” – a junção entre o capital nacional e o estrangeiro. Vale
ressaltar que, para o Dreifuss, a ação desse grupo estava em curso desde o governo de
Juscelino Kubitschek, com entrada de capital estrangeiro. Desse modo, o golpe de 1964 teria
sido o resultado desse processo. Sendo o ponto máximo de interferência dessa “ordem
empresarial” no poder executivo, que avaliou que não daria mais para seguir as “regras do
jogo” democrático para ter atendido seus interesses – era preciso um “assalto ao poder”.
Como Dreifuss, o outro autor que foi um dos primeiros a se debruçar sobre a forte
interferência estadunidense no golpe é Luiz Moniz Bandeira.4 Este argumenta que não só o
Golpe de 1964, mas também a tentativa anterior de golpe para que Jango não assumisse a
presidência estavam associados a um “fenômeno de política internacional cujo epicentro se
encontrava na mutação estratégica de segurança continental, promovida pelo Pentágono.”5
Nesse sentido, os golpes contra a democracia no Peru (1962), Argentina (1962) e Guatemala
Dreifuss faz uso não só desse, mas de diversos conceitos gramsciano, como “bloco histórico”, “crise orgânica”,
“transformismo” e “sociedade civil”.
3
DREIFUSS, Ibdem, p. 161-162
4
Vale ressaltar que já no livro “O governo João Goulart”, de 1978, Muniz Bandeira já traz o tema da
participação ativa do governo dos EUA no golpe. Tanto o livro de Bandeira, quanto de Dreifuss estão fundados
na descoberta de documentos do governo americano sobre sua participação, como exemplo, a nomeada
Operação Brother Sam, relevada em reveladas em 1976, por Phyllis R. Parker.
5
BANDEIRA, Luiz Alberto Muniz, O golpe de 64 como fenômeno de política internacional. In: 1964: Visões
críticas do golpe: democracia e reformas no populismo. TOLEDO, Caio Navarro (org), Campinas: Editora da
Unicamp, 1997, p. 90
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(1963), se situam nesse cenário de incentivo do governo estadunidense a regimes de exceção,
por entender que estes seriam mais eficazes em reprimir ameaças revolucionárias.
Todavia, o maior problema para o EUA não era o perigo da luta de guerrilhas, mas sim
o fortalecimento da democracia, "onde o endurecimento das tensões econômicas e dos
conflitos sociais aguçava a consciência nacionalista e os sentimentos anti-norte-americano".6
Até porque, segundo análises da própria Central Intelligence Agency - CIA, no caso brasileiro
havia mais possibilidade de se desenvolver um autoritarismo ultranacionalista, aos moldes
do governo de Vargas e Perón, do que um regime comunista.7
Marcelo Badaró Mattos chama atenção que esse tipo de explicação, que o autor vai
classificar de materialismo histórico, era comum na época em que Dreifuss e Muniz Bandeira
escreveram seus livros 1977 e 81, respectivamente.8 Bandeira vai ler o Golpe de 64 como um
episódio de luta de classes, onde o setor empresarial, nacional e especialmente estrangeiro,
derrubou o governo a fim de conter a ascensão dos trabalhadores.9
Mas há aqueles que vêm um ponto a ser refutado nessa teoria. Carlos Fico, diferente
de Dreifuss, afirma que há uma diferença importante entre o que ele vai chamar de
“campanha de desestabilização de Goulart” e o que de fato foi a “conspiração” para a tomada
de poder.

10

Para Fico ficou comprovado que houve uma campanha de desestabilização do

governo de João Goulart, que estava em curso desde 1962, posta em prática por organizações
e agências brasileiras e americanas. Já os primeiros “preparativos” para o Golpe, datam de
1963. A campanha contra o governo teria sido muito bem-organizada e estruturada e seu
comando estava na mão de entidades civis (no Brasil). Já o Golpe, para o autor, teria tido
pouco planejamento e foi articulado pelos militares. Mesmo vendo a ligação entre os dois
eventos, como sugere Dreifuss, Fico considera importante que seja preservada a relativa
autonomia entre eles, pois senão corremos o risco de acreditar que aqueles que, anos antes,
iniciaram a propaganda contra o governo do então presidente já sabiam exatamente os rumos
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críticas do golpe: democracia e reformas no populismo. TOLEDO, Caio Navarro (org), Campinas: Editora da
Unicamp, 1997, p.118.
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Ibdem, p.118
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MATTOS, Marcelo Badaró. O Sentido de Classe do golpe de 1964 e da Ditadura: Um debate bibliográfico. In:
1964: 50 anos depois – a ditadura em debate. Grinaldo Carneiro Zachariadhes. (Org). Aracaju: EDISE, 2015.
582 p.36-37
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BANDEIRA, Moniz. O governo João Goulart: as lutas sociais no Brasil, 1961-1964. Rio de Janeiro:
Civilização brasileira, 1977. Pp.21-22
10
FICO, Carlos. O grande irmão. Da Operação Brother Sam aos anos de chumbo: o governo dos Estados
Unidos e a ditadura militar brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. Pp.75
Revista Ars Historica, ISSN 2178-244X, nº 22, jul./dez. 2021, p. 60-79 | https://revistas.ufrj.br/index.php/ars

63

que essa levaria. Ou em outras palavras, que o golpe era o único caminho para aqueles que
vinham pondo em prática a campanha “anti-Goulart”.11
Vale ressaltar que além da participação capital multinacional e do governo americano,
Dreifuss também chama atenção para as participações de outras entidades civis no Brasil,
como, por exemplo, a Igreja Católica e seu culto sistemático anticomunista, ou então a
organização Tradição, Família e Propriedade (TFP). Essas, segundo ele, até foram
responsáveis pela mobilização de uma parcela da população.
Posto isso, Dreifuss, de forma bem-sucedida, acabou criando uma escola explicativa
ao pensar o capital estrangeiro como um elemento chave para se compreender o Golpe de
1964. No entanto, alguns autores posteriormente questionariam até que ponto a comprovação
de uma conspiração por si só consegue fornecer uma “explicação real” dos eventos. Essas
divergências criadas no campo historiográfico demonstram os meandros e incertezas que tal
acontecimento apresenta quando nos deparamos com a tarefa de analisá-lo.

A participação civil no golpe e na ditadura
A compreensão do que foi o período ditatorial é um desafio para as ciências sociais.
Dentre várias vertentes explicativas, temos uma que pensa o caráter dessa ditadura. Isto é, no
Brasil tivemos uma ditadura militar ou uma ditadura civil-militar?
O primeiro a fazer uso do termo civil-militar para descrever tanto o Golpe quanto a
Ditadura foi o já mencionado René Dreifuss. Ele chega a essa conclusão não só por entender
que houve uma participação decisória de agentes civis na tomada do poder, mas por
compreender que esta tinha um projeto de classe que justificava a colaboração.
É importante ressaltar que, para ele, houve participação da elite civil, não só no Golpe,
mas também durante o governo. O autor chegou a essa conclusão analisando a composição
dos ministérios e os projetos postos em prática no governo Castello Branco, que, como
aponta, contavam com a participação direta desse grupo civil que teria patrocinado o golpe.
Muitos dos componentes civis desses ministérios eram tidos como profissionais técnicos, para
ele, os “tecno-empresários”. Dreifuss afirma que um estudo mais cuidadoso nos permite
observar que este grupo estava diretamente ligado ao complexo IPES/IBAD ou então a
industriais e banqueiros que haviam contribuído com os institutos a fim de derrubar Goulart.12
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Para Dreifuss, o que motiva a derrubada de Goulart são os interesses de classista de
uma elite que se via cada vez mais ameaçada pela conjuntura sociopolítica do período. Essa
mesma tese é defendida por Bandeira, que entende o Golpe como um episódio de luta de
classes, o qual refletia o momento conturbado após a Revolução Cubana, onde os
“antagonismos sociais e políticos” se evidenciavam ainda mais.13
Outros autores pensaram sobre uma “complexa trama de engenharia política” que
estava por trás do golpe que pôs fim ao governo de Jango. Esse é o caso de Marco Napolitano.
Para ele, a crise política no fim de 1963 ajudou a agravar uma conspiração contra o presidente
e contra o “trabalhismo” – pautada no anticomunismo.

O viés conservador anticomunista era o único cimento da coalizão golpista de 1964
liderada pelos militares, que reunia desde liberais hesitantes até reacionários
assumidos, golpistas históricos e golpistas de ocasião, anticomunistas fanáticos e
“antipopulistas” pragmáticos, empresários modernizantes e latifundiários
conservadores.14

Entre os grupos golpistas o autor destaca a imprensa, que tentava direcionar a opinião
pública para a causa golpista. Mas segundo Napolitano, essa missão foi falha, pois, a grande
massa era a favor de Goulart. Além do empresariado associado ao capital estrangeiro, que não
acreditava que o governo teria capacidade de retomar o crescimento econômico. Nesse
ínterim, a classe média se destacou como um grupo de ação nas medidas reacionárias.
Quanto ao papel dos grupos envolvidos no Golpe, Napolitano faz um importante
apontamento. Segundo ele, não podemos dizer que mesmo entre aqueles que estavam de
longa data planejando o Golpe, conscientes das suas implicações, previam o rumo final que
este tomou. “Ao que parece, todos, conspiradores e governistas, acreditaram que se tratava de
mais uma intervenção militar à brasileira: cirúrgica, de curta duração, que logo devolveria o
poder aos civis, em um ambiente político ‘saneado’”.15 Assim, para o autor, a direita civil
moderada foi aos poucos percebendo que a intervenção não servia apenas ao seu interesse de
derrubar o presidente. O golpe civil militar deu início a uma ditadura exclusivamente militar.
Podemos assim dizer que, para o autor, não há um fator único que explica o golpe, e sim uma
conjuntura de elementos. Como sintetiza Marcelo Ridenti ao analisar a obra de Napolitano,
“What matters is the articulation of the strictly political aspects in all their complexity (the
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BANDEIRA, Moniz. O governo João Goulart: as lutas sociais no Brasil, 1961-1964. Rio de Janeiro:
Civilização brasileira, 1977, p.96
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specificity of the social struggles at every juncture) with the particularity of the military, the
institutional construction, the many cultural aspects and the economic determinations.”16
A análise que Ridenti faz de Napolitano também se aplica a Carlos Fico. Em seu
recente livro O golpe de 64: momentos decisivos,17 o autor apresenta uma síntese didática da
sua percepção do que levou ao golpe. Podemos observar muitos pontos comuns entre Fico e
Napolitano. Um deles é a defesa do caráter civil-militar do Golpe, amparado no significativo
apoio de camadas civis a derrubada do governo de Goulart. Outra questão que Fico aponta é
que aqueles que apoiavam o golpe não previram a ditadura que se seguiria. Ao apresentar os
setores de apoio ao golpe, a classe média, imprensa, igreja e o governo estadunidense e toda a
estratagema política que vinham acontecendo antes mesmo de Goulart renunciar, o autor
mostra que o golpe só foi possível por uma soma de fatores, que, como aponta Ridenti,
“perhaps more complementary than mutually exclusive.”18
Ainda sobre as pesquisas que falam sobre a participação civil, Demian Bezerra Melo
sublinha uma questão de cunho teórico-metodológico importante. Isto é, o significado de
civil-militar que vem sendo utilizado na historiografia para referir-se à ditadura. Segundo o
autor, o uso recente do termo difere daquele que fora cunhado por Dreifuss, que, quando fala
em civil, refere-se a uma camada especifica da população: as elites. Não por acaso, Dreifuss
vai se utilizar muitas vezes do termo “empresarial-militar” para se ferir tanto à Ditadura,
quanto ao Golpe.19
O autor Daniel Aarão Reis também é defensor da dimensão civil-militar do regime.
Mas, ao contrário do que vimos com Dreifuss e Bandeira, Aarão vai entender “consenso
social” entre a sociedade e o regime. Inclusive, mesmo não negando que dentro desse
“consenso” havia de se levar em conta a questão da repressão e do conformismo, o autor
enfatiza a relação positiva da sociedade não só em 1964, mas ao longo do regime.20 Segundo
“O que importa é a articulação dos aspectos estritamente políticos em toda a sua complexidade (a
especificidade das lutas sociais em cada conjuntura) com a particularidade dos militares, a construção
institucional, os diversos aspectos culturais e as determinações econômicas.”. RIDENTI, Marcelo. The Debate
over Military (or Civilian-Military?) Dictatorship in Brazil in Historiographical Context. Bulletin of Latin
American Research, 2016. Tradução livre, p.7
17
FICO, Carlos. O golpe de 64: momentos decisivos. Rio de Janeiro: FGV, 2015.
18
“Talvez mais mutuamente complementar do que exclusivo”. RIDENTI, Marcelo. The Debate over Military (or
Civilian-Military?) Dictatorship in Brazil in Historiographical Context. Bulletin of Latin American Research,
2016. Tradução livre, p.7
19
O autor chega a essa conclusão analisando a composição dos ministérios e os projetos postos em prática no
governo Castello Branco, que contavam com a participação direta desse grupo civil que patrocinou o golpe.
Desse modo, para o autor, o que motiva a derrubada de Goulart são os interesses de classe, de uma elite que se
via cada vez mais ameaçada pela conjuntura sociopolítica do período.
20
O autor debate essa questão em diferentes obras, em especial quando debruça-se no tema da memória
constituída sobre a ditadura, que tenta, segundo seu argumento, apresentar uma sociedade totalmente contrária ao
16
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Melo, ao fazerem isso, sem discriminar quem eram os grupos que apoiavam, acabam por
generalizar esse apoio social a ditadura, deste modo, esses autores chegam a pensar em termos
de uma “cumplicidade da sociedade brasileira”.21
Marcelo Ridenti vai afirmar que optam pelo uso do termo golpe militar e ditadura
militar, mas não negam a influência/participação de setores civis. Da mesma forma que o uso
do termo civil-militar não desconsidera as particularidades militares do regime. O que
importa, segundo o autor, é analisar a complexidade das relações entre civis e militares

O papel da sociedade civil na ditadura
Mesmo não entrando na discussão mais detalhada sobre o caráter civil-militar,
queremos sim, de forma breve, debater um pouco sobre a relação da sociedade civil com o
governo. Para isso tomaremos dois casos, a tese de Janaina Cordeiro, intitulada “Lembrar o
passado, festejar o presente: as comemorações do Sesquicentenário da Independência entre
consenso e consentimento (1972)”,22 e o livro “As universidades e o regime militar: Cultura
política brasileira e modernização autoritária”,23 de Rodrigo Patto Sá Motta. Como os títulos
das obras já sugerem, ambas propõem uma análise da relação entre a sociedade e o regime a
partir de recortes específicos. Assim, nem os autores, muito menos nós, pretendem generalizar
a relação entre a sociedade civil, como se essa fosse um organismo homogêneo, e o governo,
que vale ressaltar, tampouco se tratou de uma unidade uniforme, uma vez que falar de
governo militar é falar de 21 anos de regime, do qual 5 mandatos diferentes, cada qual com
suas características, estiveram à frente do Estado. Trazemos as seguintes obras por
complexificarem as relações, saindo do binômio resistência ou apoio.
Motta busca entender como se deu a relação entre sociedade civil e a ditadura a partir
de um recorte específico: as universidades. Ao apresentar diferentes casos, o autor chama
atenção para as estratégias adotadas pelos “profissionais da academia” e os alunos para lidar
governo ditatorial, que se mantinha no poder só pelo uso de métodos repressivos. Ver REIS, Daniel Aarão.
Ditadura, anistia e reconciliação. Estudos Históricos (Rio de Janeiro), 2010, 23. Jg., S. 171-186.; REIS, Daniel
Aarão. Ditadura e sociedade: as reconstruções da memória. In: O golpe e a ditadura militar:40 anos depois
(1964‐2004), REIS, Daniel Aarão; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo Patto Sá (Orgs.). Bauru: Edusc, 2004.
; Ditadura no Brasil: Uma incômoda e contraditória memória. In: Ditadura e democracia no Brasil: do golpe
de 1964 à constituição de 1985. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.
21
MELO, Demian Bezerra. O golpe de 1964 e meio século de controvérsias: o estado atual da questão. In: A
miséria da historiografia: uma crítica ao revisionismo contemporâneo. Demian Bezerra, (Org). Rio de
Janeiro: Consequência, 2014. p.168
22
CORDEIRO, Janaina Martins. Lembrar o passado, festejar o presente: as comemorações do
Sesquicentenário da Independência entre consenso e consentimento (1972). UFRJ, 2012, Tese (Doutorado
em História).
23
MOTTA, Rodrigo Patto Sá. As universidades e o regime militar: cultura política brasileira e
modernização autoritária. Rio de Janeiro: Zahar. 2014.
Revista Ars Historica, ISSN 2178-244X, nº 22, jul./dez. 2021, p. 60-79 | https://revistas.ufrj.br/index.php/ars

67

com um estado de exceção. Ele afirma que o binômio resistência e colaboração não daria
conta de explicar a complexidade das ações dos sujeitos. O autor sugere outra classificação,
“adesão, resistência e acomodação”, pois muitos sujeitos não resistiram e nem aderiram,
apenas “buscaram formas de acomodação e convivência com o sistema autoritário”.24
O historiador defende que a acomodação e a conciliação são os “aspectos chave da
cultura brasileira”. É na noção de cultura política que ele se fundamenta para explicar as
relações entre sociedade e governo. Para ele, a cultura política brasileira privilegia os laços
pessoais e os arranjos informais em detrimento às relações impessoais e institucionais. Os
arranjos, ao qual o autor vai chamar de “jogos de acomodação”, serviram para “amortecer a
violência política em determinados momentos”.25
Outra questão posta pelo autor foi a relação entre o impulso modernizante e o
conservador dentro da universidade. O impulso modernizante pautava-se em diferentes
elementos, como o desenvolvimento econômico e tecnológico, maior mobilidade de pessoas
entrando e saindo do país, crescimento industrial e urbano, modernização agrícola, entre
outros. Por outro lado, o movimento conservador buscava a manutenção da “ordem social e
dos valores tradicionais”, e o combate a valores revolucionários.
Motta chama atenção que esses impulsos não se desenrolaram de maneira linear,
“houve momentos em que um dos elementos do par prevaleceu sobre o outro, em combinação
complexa e difícil de deslindar.”26 Assim, o autor dá luz a medidas ambíguas e contraditórias
do governo, que abriam espaço para “acomodação e conciliação”. “O grande paradoxo do
regime militar brasileiro – e essa afirmação não vale apenas para o sistema universitário –
residiu no fato de expressar, a um só tempo, impulsos conservadores e modernizantes que por
vezes geraram ações contraditórias.”27 A contradição se mostra na prática, já que muitos
descritos como “suspeitos” e “indesejados” faziam parte da elite universitária. Grupo esse que
era um dos principais responsáveis por aquilo que se entendia como progresso. A partir de
pesquisa, ele chega à constatação que “de maneira geral, [...] a pauta conservadora levou a
pior na maioria das vezes em que se impôs a escolha entre modernizar e conservar”.28
Na pesquisa de Motta, não obstante o grande acervo de fontes, observa-se alguns
problemas metodológicos. A respeito, Fico questiona até que ponto a cultura política
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influencia as ações individuais, na medida em que uma mesma cultura política levou a
diferentes jogos de acomodação. Levando isso em consideração, o que acontecera com essa
cultura política nos anos finais da ditadura, onde a busca por enfrentamento superava as
tentativas de acomodação? Além do mais, o autor chama atenção para a generalização do
estereótipo produzida por Motta na figura do “brasileiro”. Segundo ele, a descrição de Motta
para aquilo que seria a “cultura brasileira”, ou o “jeito brasileiro” se dá a partir de um prisma
negativo.
Já Janaina Cordeiro tenta compreender a relação da sociedade com o governo a partir
de um evento específico, o aniversário de cento e cinquenta anos da independência, em 1972.
Tal data está situada no que ficou conhecido como “milagre econômico”, um momento de
estabilidade e crescimento da economia brasileira, datado de 1969 a 1974. Todavia, esse
período também marca os “anos de chumbo”, durante o governo Médici, onde houve um
aumento da violência estatal, em que a tortura foi institucionalizada.
Um primeiro apontamento a ser feito sobre a teoria de Cordeiro é a hipótese da autora
de que setores diferentes vivenciaram de formas distintas a ação do estado. Nesse sentido, os
anos de chumbo foram consagrados dessa forma por aqueles que experimentaram a violência
estatal, ou seja, só os grupos tidos como “inimigos do povo e da Pátria”, que eram as
esquerdas que haviam aderido à luta armada, os membros filiados ao PCB e as correntes
trabalhistas. Já para outros segmentos da sociedade, representava uma maior segurança
pública, devido justamente à repressão dos “subversivos”. Assim, ela afirma, que os anos “de
1969 a 1974, não foram anos de ouro ou anos de chumbo. Foram, muitas vezes, os dois ao
mesmo tempo, ou ainda: se foram um e outro, é preciso perceber que há um enorme espaço
entre quem os viveu como anos de ouro e quem os viveu como anos de chumbo.”29
Nesse sentido podemos entrar na questão chave abordada por Cordeiro. Ao retratar a
relação da sociedade com o governo, a autora se utilizará de duas categorias: “consenso” e
“consentimento”. Sendo consenso um acordo entre os membros de determinada sociedade
baseada em “princípios, valores e normas”. O consenso diz respeito às formas pelas quais
setores da sociedade “se expressam com relação a determinados acontecimentos ou regimes,
bem como de compreender o universo de referências simbólicas – e materiais – acionado em
determinadas situações e com o qual setores expressivos da sociedade puderam se identificar

29

CORDEIRO, Janaina Martins. Lembrar o passado, festejar o presente: as comemorações do
Sesquicentenário da Independência entre consenso e consentimento (1972), 333f. 2012, Tese (Doutorado em
História) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012, p. 90
Revista Ars Historica, ISSN 2178-244X, nº 22, jul./dez. 2021, p. 60-79 | https://revistas.ufrj.br/index.php/ars

69

em certos momentos.”30 A autora ressalta ainda que consenso não significa unanimidade, o
que, aliás, seria impossível em uma sociedade.
Assim, Cordeiro chega à conclusão que havia um pacto social vigente no período do
milagre, que consistia em diferentes posturas, “simpatia silenciosa, a fascinação como desejo
ativo e consciente de fazer parte de algo maior e, por outro lado, a apatia e a indiferença,
comportamentos distintos entre si”.31 Isso foi possível, graças ao momento favorável da
economia brasileira que, com o projeto desenvolvimentista sendo posto em prática, conseguiu
movimentar na sociedade um “forte sentimento cívico”. Esse discurso é muito incorporado
principalmente entre a classe média, como em setores mais populares, que vislumbravam não
só os ganhos materiais imediatos, mas também a possibilidade de um futuro promissor. Para
isso, as “pessoas deveriam apenas viver de acordo com as normas sociais estabelecidas.”32
Aqui é possível observar a relação indissociável que esses autores percebem entre a
sociedade e o regime. Como se o golpe/ditadura só fosse possível pela ambiência a qual
emergiu.

Uma mudança de prisma: a visão dos militares
Nesse item apresentaremos pesquisas que se debruçaram sobre o tema do Golpe e a
Ditadura buscando elucidar outras perspectivas sobre o fenômeno. Entre estas, podemos
destacar o estudo de um grupo de pesquisadores do CPDOC que buscou a visão dos militares
sobre o Golpe. Nessa pesquisa, a questão econômica e o papel das classes envolvidas na
Golpe não eram o ponto principal. A própria classificação classista perde lugar para a
dicotomia “esquerda” e “direita”. O estudo propôs uma mudança do foco das crises
econômicas para as motivações militares, este resultou no livro Visões do Golpe: a memória
militar sobre 1964, de Gláucio Ary Soares e Maria Celina D´Araujo. 33 Neste a proposta foi
um reexame da história sobre o Golpe e a Ditadura, a partir do prisma dos militares. Para tal,
os autores contaram com depoimentos de militares que “em sua maioria não tiveram uma
liderança destacada nos preparativos do Golpe [...], mas que em muito pouco tempo se
tornaram responsáveis pela administração de importantes esferas de ação militar e do próprio
governo”.34 A escolha dessas figuras se justifica, segundo os autores, pois os generais
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envolvidos na conspiração para o Golpe, “os generais de 64”, já deixaram suas memórias
escritas ou tiveram suas vidas biografadas. As motivações para o Golpe citadas por esses
militares podem ser sintetizadas da seguinte forma:
1- caos, desordem e instabilidade; 2- perigo comunista e subversão; 3- crise
hierárquica militar; 4- interferências do governo nos assuntos, na hierarquia e na
disciplina militar; 5- apoio popular ao golpe; 6- corrupção, roubo de verba pública;
7- sindicalismo, república sindical.35

O comunismo era visto com maus olhos, segundo D´Araújo, desde o episódio da
Revolta Comunista de 1935. A “intentona” foi encarada pelo corpo militar com uma traição
contra os pilares da instituição, a disciplina e a hierarquia. Para os depoentes, em 1964, no
Brasil, esboçava-se uma revolução comunista, na qual esquerda já estava preparada para dar
um golpe. Este culminaria na instalação de uma “república sindicalista” ou “popular”.36
Entretanto, a situação se mostrou “intolerável” quando a subversão chegou às forças armadas.
O posicionamento de Goulart perante as revoltas de sargentos, marinheiros e fuzileiros, que
ocorrera em 1963 e 1964, e o prestígio dado ao presidente aos baixos escalões “ultrapassou
fronteiras simbólicas extremamente perigosas.”37 Segundo os depoentes, o medo de uma
revolução da esquerda não afligia só o corpo militar, os civis também temiam a implantação
do comunismo. Por isso, desejaram o golpe. Assim, eles apontam os setores da classe média,
empresário e a Igreja Católica como cúmplices.
Um elemento importante levantado no livro diz respeito à conspiração. Segundo a
“opinião militar dominante”, o Golpe foi derivado de “ações dispersas e isoladas”. Em sua
maioria, os depoentes vão entender as ações dos conspiradores como isoladas dentro de
pequenos grupos distintos. Alguns chegam a entender que havia uma organização central em
que todos esses “polos” conspiratórios. Todavia, essas visões destoam daquela proferida por
correntes historiográficas, em especial as marxistas, que compreende o Golpe como uma
conspiração muito bem estruturada, que envolvia empresários nacionais, os militares, o
capital internacional e até governos estrangeiros.
Não obstante, são justamente os historiadores que seguem essa concepção que
criticaram as interpretações dos militares expostas por D`Araújo. Marcelo Badaró Mattos, por
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exemplo, critica os depoimentos militares que negam a conspiração para a execução do golpe,
pois esses depoentes não estavam no período em uma posição de tomada de decisão na
hierarquia militar. Por tanto, não teriam acesso às informações sobre a conspiração em curso.
Maria Celina D´Araújo vai argumentar que não havia um grupo dirigente central, mas
sim, dois grandes grupos distintos entre os militares: “Sorbonne”, onde estavam os oficiais
ligados à Escola Superior de Guerra e era composto por “vários generais, [...] e por grupos
políticos e empresariais”. O outro grupo era conhecido como a “tropa”. Este teria uma
composição “menos orgânica do que o primeiro”, e era formado por “pequenos conjuntos de
oficiais de baixa ou média patente”.38 A autora aponta que não havia um projeto de governo
que seria posto em prática pelo grupo vencedor. Isso se justifica pela própria concepção dos
depoentes que não havia um comando central que coordenava as ações conspiratórias.
O argumento de D´Araújo é criticado por Badaró Mattos. Ele entende que essa
hipótese se opõe diretamente a tese defendida por René Dreifuss, pois nega uma coordenação
orgânica do golpe, que visava justamente atender aos anseios dos grupos que estavam por trás
de sua execução. O autor afirma ainda que, além dos documentos usados pelo cientista
político uruguaio, pode-se contrapor a tese de D´Araújo os depoimentos de outros militares e
empresários que estavam envolvidos no golpe.
Ainda rebatendo a tese, Badaró Mattos demonstra que as medidas adotadas pelo
governo favoreceram os grupos que apoiaram o golpe. Como exemplo, a aprovação de
medidas que haviam sido “estudadas e sintetizadas pelo IPES [Instituto de Pesquisas e
Estudos Sociais]”, e seus executores foram ministros que antes já eram membros do mesmo
instituto. Para além, Mattos critica D´Araújo e Soares, pois entende que eles usam os
depoimentos dos próprios golpistas para contrapor as pesquisas historiográficas.
A pesquisa de D´Araújo e Soares recebe críticas de Marcos Napolitano. O autor
reconhece a importância da pesquisa, que dá voz aos militares, que foram os protagonistas da
ação, mas que até então haviam sido silenciados pela “memória histórica hegemonizada”.
Segundo Napolitano, fica clara a visão dos depoentes de que tanto o golpe, como o governo
que se instituiu a partir dele foram uma reação ao governo Goulart. Nesse sentido, as Forças
Armadas eram vistas como “reserva política e moral da nação brasileira e, portanto, sua
missão histórica era extirpar o conflito produzido pela corrupção e venalidade dos políticos
civis, evitando que se abrisse uma brecha para o comunismo”.39 Mesmo afirmando que essa
38
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perspectiva não é endossada pelos autores, Napolitano declara que estes se equivocam ao
reafirmarem a ideia de que um grupo mais radical foi responsável pelo endurecimento do
regime que, no momento do golpe, havia sido “feito em nome da defesa da ‘constituição’ e da
‘democracia’”.40
A pesquisa feita pelos pesquisadores do CPDOC se mostrou muito importante, não só
por trazer um outro ponto de vista para análise, daqueles militares que foram subalternizados
pela história, mas também, por mudar o foco da análise da questão econômica para outras
motivações que poderiam estar por trás da ação golpista. Apresentar a visão desses militares
também torna possível que a historiografia refute argumentos que, para além desses
indivíduos, podem também estar presente no imaginário de outros grupos sociais. Por outro
lado, muitos historiadores vão chamar atenção ao cuidado que devemos ter ao rediscutir o
tema, para que esse não acabe sendo por demasiado relativizado. É justamente sobre como
esse tema foi sendo revisado que iremos discutir a seguir
“Os revisionistas”
A pesquisa de D´Araújo e Soares não é a única a propor uma interpretação que
buscasse causas extras econômicas para o golpe. Caio Navarro de Toledo foi um dos
primeiros a revisar os estudos sobre o tema e chamar atenção para essa mudança de
perspectiva no seu artigo intitulado “1964: Golpismo e democracia: As falácias do
revisionismo”.41 Neste, o autor classifica como revisionistas as teorias que afirmam que todos
os agentes políticos em 64 estavam “comprometidos como o Golpe”, por não serem
suficientemente comprometidos com a democracia. Segundo ele, ideias como essas são
usadas como forma de “legitimar” o Golpe.
Entre as obras taxadas de revisionistas, o historiador Gilberto Calil chamou atenção
para a coletânea de Elio Gaspari.42 Calil descreve Gaspari como revisionista a partir da análise
de elementos nas suas obras, que serão comuns a outros textos taxados de “revisionistas”.
Entre eles, a desqualificação de João Goulart; a responsabilização da esquerda pelo
desencadeamento do Golpe de 1964; a sobrevalorização da oposição entre militares
“moderados” e “linha dura”; amenização dos primeiros anos da ditadura; a
desqualificação sumária das organizações de resistência armada; o elogio do
processo de transição pelo alto; a minimização da repressão política sob o governo
40
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Geisel; o elogio do processo distensionistas e da forma como foi imposto; e a
relativização dos marcos temporais que definem o período ditatorial, promovendo
seu encurtamento.43

Partindo desses pontos apresentados por Calil, vamos agora analisar obras que de
alguma forma apresentam um ou mais argumentos listados pelo autor como revisionistas.
Sobre os trabalhos com essa temática devemos destacar aquele que, segundo Melo, foi
o precursor entre os estudos que propõe uma análise revisada do golpe e da ditadura: o
trabalho de Argelina Figueiredo.44 A cientista política se propõe a analisar as possibilidades
de ação dos principais agentes políticos no cenário brasileiro de 1964. A autora parte da
premissa de que havia um timing para a tomada de decisões crucias, que poderiam ter mantido
o governo democrático. Mas, entre 1961 e 1964, as “escolhas e ações específicas solaparam a
possibilidade de ampliação e consenso de apoio para as reformas, e, dessa forma, reduziram a
possibilidade de [as] implementar, sob regras democráticas.”45
Segundo Demian Bezerra Melo, a análise de Figueiredo ao justificar o golpe a partir
da radicalização das ações dos agentes envolvidos no cenário político de 1964 acaba por
culpabilizar pelo golpe aqueles que foram retirados do poder. O autor questiona o problema
no qual se fundamenta a tese de Figueiredo: seriam as reformas uma oposição à noção de
democracia ou são elementos naturais de um governo democrático?46 Fico critica a tese de
Figueiredo de anacrônica, sem “perspectiva histórica” e que “não apresenta embasamento
teórico sofisticado”.47 Para ele, o anacronismo está no fato de Figueiredo cobrar dos sujeitos
do período um senso de democracia que só seria comum décadas depois.
O historiador Marco Antônio Villa sublinhou que tanto a direita quanto a esquerda
foram “igualmente responsáveis” pelo golpe, pois "eram velhos adversários da democracia”.48
Toledo afirma que, na teoria de Villa, todos os agentes políticos em 1964 (militares, civis de
direita, os diferentes setores da esquerda e o próprio Goulart) foram responsáveis pela
“destruição da democracia”. Ainda para Toledo, Vila “Não se preocupando em distinguir as
motivações e as atuações específicas de cada um dos agentes políticos – nem avaliar os
43
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recursos materiais e simbólicos que detinham”.49 Segundo ele, Villa não levava em
consideração as tentativas anteriores de tomar o poder da direita.
Quem também aponta falhas na teoria de Villa é Carlos Fico. Fico critica o que ele
considera argumentos fracos ou sem comprovação empírica de Villa. Um desses argumentos é
classificar Jango como golpista. Para Fico, todas as ações apontadas pelo autor para justificar
sua teoria não caracterizariam uma tentativa de Goulart. Fico chama atenção para a utilização
de “mecanismos fortes” usados pelo então presidente para pressionar o Congresso para votar
em seu favor (episódio da antecipação do plebiscito e solicitação de Estado de sítio). Mas por
se tratar de uma pressão pela votação no Congresso, o autor concorda com Toledo, e afirma
que não se pode falar em golpismo, mas sim “pressões indevidas”. Fico ainda propõe o
seguinte questionamento: “se Jango era tão claramente golpista, por que a oposição não
buscou o caminho legal do impeachment?”.50
Outro ponto importante da teoria de Villa é a cronologia da Ditadura. Para ele, a
Ditadura não durou 21 anos, pois o período que antecede o AI-5, não poderia ser considerado
uma ditadura, devido a “toda a movimentação político-cultural que havia no país”.51 Além
disso, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e a Câmara dos Vereadores se
mantiveram abertas. O autor ressalta ainda que havia “liberdade” de imprensa e de
manifestações culturais. Ainda segundo ele, também não pode ser visto como ditadura o
período de 1979 a 1985. O período em que foi aprovada a Lei de Anistia, ocorrem eleições
para os governos estaduais e teve ainda o movimento de massas pelas diretas. Assim, para o
autor, pode-se considerar que a ditadura durou apenas 10 anos.
Villa não é o único que defende que o governo ditatorial durou menos do que é
estipulado pela historiografia tradicional. Daniel Aarão Reis propõe uma cronologia diferente
ao estimar que a Ditadura durou apenas 15 anos. Isso porque, para o historiador, no período
que começa a “transição democrática”, ou seja, em que se suspendem os Atos Institucionais,
em 1979, não se pode mais falar em ditadura, mesmo que não seja uma democracia.52
Melo criticou o “encurtamento” cronológico proposto por Aarão, que só considera a
ditadura até 1979. Segundo Melo, ao fazer isso, Aarão desconsidera as diversas manifestações
49
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contra o governo que ocorreram nesse período e foram duramente reprimidas. Como, por
exemplo, a greve dos operários em São Bernardo do Campo, os “atentados terroristas” na
sessão da OAB no Rio e no Riocentro no dia do trabalhador. Além de não levar em conta a
própria campanha pelas Diretas já, em 1984.53
Outro autor que será taxado de revisionista tanto por Toledo, quanto por Melo, é Jorge
Ferreira. Este em seu livro “O tempo da experiência democrática” (2003) propõe uma análise
que difere das de viés estruturalistas, que explicam o golpe a partir de fatores econômicos,
como resultado de uma crise do capital. Da mesma forma, se opõe àquelas que ele vai chamar
de “personalistas”, que entendem que as ações individuais levaram ao golpe de Estado.
Segundo Ferreira, essas correntes culpabilizam Goulart por sua “falta de talento” em gerir a
situação de crise. O autor ainda se distingue da interpretação que vai entender o golpe como
uma “grande conspiração”, que envolve capital multinacional e governos de outros países,
para essa corrente, o “‘culpado’ do golpe teria sido o Outro, o ‘estrangeiro’”. Assim, o autor
se propõe a reconstituir “as identidades e os interesses dos atores coletivos envolvidos no
processo, bem como as lutas políticas e conflitos sociais que eles patrocinaram.”54
A teoria de Ferreira é que no período que antecede o golpe a esquerda buscava a
realização de reformas a qualquer custo, inclusive por vias não democráticas. O autor rebate
as teorias que personalizam na figura de Brizola a causa do desgaste político de Jango. Afirma
que Brizola apenas representava o que era a esquerda do período, “se ele era radical, sectário,
intolerante, fazia pregações revolucionárias e defendia a ruptura institucional, era porque as
esquerdas eram igualmente radicais, sectárias, intolerantes, pregavam a revolução e
defendiam a ruptura institucional.”55
Uma crítica feita por Melo não só a Ferreira, mas a toda a historiografia que ele
denomina de revisionista, é a falta de uma leitura crítica e de uma metodologia consistente
para a análise das fontes. No caso específico do livro de Ferreira, Melo critica como o autor se
utiliza da pesquisa feita pelo então governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda, que
tentou traçar as motivações das pessoas que compareceram ao comício da Central do Brasil. O
resultado da pesquisa divulgado por Lacerda é que apenas 5% das pessoas que se
encontravam no comício eram “janguistas e comunistas”, os demais “demonstravam um
53
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pensamento legalista, reformistas e portador de um alto grau de politização”. 56 Ferreira se
utiliza dessa pesquisa como se ela por si própria fosse uma “verdade histórica”, e, acaba
assim, “desconsiderando os posicionamentos políticos e ideológicos da fonte”.57
Há posturas, podemos dizer, mais moderadas do que de Villa, Ferreira e Figueiredo
quanto ao papel da esquerda no desencadear do golpe. Marco Napolitano, por exemplo,
concorda em certa medida que a esquerda e os reformistas não foram “meras vítimas da
história e dos golpistas maquiavélicos”.58 Para ele, o golpe se fundou em grande medida nos
erros cometidos por esse grupo. Mas esses erros, “não devem encobrir um fato essencial: o
golpe de Estado foi um projeto de tomada do poder – complexo, errático e multifacetado, é
verdade, mas ainda assim um projeto”.59
Vimos nesse item que não há unanimidades quanto ao tema. Há embates feitos pela
historiografia a respeito da motivação, cronologia, natureza da ditadura etc. Aqueles que se
propuseram a apresentar, podemos dizer, teses alternativas àquelas então predominantes,
ainda demonstram fragilidade em comprovação dos seus argumentos, que foram um a um
refutados por autores que seguem diferente linhas explicativas, mas sem dúvida, com mais
ênfase pelos que optam por uma explicação marxista de viés estruturalista.

Conclusão
Em 2004, Carlos Fico escreveu um artigo no qual chamava atenção ao crescimento do
interesse popular sobre o debate sobre a ditadura em todo o país. 60 No texto, Fico
comemorava o entusiasmo pelo tema que dez anos antes estava sendo ignorado. Para o autor,
isso se deu devido ao fato de que velhos estereótipos foram sendo superados, e alguns clichês
sobre a ditadura foram sendo abandonados devido às pesquisas históricas factuais feita por
profissionais e o “desprendimento político” possibilitado pelo distanciamento histórico.61
Após 17 anos do texto de Fico, percebemos que o estudo da política e seu debate são
de grande importância, visto o momento atual do Brasil de manifestações populares e
reivindicações das mais diversas. O debate em torno desses assuntos não só tomou a
academia, mas também a transcendeu. Nos meios de comunicação foram feitas entrevistas,
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discussões e matérias calcadas no interesse das pessoas por essa temática. Manter essa
curiosidade e a busca por explicações científicas pelos fenômenos políticos é uma tarefa
necessária, a qual o historiador não pode se abster. A História tem sua capacidade de
desvendar os acontecimentos políticos que marcaram épocas e influenciam até os dias de
hoje.
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O AUTORITARISMO DO ESTADO NOVO E A
POLÍTICA DE VARGAS CONTRA IMIGRANTES
ALEMÃES E DESCENDENTES
THE AUTHORITARISM OF THE NEW STATE AND
THE VARGAS POLICY AGAINST GERMAN
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Resumo: Este artigo investiga o ambiente político da primeira metade do século XX. A
análise parte da crise de 1929, com o florescer de governos autoritários em diversos locais do
mundo, no contexto de uma onda nacionalista exacerbada. No Brasil, as atitudes políticas de
Vargas estavam determinadas em perseguir as pessoas que diferiam dessa visão nacionalista.
Com a ascensão do Estado Novo (1937) e os partidos políticos de oposição extintos, o
aparelho repressor da política de Vargas se volta contra os imigrantes. Dessa forma,
objetivamos neste artigo examinar o processo que se desenrola no Brasil com a Era Vargas
(1930 e 1945) e a ideologia nacionalista do Estado Novo, que resulta na ação xenofóbica
contra imigrantes. A abordagem neste artigo é especificamente a ação do Estado Novo contra
os imigrantes alemães. Com objetividade de recorte para discussão com a historiografia sobre
o tema no período abordado, analisamos o inquérito administrativo nº 368, da Justiça do
Trabalho, do Conselho Regional do Trabalho da 2ª Região, referente à solicitação da DOPS
de Curitiba para a demissão de 6 funcionários de origem alemã — da Companhia Telefônica
Paranaense — o qual enquadrou os mesmos como nazistas sem de fato serem.
Palavras-chave: imigrantes alemães; DOPS/PR; repressão.
Abstract: This article’s context concerns the political environment of the first half of the 20th
century, right after the 1929 crisis, with the rising of authoritarian regimes in several places
worldwide, in the context of an exacerbated nationalist spree. In Brazil, Vargas' political
attitudes were determined to persecute people who differed from this nationalist vision. After
the New State’s rise (1937) and the extinction of opposition political parties, the repressing
apparatus turned against the immigrants. Therefore, this study aims to investigate the
development of this process during the Vargas Years (1930 and 1945) and the New State’s
nationalist ideology, which resulted in an almost xenophobic reaction against German
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(UEM).(Email: marcioaugustomacella01@gmail.com)
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immigrants. Seeking a straightforward approach with historiography, the analysed document
was the 368th Administrative Enquiry, from the Labour Justice of the Second Region’s Labour
Council, regarding a request from Curitiba’s DOPS to discharge six German employees from
Paraná’s Phone Company, claiming them as Nazis, without evidence.
Keywords: German immigrants; DOPS/PR; repression.
A década de 1930 foi no Brasil um período de significativas mudanças sociopolíticas.
Desde a Revolução de 1930, que estabeleceu o Governo Provisório de Getúlio Vargas, que
mesmo enfrentando posteriormente a Revolução Constitucionalista de 1932, Vargas se
manteve no poder de 1930 a 1934, continuando a governar durante o Governo Constitucional
de 1934 a 1937.
Segundo Carone2, a partir de 1930, o cenário demográfico brasileiro se altera,
originando outras características nos aspectos sociais, ou seja; o número de trabalhadores que
são procedentes de imigrantes sofre leve redução, em comparação com o crescimento
numérico de trabalhadores brasileiros.
É a partir da década de 1930 que vai se iniciar o declínio estatístico de estrangeiros e
o início do predomínio de nacionais: é que a diminuição da entrada de imigrantes
acrescenta-se a morte de grande número de estrangeiros; o aparecimento de novas
gerações de trabalhadores, filhos de estrangeiros e nascidos no Brasil; e o grande
número de nordestinos que passam da agricultura à indústria e que atendem a um
mercado de trabalho que cresce continuadamente.3

Para Alves4, até o ano de 1935, uma das principais metas políticas do governo de
Vargas, era o de reprimir o movimento comunista, que foi combatido como um verdadeiro
inimigo, considerado um perigo político com relevante teor ideológico oponente. Entretanto,
Alves5 cita também outro elemento que recebe o “mérito” de ser o originador desse tipo de
ideologia por Vargas, ou seja; o imigrante.
No período de 1934 a 1937, o autoritarismo se firmou emergindo cada vez mais, de
maneira contundente, se manifestando sob a forma de denúncias, prisões, torturas,
expulsões e extradições4 de “comunistas”. Os imigrantes passaram a ser apontados
como responsáveis pela formação de “quistos raciais e ideológicos perigosos à
segurança nacional”. O Estado brasileiro, na tentativa de afastá-los dos círculos do
poder e do contexto politico e social, passou a prender todos aqueles que além de
estrangeiros eram suspeitos de estar exercendo atividades comunistas. Confirmadas
as acusações, iniciava-se o processo de expulsão do território nacional.6

Entre alguns motins e revoltas que aconteceram do período Vargas, destacamos que
em 30 de setembro de 1937 houve uma denúncia do Governo de Getúlio Vargas de um

2 CARONE, Edgard. A república nova (1930-1937). Difel, 1976.
3 Ibidem, p. 99
4 ALVES, Eliane Bisan. A Comunidade Alemã Sob Suspeita. In: CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. (org).
Inventário Deops: Alemanha, módulo I. São Paulo: Arquivo do Estado, 1997.
5 ALVES, Eliane Bisan. Op. Cit.
6 Ibidem, p. 121
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suposto plano comunista que tinha como objetivo a tomada do poder; era o plano Cohen. Em
uma tentativa de frear esse suposto golpe comunista – o qual posteriormente fica comprovado
com fraude – no dia 10 novembro de 1937, o Congresso havia sido cercado por tropas
militares e, na noite do dia 10, Getúlio anunciava uma nova fase política e entrava em vigor
uma nova Carta Constitucional. Dava-se assim o início do Estado Novo.7 8
Contudo, a partir de 1937, não foi apenas um novo Estado que surgiu, o Estado Novo
de Vargas pode ser comparado aos Estados autoritários que estavam na Europa na década de
1930, porém havia uma nova perspectiva do tipo de nacionalidade que surgia por detrás desse
Estado9. O Estado Novo busca realizar uma integração nacional, criar uma nacionalidade
homogênea, indo contra as divisões políticas e propondo-se evitar que a nação seja dilacerada
por disputas partidárias internas.10 11
Essa política de Vargas do Estado Novo versava a criação de um novo tipo de cidadão
para sociedade nacional, baseado em uma relação simples entre raça e nação, que apresentasse
um único perfil nacional, para então, criar uma sociedade de massas unificada, forte e
uniforme, e que, é claro, concordasse com o projeto político versado.
Nessa empreitada, a polícia política – a Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS)
teve a responsabilidade pelo controle social do Estado e para fazer funcionar as aspirações
nacionalistas, sendo que tudo aquilo que era apresentado pelo DOPS fazia-se verdade,
incluindo o exemplo de atribuir desconfiança e perigo aos inimigos imigrantes estrangeiros,
principalmente aos comunistas, anarquistas, integralistas, entre outros, como sendo
ocasionadores de crise, como inspiradores de conspirações e revoluções contra o Brasil.12
Para Athaides13 esse nacionalismo exacerbado de Vargas que eclodia beirava a própria
xenofobia, pois, em sua tentativa de criar sua “nacionalidade”, acabava por excluir aqueles
que diferiam, ou seja, aqueles que não eram brasileiros de nascença, os imigrantes. Essa
exclusão entrou em colisão com as comunidades estrangeiras, em especial a comunidade
germânica que vivia no Brasil.

7 FAUSTO, Boris; FAUSTO, Sergio. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 2015.
8 HOLLANDA, Sérgio Buarque de. História geral da civilização brasileira. O Brasil Republicano (1930-1964),
v. 10 e 11, 1985.
9 ATHAIDES, Rafael. O partido Nazista no Paraná 1933-1942. Editora da Universidade Estadual de Maringá,
2011.
10 FAUSTO, Boris; FAUSTO, Sergio. Op. Cit.
11 ATHAIDES, Rafael. Op. Cit.
12 CANCELLI, Elizabeth et al. O mundo da violência: repressão e Estado policial na era Vargas (19301945). 1991.
13 ATHAIDES, Rafael. Op. Cit.
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A partir das políticas de nacionalização adotadas por Vargas, e posteriormente, no
crepúsculo da década de 1930 (em setembro de 1939), com a eclosão da II Guerra Mundial,
percebemos no Brasil o surgimento de duas frentes que estavam em atrito: de um lado as
comunidades procedentes das imigrações dos países que estavam diretamente envolvidas com
a guerra, no caso; os alemães, italianos e japoneses que ainda não estavam adaptados à
cultura, a língua e aos costumes brasileiros, e do outro lado, a política opressora de Vargas
manifestada na “campanha de nacionalização” do Estado e sua força de ação através da
Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS).
Sobre essa campanha nacionalizadora:
[...] orquestrada diretamente pelo governo federal, teve início uma forte campanha
nacionalizadora, que visava “transpor duas obstâncias principais: os regionalismos
políticos e os núcleos estrangeiros nas zonas de colonização”. Em 18 de abril de
1938, entrou em vigor o Decreto-lei 383, que proibia a ação de qualquer grupo ou
partido político estrangeiro.14

A partir disso, a polícia política busca cumprir o Decreto-Lei 383, em uma primeira
fase de atuação, a polícia vigiava e investigava as manifestações nazistas, pois essas estavam
direcionadas contra o projeto político do Estado Novo que visava uma “nacionalização”
social, política e cultural, censurando os imigrantes, principalmente os alemães, italianos e
japoneses dentre outras etnias, a se integrarem de imediato à sociedade brasileira.
No entanto, se tratando de políticas relacionadas a imigrantes, é necessário lembrar
que, historicamente, o Brasil, inclusive no início do regime de Getúlio Vargas, foi um grande
parceiro da Alemanha, tanto em projetos científicos, industriais e inclusive militares, e
percebemos essa importância nos históricos projetos de colonização agrária do Brasil,
projetos que ocasionaram importantes acordos políticos favoráveis para a vinda de alemães
para o Brasil, e isso desde os tempos do Império, segundo Seibert Filho.15
A princípio, a chegada de imigrantes alemães apenas intensificou as relações entre o
Brasil e a Alemanha, o problema que envolvia o excedente de população na Europa
foi um fator fundamental para a implantação de políticas favoráveis para a vinda de
imigrantes ao Brasil.16

Em 1938 houve uma mudança de postura nas relações diplomáticas do Brasil para
com a Alemanha, e segundo Perazzo17, essa mudança estava relacionada com um incidente do
embaixador alemão, Karl Ritter com o então Ministro das Relações Exteriores Osvaldo

14 ATHAIDES, Rafael. Op. Cit. p. 171
15 SEIBERT FILHO, Alfeo. A EXPEDIÇÃO DE REINHARD MAACK EM 1933-1934 NO INTERIOR
DO PARANÁ: contexto sociopolítico e econômico. Maringá: Dissertação de Mestrado – UEM, 2020.
16 Ibidem, p. 34
17 PERAZO, Priscila Ferreira. O perigo alemão e a repressão policial no Estado Novo. São Paulo: Arquivo
do Estado, 1999.
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Aranha, porém autores como Hilton18 e Mccann19 afirmam que houve uma dualidade da parte
de Vargas em negociar com estadunidenses e alemães ao mesmo tempo, mesmo depois de
1938, pelo menos até o ano de 1942.
Devido às pressões internacionais ocasionadas pelo “perigo alemão” naquele período
que antecedeu a II Guerra Mundial, alguns conceitos sociais considerados polêmicos que
envolviam temas como nacionalismo e etnicidade foram assuntos tratados com muita
seriedade pelo Governo Vargas.
Porém, segundo Athaides20, os agentes da polícia política nacionalista de Vargas não
sabiam diferenciar os elementos característicos de nazismo em relação ao germanismo
cultural, principalmente sobre alguns dos costumes e das características dos hábitos culturais
dos alemães, confundindo alguns dos aspectos culturais dos germânicos, atribuindo e
enquadrando como sendo manifestações de caráter nazista.
A política nacionalizadora de Vargas adquire aspectos elementares de repressão e age
de modo autoritário, atingindo com restrições aos alemães e aos seus descendentes de maneira
geral, sem realmente averiguar de fato que todos os alemães não poderiam se enquadrar como
sendo nazistas. O partido nazista, por sua vez, é caçado no Brasil, juntamente com os demais
partidos políticos ou ideologias políticas que diferissem daquela apresentada pelo Estado
Novo, como no caso do Partido Comunista do Brasil (PCB) e da Ação Integralista Brasileira
(AIB).
Uma das questões relevantes para objeto de nosso estudo está ligada à natureza e as
características peculiares da política de nacionalização que foi implementada por Vargas,
principalmente em relação às características arbitrárias e autoritárias, trazendo consequências
para os imigrantes alemães que se encontravam no Brasil, situação que se agrava entre os
anos de 1938 e 1942, onde as relações diplomáticas entre Brasil e Alemanha, se não
sucumbiram totalmente, mas foram drasticamente alteradas.
Consultando os arquivos do Centro de Documentação da Fundação Getúlio Vargas,
percebemos que desde o início da década de 1930, vários decretos foram publicados pelo
governo de Vargas no sentido promover a nacionalização do ensino no Brasil. Um dos
primeiros foi o Decreto nº. 20.351 de 30 de agosto de 1931, que já demonstrava certa
preocupação de Vargas com a intensa presença de estrangeiros, mesmo de que de modo geral

18 HILTON, Stanley. A guerra secreta de Hitler no Brasil: a espionagem alemã e a contra-espionagem
aliada no Brasil, 1939-1945. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1983.
19 MCCANN, Frank D. Brazil and the United States During World War II and Its Aftermath: Negotiating
Alliance and Balancing Giants. Springer, 2018.
20 ATHAIDES, Rafael. Op. Cit.
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a historiografia demonstre que a desconfiança e a aversão aos imigrantes alemães no Brasil
por parte de alguns setores da sociedade brasileira fora percebido antes do regime varguista,
uma das características da presença “incômoda” de estrangeiros foi a percepção popular do
uso demasiado da língua estrangeira (alemã, italiana, japonesa) em algumas regiões no Brasil,
fato que colaborou para a implementação de imposições de políticas para o processo de
educação fundamental no Brasil como a elaboração do artigo n.º 22 do referido Decreto.20
Art. 22 – Por conta dos recursos da “Caixa de subvenções” poderá o Governo
auxiliar os Estados que mantenham serviços de nacionalização do ensino, obrigando,
nas escolas primárias, o ensino da língua português, geografia do Brasil, a história
Pátria.21

Segundo Koifman22, entre os argumentos que estavam presentes e que foram bem
declarados no discurso nacionalista de Getúlio Vargas, estava a proposta de que o Brasil
deveria ser povoado, desbravado e cultivado pelos brasileiros e não pelos imigrantes. O Brasil
precisava cuidar das crianças brasileiras, afinal, eram as crianças nascidas de brasileiros que
povoariam o Brasil, e não os imigrantes.
Com a ascensão do nazismo na Alemanha, conforme demonstrado acima, mas também
devido às pressões internacionais, houve um rompimento (parcial) das relações diplomáticas
do Brasil com a Alemanha no final da década de 1930, mais precisamente em 1938, começou
então, não apenas a uma fiscalização nas zonas coloniais em que residiam alemães, japoneses
e italianos e seus descendentes, no sentido de localizar nazistas, integralistas ou comunistas
infiltrados, mas de fato uma “fiscalização severa” sobre esses grupos étnicos, dentre eles,
principalmente os alemães.
A partir de 1938 uma série de decretos foram publicados pelo governo do Estado
Novo para “nacionalizar” o Brasil. Foi o início de um tempo difícil, em especial para os
alemães e seus descendentes nas colônias alemãs no sul do Brasil. Os decretos
governamentais foram publicados com o intento de “controlar” as zonas coloniais
estrangeiras, entre elas as localidades de predominância étnica germânica no Brasil, não eram
apenas direcionados em “nacionalizar” a linguagem com a obrigação de ter a língua
portuguesa como única a ser utilizada no processo da educação escolar brasileira, mas havia o
intento em proibir todo tipo de influência estrangeira, principalmente a “alemã,” mesmo sem
avaliar criteriosamente se essa “influência estrangeira” fosse apenas na percepção de alguns
aspectos culturais ligados aos costumes alemães, ou se fosse notoriamente de cunho político
(nazista).
21 Idem.
22 KOIFMAN, Fábio. Imigrante Ideal: o Ministério da Justiça e a entrada de estrangeiros no Brasil (1941-1945).
Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 2012, p. 82.
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Enquanto o Decreto-Lei n.º 383 de 18 de abril de 1938 vedava estrangeiros exercitar
atividades políticas. O Decreto-Lei n.º 406 de 4 de maio de 1938 restringia a entrada de
estrangeiros no território nacional e o Decreto-Lei n.º 1.164 de 18 de março de 1939 vedava a
impressão e a circulação de jornais, revistas, anuários boletins e outras publicações em língua
estrangeira.23
A situação dos estrangeiros no Brasil se agravou com a publicação do Decreto-Lei n.º
1545 de 25 de agosto de 1939, justamente nos dias que antecederam o início da II Guerra
Mundial, foi uma lei que regulamentava sobre a adaptação ao meio nacional dos brasileiros
que eram descendentes de estrangeiros. Vejamos a redação do primeiro artigo dessa lei:
Art. 1.º – Todos os órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, e as entidades
paraestatais são obrigados, na esfera de sua competência e nos termos desta lei, a
concorrer para a perfeita adaptação ao meio nacional, dos brasileiros descendentes
de estrangeiros. Essa adaptação far-se-á pelo uso da língua nacional, pelo cultivo da
história do Brasil, pela incorporação em associações de caráter patriótico e por todos
os meios que possam contribuir para a formação de uma consciência comum.24

O nosso propósito em citar alguns decretos do governo Vargas é apenas para
demonstrar de que o ambiente de pressão política sobre os alemães e seus descendentes estava
de fato se consolidando de forma gradativa, evidenciando as características autoritárias do
Estado Novo de Getúlio Vargas, mesmo antes da eclosão da guerra.
Antes da II Guerra Mundial, segundo Seibert Filho25 houve uma preocupação por
parte dos alemães que estavam no Brasil em relação às políticas nacionalistas autoritárias
adotadas por Vargas. Em julho de 1939, o geógrafo alemão Reinhard Maack publicou nos
Estados Unidos um artigo intitulado The Germans of South Brazil – Os alemães do Sul do
Brasil – esse artigo publicado no The Quartely Journal of Inter-American Relations trata-se de
um “ponto de vista alemão” em relação às duras políticas aplicadas pela administração de
Vargas, causando constrangimentos diversos aos alemães e seus descendentes que estavam no
Brasil.
Depois de 10 de novembro de 1937, foram fechadas ou nacionalizadas todas as
escolas e associações alemãs. As associações nacionalizadas receberam nomes
portugueses, seus presidentes passaram a ser indicados pelo exército brasileiro e
estatutos, válidos por 10 anos, foram ditados pelos agentes oficiais da comissão
nacionalizadora. Os sermões em alemão nas igrejas foram proibidos sobre pena de
sanção. O ensino de língua alemã nas escolas foi suprimido; só pode ser ensinado
depois da 5ª classe primária e assim mesmo como idioma estrangeiro.26

23 CAPANEMA, Gustavo. Op. Cit.
24 Idem.
25 SEIBERT FILHO, Alfeo. Op. Cit. p. 117
26 MAACK, Reinhard. Os alemães no Sul do Brasil: “ponto de vista alemão”. Arquivo Gustavo Capanema,
GC 34.11.30, 11/07/1939. FGV-CPDOC. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivopessoal/GC/textual Acesso em 15 mar. 2021. Versão original: The Germans of South Brazil: a German view.
The Quartely Journal of Inter- American Relations, Cambridge, v. 1, n. 3, p. 5-23, 1939. p. 16
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A importância dessa publicação de Maack em 1939 está no sentido de perceber que as
políticas nacionalistas de Vargas impostas por decretos publicados antecederam e
incentivaram o trabalho da polícia política – a Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS) –
trazendo constrangimentos e dificuldades na vida rotineira dos alemães e seus descendentes
no Brasil, mesmo antes do início da guerra.
Os cidadãos alemães nos Estados do sul sofrem igualmente sob a preção do
programa de nacionalização. Teem se visto privados de escolas para seus filhos, de
sermões alemães em suas igrejas e de suas associações. A sua correspondência para
a Alemanha é submetida a uma censura severa, e revistas alemãs teem sido
confiscadas e destruídas. É preciso frizar que essas revistas não conteem ataque
algum contra o Brasil e que a sua venda é permitida no Rio de Janeiro e em São
Paulo.27

Na citação acima, além de Maack fazer a observação de que a “fiscalização” e a
vigilância na observação dos hábitos e da conduta cultural dos alemães, que passou a ser mais
rígida e autoritária na região Sul do Brasil, em comparação à praticada em São Paulo e no Rio
de Janeiro (pelo menos na observação de Maack). Ele também questiona a origem da
propagação da atribuição do chamado “perigo alemão”28, ou seja, de um suposto plano do
governo alemão (nazista) em dominar e controlar a região Sul do Brasil, plano em que os
alemães e descendentes (teuto-brasileiros) supostamente estariam de acordo.
Nem os teuto-brasileiros nem os cidadãos alemães podem compreender como pode
um luzo-brasileiro educado aceitar, sem crítica, como verdadeiros os avisos
constantes da imprensa acerca dos planos de conquista alemã no Sul do Brasil. Os
alemães do Brasil Meridional vêem nisto uma infundada e maldosa propaganda feita
por outras nações e motivada exclusivamente por interesses político-econômicos29.

Em relação a estudos historiográficos sobre as reais ações de nazistas no Brasil como
no caso de Perazzo30, Hilton31, Athaides32, bem como de outros historiadores consagrados não
citados que elaboraram estudos interessantes sobre as ações do partido nazista no Brasil,
podemos perceber que, embora existissem e realmente tenham sido detectados movimentos e
ações nazistas no Brasil, inclusive com considerável relevância significativa da presença de
nazistas no Brasil, isso não enquadrava genericamente no contexto todos os imigrantes
alemães e os seus descendentes, os que foram chamados em algumas ocasiões de teutobrasileiros.
No início da década de 1940, mais especificamente em janeiro de 1942, no clima mais
intenso da II Guerra Mundial, as relações do Brasil com a Alemanha se interrompem

27 Ibidem, p. 17
28 Ibidem, p. 13
29 Idem
30 PERAZO, Priscila Ferreira. Op. Cit.
31 HILTON, Stanley. Op. Cit.
32 ATHAIDES, Rafael. Op. Cit.
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definitivamente,33 Em janeiro de 1942 o Brasil tem o seu alinhamento na II Guerra Mundial
ao lado dos Aliados e a consequente entrada do Brasil no conflito em agosto daquele ano.34
Segundo Athaides35, a polícia política passa então a executar uma verdadeira “caça às
bruxas”. O nazismo, ou os nazistas, passam para a categoria de inimigos de guerra e tornamse alvos de uma forte onda de repressão perpetrada pelas autoridades político-sociais e
militares. Porém, essa atuação contra os nazistas não se restringiu apenas a quem era membro
declarado do partido, ou um provável suspeito, mas sim a todos os alemães36, conforme
apresentado abaixo por Priori e Ipólito.37
No período da Segunda Guerra Mundial, os alemães que viviam no Brasil eram
vistos como a maior ameaça à segurança da nação, por sua forte ligação com a
Alemanha e a disponibilidade de colaborar com o regime nazista. Todos os
germânicos, sem exceção, eram identificados como suspeitos de espionagem ou de
propaganda em favor do Terceiro Reich.38

A DOPS passa a ter o poder para caçar qualquer alemão que considerasse suspeito,
apresentando uma atuação totalmente arbitrária. Um exemplo específico dessa atuação
arbitrária está nas medidas administrativas que foram tomadas e que atingiram os
descendentes de alemães que trabalhavam em empresas estatais, conforme Pereira39
demonstra na documentação da DOPS/PR, mais especificamente na pasta da Companhia de
Força e Luz do Paraná, onde estão descritos os relatos do afastamento de funcionários
alemães que trabalhavam na referida Companhia.
Em 03/02/1942, através de seu gerente geral (P. A. Werneck), a Companhia de
Força e Luz do Paraná entrou em contato com o interventor estadual para informá-lo
das seguintes situações: que recebera ordens da administração geral no Rio de
Janeiro para afastar da empresa todos os funcionários que fossem oriundos de países
do Eixo, visando à proteção da usina hidroelétrica de Chaminé, a rede de
transmissão de energia e a subestação de Capanema. Alerta o interventor que a
companhia havia dispensado imediatamente doze funcionários de origem alemã que
trabalhavam em cargos que poderiam ocasionar danos e reservou em outra lista mais
doze nomes de alemães e italianos que julgava não poderem comprometer a referida
companhia.40

Para vigiar os suspeitos, uma série de precauções foram adotadas em relação aos
supostos ‘súditos do eixo’, entre elas: a proibição da mudança de residência por parte dos
suspeitos sem a devida autorização da DOPS; viajar sem permissão; promover festas, reuniões
ou qualquer outro tipo de evento; conversar em locais públicos de assuntos políticos ou de
33 ATHAIDES, Rafael. Op. Cit. p. 176
34 PERAZO, Priscila Ferreira. Op. Cit. p. 200
35 ATHAIDES, Rafael. Op. Cit.
36 PRIORI, Angelo; IPÓLITO, Verônica Karina. DOPS, a cidade de Rolândia (PR) e a repressão aos
imigrantes de origem alemã (1942-1945). Varia História, v. 31, n. 56, p. 547-580, 2015.
37 PRIORI, Angelo; IPÓLITO, Verônica Karina. Op. Cit.
38 Ibidem, p. 550
39 PEREIRA, Márcio José. Politizando o cotidiano: repressão aos alemães em Curitiba durante a Segunda
Guerra Mundial. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Maringá. 2010.
40 PEREIRA, Márcio José. Op. Cit. 2010.
Revista Ars Historica, ISSN 2178-244X, nº 22, jul./dez. 2021, p. 80-101 | https://revistas.ufrj.br/index.php/ars

88

acontecimentos internacionais ou nacionais; proibição para que conversassem em seu idioma
materno.
Na região Sul do Brasil, essa situação foi mais intensa devido à grande quantidade de
imigrantes alemães.41

42

No Estado do Paraná, toda a atuação empregada e executada pela

DOPS/PR contra as ditas novas ameaças à nação, tem a sua frente, como executor de tudo, o
delegado da DOPS Valfrido Pilotto43.
Neste contexto, a análise deste artigo é sobre a atuação das polícias secretas e da
própria DOPS do Paraná (Delegacia de Ordem Política e Social) no período de 1942, na Era
Vargas, na criação, em alguns casos, de inimigos fictícios do Estado.
Através da utilização do documento do inquérito administrativo n.º 368 (Figura 1), da
Justiça do Trabalho, do Conselho Regional do Trabalho da 2.ª Região44, referente à
solicitação da DOPS de Curitiba para a demissão de 6 funcionários de origem alemã, da
Companhia Telefônica Paranaense, por suspeita de manterem relações com nazistas do
Paraná, buscamos assim demonstrar essa atuação de “criar inimigos” dentre imigrantes
alemães não nazistas.
Figura 1 – Inquérito

41 PEREIRA, Luciana Agostinho. A DOPS paranaense frente à Ação Integralista Brasileira durante o
Estado Novo (1937-1945): do “atentado contra o regime” à “associação nazi-integralista”' 20/03/2015 233
f. Mestrado em HISTÓRIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, Maringá
Biblioteca Depositária: UEM
42 PEREIRA, Márcio José. Sentimentos, ressentimentos e violência: a ação da polícia política no Paraná em
relação aos indivíduos de origem germânica(1942-1945). 2017.
43 PEREIRA, Luciana Agostinho. Op. Cit.
44 Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Centro de Memória. Inquérito Administrativo, CRT 1640/42,
Requerente: Companhia Telefônica Paranaense, Requeridos: Willy Waechtler e outros. 1942.
Disponível para consulta no Programa Centro de Documentação Histórica (PROCDH) da Universidade Estadual
de Maringá (UEM).
Revista Ars Historica, ISSN 2178-244X, nº 22, jul./dez. 2021, p. 80-101 | https://revistas.ufrj.br/index.php/ars

89

Fonte: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Centro de Memória. Inquérito Administrativo,
CRT 1640/42, Requerente: Companhia Telefônica Paranaense, Requeridos: Willy Waechtler e outros. 1942.
Disponível para consulta no Programa Centro de Documentação Histórica (PROCDH) da Universidade
Estadual de Maringá (UEM).

De acordo com a análise do inquérito45, no dia 01 de julho de 1942, já entranhado no
período de perseguições rígidas, essas inclusive apresentando características xenófobas com
atuações arbitrárias da DOPS, a Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS) de Curitiba,
por meio de seu delegado, Valfrido Pilloto, emitiu um ofício direcionado a Companhia

45 Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Centro de Memória. Inquérito Administrativo, CRT 1640/42.
Op. Cit.
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Telefônica Paranaense, no intuito de notificá-la de que deveria dispensar de seu quadro de
funcionários, até impedi-los de adentrarem no espaço da empresa, seis funcionários que eram
de origem alemã. São esses, Willy Wechtler, Otto Poetrowski, Wilhelm Tiedeman, Alfons
Vogler, Francisco Majowski e Rudolf Limbecker (Figura 2).
Figura 2 – Inquérito, ofício da DOPS para a Companhia Telefônica Paranaense.

Fonte: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Centro de Memória. Inquérito Administrativo,
CRT 1640/42, Requerente: Companhia Telefônica Paranaense, Requeridos: Willy Waechtler e outros. 1942.
Disponível para consulta no Programa Centro de Documentação Histórica (PROCDH) da Universidade
Estadual de Maringá (UEM).

Supostamente, nenhum dos 6 nomes mencionados acima, ou dos 5 condenados no
inquérito administrativo CRT 1640/42, estariam entre os principais acusados de “nazismo” da
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Companhia Telefônica Paranaense, pelo menos dos que foram envolvidos no processo da
DOPS/PR, da relação descrita conforme a Tese de Pereira46, considerando as prováveis
suspeitas e tendências de que alguns funcionários e inclusive diretores da Companhia
Telefônica Paranaense fossem realmente agentes nazistas.
Outra empresa que foi mantida sob severa vigilância foi a Companhia Telefônica
Paranaense, que possuía em sua diretoria o alemão Alberto Blum; ainda possuía em
todos os cargos de chefia engenheiros e eletricistas também alemães, como Ernest
Minjon, Fritz O. Fiechter e Hans Heinrich Martin Prueter, todos devidamente
fichados pela DOPS/PR.47.

No ofício emitido pela DOPS no inquérito administrativo CRT 1640/42, são seis os
funcionários que são mencionados como “fichados” e considerados inconvenientes para
exercer função, ou continuarem no serviço público, e a Companhia Telefônica Paranaense
deveria então despedi-los. E, o motivo dado pela DOPS, o qual justificava o pedido de
demissão, era o pretexto de que os seis funcionários mencionados, devido a sua origem
germânica, seriam súditos alemães e mantinham estreitas relações com os nazistas que
residiam no Estado do Paraná.48
Apesar de que, segundo Pereira49, Albert Blum, gerente da Companhia, esteve
realmente envolvido de 1933 a 1936 com o partido nazista alemão conforme o seu próprio
depoimento prestado à DOPS em 14 de julho de 1942, porém, no inquérito administrativo
CRT 1640/42, não há menção de provas que evidenciassem alguma ligação de quaisquer uns
dos seis funcionários com o nazismo ou com o partido nazista, caracterizando o que Cancelli50
menciona como criar um cenário perigoso, ou criar inimigo onde esse não existe,
comprovando uma deficiência na DOPS, assim apresentada por Athaides51, portanto não
sabendo distinguir os aspectos étnicos e culturais germânicos dos aspectos nazistas de cunho
político e ideológico, agindo com autoritarismo e evidenciando arbitrariedade.
Ao receber o ofício, a Companhia, por meio de seu representante legal, entra em
contato com o presidente da Junta de Conciliação e Julgamentos, da Justiça do Trabalho do
Estado do Paraná, explicando o ofício enviado pela DOPS e sua solicitação.52

46 PEREIRA, Márcio José. Sentimentos, ressentimentos e violência: a ação da polícia política no Paraná em
relação aos indivíduos de origem germânica(1942-1945). 2017.
47 Ibidem p.167
48 Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Centro de Memória. Inquérito Administrativo, CRT 1640/42.
Op. Cit.
49 PEREIRA, Márcio José. Op. Cit. 2017 p. 171
50 CANCELLI, Elizabeth et al. Op. Cit.
51 ATHAIDES, Rafael. Op. Cit.
52 Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Centro de Memória. Inquérito Administrativo, CRT 1640/42.
Op. Cit.
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A partir dos fatos mencionados, a Companhia faz um requerimento ao presidente da
Junta para que seja instaurado o devido processo para a demissão dos funcionários, porquanto
os seis empregados alemães contavam com mais de dez anos de serviço e só podem ser
dispensados por justa causa e com o devido processo legal. Levando assim em consideração a
causa apresentada pela DOPS, a Companhia solicita que seja aberto um inquérito
administrativo, no intuito de tomar todas as providências legais, e quando concluído, que este
seja enviado para a Junta de Conciliação e Julgamentos da Cidade de São Paulo para autorizar
a demissão que é pedida pela DOPS.53
A audiência da Junta de conciliação foi realizada no dia 20 de julho de 1942, na cidade
de Curitiba, contou com a presença do Presidente da mesma, o Dr. Jorge Ribeiro e do
representante da Companhia Telefônica Paranaense, também contou com o diretoradministrador, o Dr. Leoclides Pereira e dos quatro empregados. Na audiência foi dada a
palavra aos empregados para que realizassem sua defesa. Ao representante da Companhia
também foi dada a palavra, o qual, disse que, reforça o pedido de dispensa dos empregados,
devido ao conteúdo “claro imperativo do documento” – o ofício da DOPS – e, apesar da
proposta de conciliação, o mesmo disse ser impossível a conciliação ou a não demissão dos
funcionários, pois a mesma foi exigida pela Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS).54
Os depoimentos foram dados na seguinte sequência: primeiramente Willy Waechtler,
depois Otto Peitrowski, Alfons Vogler, Rudolf Limbecker e Francisco Majowski., não se tem
no inquérito mais informações a respeito de Wilhelm Tiedeman e sua situação, pois seu nome
é apenas citado pela DOPS em seu ofício, porém ele não está presente nos autos do
processo.55
Willy Waechtler, diz em seu depoimento que trabalha na empresa há quatorze anos
(desde 15 de janeiro de 1928) e sempre cumpriu seu serviço e deveres. Em seu ambiente de
trabalho na companhia desempenhou várias funções, tendo recebido diversas promoções e
aumentos. Diz também que é casado com uma mulher brasileira e tem três filhos, e que jamais
exerceu no Brasil qualquer atividade política e que nunca desrespeitou as leis brasileiras.
Waechtler disse também que nunca teve nada com a ordem política, que jamais havia sido
preso ou mesmo detido por qualquer autoridade, e que não entendia o porquê do ofício da

53 Idem.
54 Idem,
55 Idem,
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DOPS exigindo sua dispensa. Para a junta Waechtler também apresenta sua carteira de
estrangeiro n.º 69.067.56
Otto Peitrowski disse em seu depoimento que é casado com uma mulher brasileira e
tem duas filhas brasileiras e que reside no Brasil há 20 anos. Disse também que nunca exerceu
qualquer atividade política no nosso país e nunca manteve nenhuma relação com o Partido
Nazista e fala que, como sempre manteve uma postura exemplar em relação às leis brasileiras,
confia na legislação brasileira para não ser privado de seus direitos. Na companhia, Peitrowski
disse que trabalha lá há treze anos. Ele também exibe para a junta sua carteira de estrangeiro
de n.º 66.638, a qual foi referendada pela própria Delegacia de Ordem Política e Social do
Estado.57
Alfons Vogler disse que trabalha na empresa há 12 anos (desde 1 de outubro de 1930)
e que residia no Brasil no mesmo tempo, e nunca foi punido por falta a suas obrigações. Disse
também que é casado com uma mulher alemã, mas tem uma filha brasileira. Vogler disse que
já havia ficado preso em outro momento, março de 1942, por apenas duas horas, mas foi
inocentado e tinha os atestados de sua boa conduta e finaliza falando que nunca teve nenhuma
atuação política no Brasil, ou em seu país de origem, e diz não entender o porquê da exigência
da DOPS, e finaliza mencionando que confia na legislação brasileira e que esta irá lhe
proteger. Além de enfatizar em diversos momentos que sempre cumpriu com seus encargos
com zelo e dedicação, e esperava proteção nas leis trabalhistas do país. Para a junta Vogler
exibe sua carteira de estrangeiro n.º 85.779.58
Rudolf Limbecker inicia seu depoimento dizendo não saber o porquê de a DOPS pedir
sua dispensa, já que trabalha na empresa a quase 12 anos (desde 23 de fevereiro de 1931), e
nunca sofreu nenhuma punição, sempre foi um trabalhador exemplar. Disse também que
nunca teve nenhum incidente com a polícia, jamais pertenceu a qualquer partido político ou
desenvolveu propaganda partidária, e levou consigo duas testemunhas que residem próximo a
sua casa e podem atestar a veracidade de suas palavras. Limbecker diz também que vive no
Brasil desde 1902 quando tinha apenas cinco anos de idade e que esteve na Alemanha de
1914 a 1922, e finaliza dizendo que espera ver seu direito de estabilidade no emprego
resguardado pela firmeza e segurança da legislação brasileira. E finaliza dizendo que espera
ver seus direitos resguardados pela legislação social do país.59

56 Idem.
57 Idem.
58 Idem.
59 Idem.
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Francisco Majowski, com último depoimento do inquérito, inicia dizendo que trabalha
na empresa há 15 anos (desde 1 de novembro de 1921) e que reside no Brasil há 21 anos;
declarou que nunca foi nazista e nem pertenceu a partido político algum; que é casado com
uma mulher brasileira; e que jamais teve qualquer incidente com a polícia. E, assim como
seus colegas, diz confiar que a legislação trabalhista brasileira vai lhe assegurar seus direitos.
Majowski exibe para a junta, assim como seus demais colegas, sua carteira de estrangeiro n.º
71.094.60
Depois de feita a audiência no dia 20 de julho de 1942 e dado os depoimentos dos
quatro funcionários, a Junta de Conciliação explana o seguinte:
O inquérito é julgado procedente. Para este efeito não é preciso levantar conta a
gloriosa atitude assumida pelo Brasil a 22 do corrente. É suficiente o ofício de fls.3
através do qual a Delegacia de Ordem Política e Social do Paraná
Os termos deste ofício provam que os requeridos estão envolvidos de qualquer
forma, em atividades subversivas e fugindo, portanto, ao dever elementar de
obediência e respeito à soberania nacional.
É certo que a falta assim cometida não está prevista no artigo 5º da lei 62 que
enumera os motivos justos para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador.
Entretanto, em face do Direito do Trabalho, as faltas praticadas pelos súditos do
Eixo, que se envolvem em atividades suspeitas, autorizam evidentemente a sua
despedida porque são faltas gravíssimas, porque em tais casos os empregados faltam
ao seu dever primário de acatamento e respeito às Instituições Nacionais. Por isso
mesmo não pode ser considerada a defesa apresentada pelos requeridos nestes autos
e através da qual procuram refutar a prova robusta constituída pelo ofício de fls.3 e,
não pode ser considerada, ainda, por que estrangeiros que atentam contra a soberania
de um País não podem invocar as garantias ou benefícios assegurados pelas leis
desse País61.

Apesar dos depoimentos demonstrarem que ambos os empregados nunca participaram
e que não tinham nenhuma ligação com o nazismo ou com o partido Nazista, a junta
desconsidera sua defesa na alegação de que estes cometeram faltas gravíssimas, e diz:
as faltas praticadas pelos súditos do Eixo, que se envolvem em atividades suspeitas,
autorizam evidentemente a sua despedida por que são faltas gravíssimas, por que em
tais casos os empregados faltam ao seu dever primário de acatamento e respeito às
Instituições Nacionais Por isso mesmo não pode ser considerada a defesa
apresentada pelos requeridos nestes autos e através da qual procuram refutar a prova
robusta constituída pelo ofício de fls.3.62

O Conselho Regional do Trabalho resolve então julgar o inquérito procedente e
autoriza a demissão dos funcionários.63
Para concluir nosso parecer sobre o Inquérito Administrativo CRT 1640/42, é preciso
fazer uma análise do ponto de vista da História, apesar de que houve de fato uma
imparcialidade assumida e declarada na atuação da DOPS, e mesmo percebendo uma

60 Idem.
61 Ibidem. p. 13
62 Idem
63 Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Centro de Memória. Inquérito Administrativo, CRT 1640/42.
Op. Cit.
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arbitrariedade injusta e destituída de qualquer princípio jurídico que valorize a ética ou a
moral. Esse procedimento de criar inimigos para o Estado sem demonstrar nenhuma
evidência, procurando inimigo onde não havia, fez parte das políticas aplicadas na Era
Vargas.
Naquele momento histórico, em 1942, período do inquérito, Vargas precisava de uma
postura política e estratégica e um discurso que fosse conveniente. Talvez um fator que tenha
dado um alento a mais nessa “caça às bruxas” foi a expectativa de uma “virada” no cenário da
guerra que acontecia naquele momento e que a força dos “aliados” precisava ser demonstrada
e assumida em território nacional. O presidente Vargas parecia bem determinado nesse
sentido.
Havia clareza nos discursos de Vargas e de seus interventores, ainda mais com o
advento da guerra e o posicionamento nacional ao lado dos EUA, o "outro" era o
alemão nazista, o italiano fascista e o japonês inassimilável. Em nosso caso, em
Curitiba a figura do alemão nazista foi a mais significativa – embora o partido já
estivesse extinto desde 1938 –, em 1942, era impossível cruzar os braços diante do
chamado do Estado; era preciso posicionar-se na "luta entre o bem e o mal”.64

No inquérito, como destacado anteriormente nos depoimentos dos 5 funcionários, foi
apresentado por eles suas carteiras de estrangeiro, uma carteira de identidade fornecida pelos
serviços policiais de identificação, a qual é de porte obrigatório de todo estrangeiro pois
regula sua situação no país. Esta passa a ser necessária a partir de 1938, onde com o DecretoLei n.º 406 de 4 de maio de 1938 e pelo Decreto n.º 3.010, de 20 de agosto de 1938, passam a
regulamentar a entrada de estrangeiros no país.65 Os 5 funcionários do inquérito que depõem
conseguiram sua carteira entre 1939 e 1942, assim como prevê na lei, e fizeram isso passando
pelos serviços policiais responsáveis, o qual um deles nesse período se trata da própria DOPS,
já que essa passa a ter ainda mais atividades sob sua responsabilidade. Atividades essas que
incluem, mas não apenas essas, a: expedir atestados de antecedentes e certidões, delegacia de
estrangeiros, investigar e reprimir pessoas que apresentem risco a ordem política e social.66
Esse ponto deixa clara a mudança na visão política que o Estado tem sob os
estrangeiros, pois mesmo que munidos de documentação adquirida a partir do devido
processo legal e apresentada em depoimento como prova da inocência, já que indicava que os
mesmos já teriam recebido o aval das forças policiais do Estado sobre sua situação no país

64 PEREIRA, Márcio José. Politizando o cotidiano: repressão aos alemães em Curitiba durante a Segunda
Guerra Mundial. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Maringá. 2010.
65 Decreto-Lei n.º 406, de 4 de Maio de 1938.
Decreto n.º 3.010, de 20 de Agosto de 1938.
66 Comissão Nacional da Verdade. (2014b). Relatório da Comissão Nacional da Verdade – Volume 1. Brasília,
DF. p. 161
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para receber sua carteira de identidade, de nada adiantou para alterar a decisão já traçada pela
DOPS e seguida pela Companhia.
A princípio, ficou em evidência que foi pelo posicionamento político de Vargas que,
no referido processo, foi negada uma sentença justa baseada em um parecer jurídico de
características não arbitrárias, sendo que a fala que prevaleceu no inquérito com relação aos
“supostos crimes” dos funcionários é a dita no oficio da DOPS para a Companhia Telefônica
Paranaense: “se trata de pessoas que, além de súditos alemães, mantinham estreitas relações
com nazistas deste Estado”67. Ou seja, logo no próprio ofício enviado pela DOPS para a
companhia, a DOPS já deixava clara sua visão a respeito dos funcionários, os acusando e
exigindo suma demissão sem apresentar provas. Portanto, a análise documental do inquérito
em separado demonstra detalhadamente o exacerbado autoritarismo institucional na maneira
como é julgado o inquérito, evidenciando que esse foi o padrão do “comportamento” da
DOPS em quase todo o território nacional, principalmente nas áreas onde havia a presença de
estrangeiros de forma mais concentrada.
Ampliando o cenário da discussão do nosso objeto de estudo para certificar de tudo o
que acontecia nos bastidores daquele chamado Estado Novo de Vargas, partindo inicialmente
da abordagem sobre um inquérito específico, percebemos em um recorte historiográfico feito
numa escala reduzida no processo na DOPS/PR, verificamos a partir desse inquérito, de
acordo com o recorte temporal analisado, o desenvolver de um processo histórico em que
evidenciamos como que o espírito autoritário esteve presente no Estado Novo de Vargas e
como eram direcionadas as ações governamentais e ideológicas naquele período.
Para justificar nossa conclusão, podemos verificar uma análise feita a partir um recorte
historiográfico em uma escala maior, nível nacional. De acordo com Perazo68, Vargas chegou
a criar cárceres que eram verdadeiros campos de concentração para alemães. Esses “campos
de concentração”, segundo a autora, funcionavam em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Pará69. Ainda segundo
Perazo70, o problema era que nem sempre os prisioneiros tinham relação comprovada com o
nazismo.
Outra dimensão da prisão dos alemães, a partir de 1942, quando os direcionamentos
da politica externa de Getúlio Vargas levaram o Brasil ao alinhamento com os
aliados e, consequentemente, a sua entrada na guerra em 22 de agosto, foi a
instalação dos “campos de concentração”. Nesses campos ficaram internados muitos

67 Ibidem. p. 4
68 PERAZO, Priscila Ferreira. Op. Cit. p.205
69 Ibidem. p. 209
70 PERAZO, Priscila Ferreira. Op. Cit.
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representantes da comunidade germânica do Brasil. Estes estavam presos, muitas
vezes, “pelo crime” de serem, simplesmente, alemães.71

Na abordagem anterior, do inquérito administrativo n.º 368, da Justiça do Trabalho, do
Conselho Regional do Trabalho da 2ª Região da DOPS-PR, que envolveu a demissão de 5
funcionários de origem alemã de forma arbitrária, e isso, conforme vimos, sem uma
justificativa que pudesse ser plausível, portanto, analisamos uma narrativa no auge da guerra
que estava acontecendo em 1942, em um momento que o índice de intolerância estava longe
de qualquer padrão aceitável.
Percebemos os “efeitos” práticos em processos isolados do autoritarismo desenfreado
na perspectiva regional, como no caso do inquérito da DOPS-PR. Porém, apenas
selecionamos um exemplo vivenciado no Paraná para poder compreender o cenário que
Perazo72 descreveu em âmbito nacional, isto é, do exagero e da intolerância que foi o “clima
de guerra” produzido por políticas autoritárias exageradas e desenfreadas, tendo por
consequências algumas ações intolerantes, como na observação do inquérito administrativo
n.º 368, da Justiça do Trabalho, do Conselho Regional do Trabalho da 2ª Região da DOPSPR, em 1942 descrito anteriormente.
Entre as ideologias políticas que faziam parte do cenário político nacional da década
de 1930, os comunistas e integralistas foram duros adversários para Vargas, eles estavam
entre os principais opositores do regime varguista. Para Codato73, após a extinção dos partidos
políticos em 1937, o Estado Novo de Vargas criou um sistema de Interventorias Federais,
algo que foi um retrocesso no sentido democrático, caracterizando alguns aspectos centralistas
do autoritarismo de Vargas, fato que talvez parcialmente explique algumas arbitrariedades
percebidas e vivenciadas nas regionais da DOPS.
Ao fechar os parlamentos, eliminar o sufrágio universal e os direitos políticos, a
liberdade de imprensa e, posteriormente, tornar ilegais os partidos, o regime
ditatorial reduziu, neste movimento, não somente as bases de apoio do governo, mas
também os canais de vocalização de interesses, fazendo do sistema político uma
estrutura rígida, pouco flexível.74

Quando consultamos a historiografia brasileira, principalmente em relação aos
imigrantes, se tratando dos eventos históricos das primeiras décadas do século XX,
percebemos que os imigrantes foram fundamentais para o desenvolvimento econômico do
Brasil, podemos concluir que a mudança que ocorreu no tratamento desse imigrante por parte
do governo brasileiro, principalmente em relação aos imigrantes alemães e italianos, mesmo

71 Ibidem. p. 205
72 PERAZO, Priscila Ferreira. Op. Cit.
73 CODATO, Adriano. Os mecanismos institucionais da ditadura de 1937: uma análise das contradições do
regime de Interventorias Federais nos estados. História (São Paulo), v. 32, n. 2, p. 189-208, 2013.
74 Ibidem. p. 190
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antes de eclodir a II Guerra Mundial, — durante a guerra os japoneses também — talvez isso
explique porque foi justamente da Europa que os imigrantes trouxeram a sua “bagagem”
cultural, e, entre os utensílios da “bagagem”, estavam o partido político, a ideologia e uma
filosofia de vida diferente da encontrada no Brasil.
Para Magalhães75 a inspiração ou a mobilização para construção de algum modelo de
nacionalismo quase sempre envolveu um sentimento político que esteve ligado a eleição de
algum princípio étnico, ou de suas minorias. Para essa autora o Estado Novo de Vargas
exercitou o que ela chama de “criminalização de raça”76 o que pode ser conhecido como
instrumentalização política do preconceito naquilo que se pode chamar de “perversidade
humana”. Ainda sobre as políticas xenofóbicas do Estado Novo, vale a pena ver, o parecer
dessa autora, é extremamente relevante perceber a modo como ela define as políticas
exercitadas pelo Estado Novo e a maneira como a política do nacionalismo de Vargas se
utilizou da repressão da DOPS, inventando e criando inimigos.
Segundo minha compreensão, os políticos do Estado Novo não elegeram um único
inimigo para a nação brasileira15. Eles objetivaram esta figura em diversos grupos,
de acordo com as diferentes conjunturas e especificidades político-regionais: os
comunistas, os anarquistas, em primeira linha; italianos, alemães, poloneses,
japoneses no sul e sudeste; os judeus, os espiões, os mendigos, os vagabundos, os
desordeiros em diversas regiões. Entretanto, se examinarmos os documentos do
DOPS, constataremos que, fossem quais fossem os inimigos, a criminalização da
raça cooperou decisivamente para que tais perseguições fossem aceitas
socialmente.77

O cenário político que antecedeu e se consolidou na II Guerra Mundial certamente
favoreceu a construção dos comportamentos autoritários e arbitrários que foram percebidos
neste estudo. Em um processo amplo e frenético que passa a trazer à tona as estruturas
arbitrárias e ditatórias dos Estados, e tudo isso junto com a onda de autoritarismo que
perpassa por diversos países do mundo no mesmo período.

75 MAGALHÃES, Marion Brepohl de. A criminalização da raça: a xenofobia institucionalizada. In: III
Encontro Ibérico Americano. Porto Alegre, CD Rom, 2004. P.4
76 Ibidem. p. 6
77 Ibidem. p. 7
Revista Ars Historica, ISSN 2178-244X, nº 22, jul./dez. 2021, p. 80-101 | https://revistas.ufrj.br/index.php/ars

99

Referências Bibliográficas
ALVES, Eliane Bisan. A Comunidade Alemã Sob Suspeita. In: CARNEIRO, Maria Luiza
Tucci. (org). Inventário Deops: Alemanha, módulo I. São Paulo: Arquivo do Estado, 1997.
ATHAIDES, Rafael. O partido Nazista no Paraná 1933-1942. Editora da Universidade
Estadual de Maringá, 2011.
CANCELLI, Elizabeth et al. O mundo da violência: repressão e Estado policial na era
Vargas (1930-1945). 1991.
CAPANEMA, Gustavo. Ministério da Educação e Saúde - Educação e cultura. GC g
1934.11.30,30/, rolo 27 fot. 1 a 205, 11/1934 a 17/10/1945. FGV-CPDOC. Pesquisado em:
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/GC/textual/documentos-sobrenacionalizacao-do-ensino-primario-e-secundario-consta-plano-geral-de-nacionalizacaolegislacao-trabalhos-do-instituto-nacional-de Acesso em 19 jan. 2021.
CARONE, Edgard. A república nova (1930-1937). Difel, 1976.
CODATO, Adriano. Os mecanismos institucionais da ditadura de 1937: uma análise das
contradições do regime de Interventorias Federais nos estados. História (São Paulo), v. 32, n.
2, p. 189-208, 2013.
Comissão Nacional da Verdade. (2014b). Relatório da Comissão Nacional da Verdade (Vol.
1). Brasília, DF. Recuperado de http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/
Decreto-Lei
n.º
406,
de
4
de
Maio
de
1938.
Disponível
em
:
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-406-4-maio-1938-348724publicacaooriginal-1-pe.html
Decreto n.º 3.010, de 20 de Agosto de 1938. Disponível em
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-3010-20-agosto-1938348850-publicacaooriginal-1-pe.html

:

FAUSTO, Boris; FAUSTO, Sergio. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 2015.
HILTON, Stanley. A guerra secreta de Hitler no Brasil: a espionagem alemã e a contraespionagem aliada no Brasil, 1939-1945. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1983.
HOLLANDA, Sérgio Buarque de. História geral da civilização brasileira. O Brasil
Republicano (1930-1964), v. 10 e 11, 1985.
KOIFMAN, Fábio. Imigrante ideal: o ministério da justiça e o aperfeiçoamento da raça (19411945). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.
MAACK, Reinhard. Os alemães no Sul do Brasil: “ponto de vista alemão”. Arquivo
Gustavo Capanema, GC 34.11.30, 11/07/1939. FGV-CPDOC. Disponível em:
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/GC/textual Acesso em 15 mar. 2021. Versão
original: The Germans of South Brazil: a German view. The Quartely Journal of InterAmerican Relations, Cambridge, v. 1, n. 3, p. 5-23, 1939.
MAGALHÃES, Marion Brepohl de. A criminalização da raça: a xenofobia institucionalizada.
In: III Encontro Ibérico Americano. Porto Alegre, CD Rom, 2004. MOTTA, Rodrigo Patto
Sá. Em guarda contra o perigo vermelho: o anticomunismo no Brasil (1917-1964). São Paulo:
Perspectiva, 2002.
MCCANN, Frank D. Brazil and the United States During World War II and Its
Aftermath: Negotiating Alliance and Balancing Giants. Springer, 2018.

Revista Ars Historica, ISSN 2178-244X, nº 22, jul./dez. 2021, p. 80-101 | https://revistas.ufrj.br/index.php/ars

100

PERAZO, Priscila Ferreira. O perigo alemão e a repressão policial no Estado Novo. São
Paulo: Arquivo do Estado, 1999.
PEREIRA, LUCIANA AGOSTINHO. A DOPS paranaense frente à Ação Integralista
Brasileira durante o Estado Novo (1937-1945): do “atentado contra o regime” à
“associação nazi-integralista”' 20/03/2015 233 f. Mestrado em HISTÓRIA Instituição de
Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, Maringá Biblioteca Depositária:
UEM.
PEREIRA, Márcio José. Politizando o cotidiano: repressão aos alemães em Curitiba
durante a Segunda Guerra Mundial. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de
Maringá. 2010.
PEREIRA, Márcio José. Sentimentos, ressentimentos e violência: a ação da polícia
política no Paraná em relação aos indivíduos de origem germânica(1942-1945). 2017.
PRIORI, Angelo; IPÓLITO, Verônica Karina. DOPS, a cidade de Rolândia (PR) e a
repressão aos imigrantes de origem alemã (1942-1945). Varia História, v. 31, n. 56, p. 547580, 2015.
SEIBERT FILHO, Alfeo. A EXPEDIÇÃO DE REINHARD MAACK EM 1933-1934 NO
INTERIOR DO PARANÁ: contexto sociopolítico e econômico. Maringá: Dissertação de
Mestrado – UEM, 2020. Disponível em: http://www.pph.uem.br/dissertacoes-eteses/dissertacoes/alfeo-seibert-filho.pdf/view
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Centro de Memória. Inquérito Administrativo,
CRT 1640/42, Requerente: Companhia Telefônica Paranaense, Requeridos: Willy Waechtler
e outros. 1942.
Disponível para consulta no Programa Centro de Documentação Histórica (PROCDH) da
Universidade Estadual de Maringá (UEM).

Revista Ars Historica, ISSN 2178-244X, nº 22, jul./dez. 2021, p. 80-101 | https://revistas.ufrj.br/index.php/ars

101

Artigo de Dossiê
“A LOS HOMBRES TAMBIÉN A VECES LO
MATAN LOS HOMBRES”: AS MEMÓRIAS DE
VIOLÊNCIA SOBRE A DITADURA MILITAR
CHILENA NO INFORME RETTIG (1991)
“A LOS HOMBRES TAMBIÉN A VECES LO
MATAN LOS HOMBRES”: THE MEMORIES OF
VIOLENCE ABOUT THE CHILEAN MILITARY
DICTATORSHIP IN THE RETTIG REPORT (1991)
LAYS CORRÊA DA SILVA *
Resumo: O presente artigo busca analisar os relatos sobre a violência no período da Ditadura
Militar chilena a partir do Informe da Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. A
Comissão foi a primeira iniciativa do estado chileno no período pós-ditadura a reunir
testemunhos sobre o período ditatorial e publicá-los como uma forma de revelar a verdade e
garantir o direito à memória sobre o período. Por ter sido construída num momento em que a
conjuntura política ainda era instável, o trabalho da Comissão foi limitado, mas serviu para a
construção de uma narrativa sobre o período que rompesse com o discurso sobre os
“excessos” propagados pelos militares.
Palavras-chave: Disputas de Memória; Chile, Informe Rettig.
Abstract: This article seeks to analyze the reports on violence in the period of the Chilean
Military Dictatorship based on the Report of the Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación. The Commission was the first initiative of the Chilean state in the postdictatorship period to gather testimonies about the dictatorial period and publish them as a
way to reveal the truth and guarantee the right to memory about the period. As it was built at a
time when the political situation was still unstable, the work of the Commission was limited,
but it served to build a narrative about the period that would break with the discourse on the
“excesses” propagated by the military.
Key-words: Memory Disputes; Chile; Rettig Report.
A batalha pela memória sobre a Ditadura Militar chilena é descrita por Steve Stern
como sendo uma luta por “corações e mentes”1 que progressivamente colocou o tema dos
*
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Direitos Humanos em evidência. Isso porque em 1973, quando acontece o golpe que derruba
o governo de Salvador Allende, presidente da Unidade Popular que propunha uma via chilena
ao socialismo, a linguagem da defesa dos direitos humanos como um bem inviolável não se
havia imposto no debate político2. A questão da violência nesse momento era enquadrada
como parte do jogo político da época, em que os temas de disputa giravam muito mais em
torno dos conceitos de revolução, constitucionalismo e guerra civil. A brutalidade da Ditadura
Militar e os longos anos de perseguição, censura e repressão contra opositores políticos
fizeram com que a questão da violência passasse então a ser enquadrada a partir de outra
perspectiva que buscou ressaltar muito mais a forma como essa violência se abateu sobre as
vítimas.
Nos chamados “anos fundacionais” da Ditadura, a memória oficial propagada pelo
regime foi de que a Junta Militar teria salvo o Chile de um governo de esquerda que o estaria
levando para uma guerra civil; progressivamente essa ideia foi sendo confrontada com a
revelação, ainda durante a Ditadura Militar, de crimes cometidos por agentes do Estado que
passaram a ser lidos então pela ótica de que seriam “excessos” cometidos por “um grupo
específico” dos militares, mas não por todos. Ao mesmo tempo, circulava na sociedade a
memória subterrânea das vítimas, dos opositores e ativistas políticos que destacavam em seus
relatos a brutalidade da Ditadura e a ruptura que ela provocou em suas vidas pessoais.
Quando a transição acontece e são refundados os marcos para a constituição de um
novo estado democrático, é essa a memória das vítimas que o novo governo busca recuperar
através do trabalho da Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. A literatura sobre o
tema das Comissões de Verdade tem destacado o papel central atribuído aos testemunhos das
vítimas nesses dispositivos de Justiça Transicional. De acordo com Priscila Hayner, uma das
principais especialistas sobre o tema, esses órgãos se envolvem diretamente com a população
afetada pelos crimes perpetrados, a partir do recolhimento de seus relatos3, o que deveria
contribuir para a restauração da dignidade das vítimas e para a garantia do direito à memória.
Entretanto, é necessário analisar a forma como esses relatos foram incorporados,
principalmente pelas primeiras comissões construídas em um contexto em que as forças
políticas do antigo regime repressivo ainda estavam atuantes e o medo de um retorno aos anos
1

STERN, Steve. Luchando por mentes y corazones. Las batallas de la memoria en el Chile de Pinochet.
Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2013.
2
Ibidem, p. 38.
3
HAYNER, Priscila. Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, Nova
Iorque: Routledge, 2011 apud MORAIS, Joana e RAIMUNDO, Filipa. Em nome da “verdade histórica: a
Comissão do livro negro sobre o regime fascista, uma Comissão de Verdade na democratização portuguesa
(1977-1991), p.102. In: ARAUJO, Maria Paula e PINTO, Antonio (Orgs.) Democratização, Memória e Justiça
de Transição nos países lusófonos, Rio de Janeiro: Autografia, 2017.
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de Ditadura Militar era algo muito vivo na sociedade. A forma como a transição política
chilena ocorreu, isto é, através de uma negociação iniciada pelo própria Ditadura que queria
se manter no poder através da construção de uma democracia “tutelada”, impactou
diretamente em como esse primeiro trabalho de memória foi feito.
É importante também destacarmos que quando falamos em memória sobre a violência
ditatorial estamos nos referindo à “memória” como o significado que foi atribuído a essa
experiência e não apenas a lembrança dos acontecimentos4. Entendemos que esse significado
é construído de forma coletiva5 e é perpassado por disputas de memória6 que podem ocorrer
entre os diversos níveis da sociedade. Portanto, nossa análise sobre os relatos trazidos pelo
Informe Rettig sobre a memória da violência do período da Ditadura Militar leva em
consideração as formas com que a Comissão procurou enquadrar esses testemunhos dentro do
Informe e, portanto, uma análise do próprio Informe em si também se torna necessária.
Iniciaremos o texto por essa parte, destacando a estruturação do documento, para então entrar
na análise dos relatos colhidos pela Comissão.
O Informe Rettig carrega esse nome porque o presidente da Comisión Nacional de
Verdad y Reconciliación era o advogado Raúl Rettig, importante figura dentro do Chile e
visto como aquele que poderia liderar os trabalhos da Comissão com maior imparcialidade. A
Comissão foi criada em maio de 1990, logo após a transição política chilena, com o objetivo
de esclarecer as violações de Direitos Humanos que resultaram em mortes ocorridas durante a
Ditadura Militar. O governo de Patricio Aylwin, candidato da Concertación de Partidos por
la Democracia que venceu o ditador Augusto Pinochet nas urnas foi marcado por diversos
enclaves autoritários7 que condicionaram a forma como o novo presidente iria governar. Esses
enclaves, surgidos da transição negociada que ocorreu no Chile limitaram a atuação de
Aylwin principalmente nos temas referentes aos crimes cometidos pela Ditadura Militar. Os
anos de seu governo foram marcados por um certo temor de que as Forças Armadas poderiam
dar um novo golpe e assumir de novo o poder, já que Augusto Pinochet, principal figura da
Ditadura Militar, havia mantido seu cargo como comandante em chefe do Exército. Durante
todo o tempo de atuação da Comissão, foram cobradas respostas das Forças Armadas sobre os
crimes que iam sendo revelados, assim como um pedido de perdão por parte de Pinochet, o
que não ocorreu. Grupos favoráveis ao ditador acusavam a Comissão de estarem
4

STERN, Op. Cit., p. 42.
HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva, São Paulo, Vértice, 1990.
6
POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silencio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, n. 3, 1989, p.
3-15.
7
Conceito desenvolvido pelo sociólogo Manuel Garretón em: GARRETÓN, Manuel A. Hacia uma nueva era
política: estúdios sobre las democratizaciones. Fondo de Cultura Económica Chile S.A., 1995.
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reascendendo a polarização do passado e pediam pela reconciliação, o que para esses grupos
significava o esquecimento desse passado.
Nesse contexto de um Chile ainda dividido e polarizado se deu a primeira publicação
do Informe, um ano depois do início dos trabalhos da Comissão. Através do jornal estatal La
Nación, foi divulgado para toda a sociedade o documento que Patricio Aylwin havia recebido
das mãos de Rettig dentro do Palácio La Moneda. Depois, o Ministério da Secretaria Geral do
Governo publicou a mesma edição em três tomos. Esta edição foi amplamente difundida
dentro do país e no exterior. Posteriormente, uma terceira edição de dois tomos foi publicada
pelo Ministério em parceria com a Editorial del Ornitorrinco. Todas essas edições já se
encontravam esgotadas em 1996, ou seja, cinco anos após o lançamento oficial do Informe.
Devido a isso, foi feita uma nova edição do documento, que é a que utilizamos para esse
artigo e que está disponível para download no site oficial da Subsecretaria de Direitos
Humanos do Ministério da Justiça e Direitos Humanos do Chile. Esta edição está dividida em
três tomos.
O primeiro tomo está dividido em três partes. A primeira contém os métodos de
trabalho da Comissão para a constituição do Informe: os objetivos da Comissão, as normas, os
conceitos e os critérios empregados no trabalho. Já a segunda parte contém o marco político,
legal e institucional e a atuação dos conselhos de guerra, dos tribunais de justiça e do poder
judicial. A terceira e última parte está dividida entre o primeiro e o segundo tomo e contém
uma descrição das violações de Direitos Humanos em três etapas: de setembro a dezembro de
1973, período imediatamente posterior ao golpe; de janeiro de 1974 a agosto de 1977, período
de funcionamento da Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), órgão responsável pela
maior parte das violações de Direitos Humanos ocorridas durante a Ditadura; e de agosto de
1977 a março de 1990 quando a DINA foi substituída pela Central Nacional de Informações
(CNI).
Logo no início da primeira parte, o Informe lista como principais objetivos da
Comissão, quatro tarefas centrais:
Establecer un cuadro lo más completo posible sobre los graves hechos de violación
a los derechos humanos, sus antecedentes y circunstancias; Reunir información que
permitiera individualizar a sus víctimas y establecer su suerte o paradero.
Recomendar las medidas de reparación y reivindicación que estimara de justicia; y
recomendar las medidas legales y administrativas que a su juicio debieran
adoptarse para impedir o prevenir la comisión de nuevos atropellos graves a los
derechos humanos.8

“Estabelecer um quadro mais completo possível sobre as graves violações de direitos humanos, seus
antecedentes e circunstânciais; reunir informação que permita individualizar suas vítimas e establecer seu destino
ou paradeiro. Recomendar as medidas legais e administrativas que a seu juízo deveriam adotar para impedir ou
8
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Nessas tarefas, a questão da memória sobre o período é deixada de lado e são
privilegiadas tarefas mais práticas para a reconstrução da sociedade, como as indicações de
medidas administrativas e legais de reparação. Também é interessante destacar a primeira
menção que o informe faz às vítimas. Existe uma preocupação também prática nesse sentido,
pois era necessário individualizar as vítimas para que cada caso fosse revelado dentro de sua
especificidade e para, principalmente, revelar a verdade sobre o que ocorreu com os
desaparecidos.
Sobre os métodos de trabalho, o Informe reúne informações sobre as audiências, as
quais gostaríamos de descrever um pouco mais já que foram nessas audiências que os relatos
sobre a violência e repressão sofrida por parte da sociedade foram ouvidos pela primeira vez
pelo Estado chileno. Nos primeiros meses de trabalho da Comissão, foi feito um amplo
esforço de convocação especialmente dos familiares de vítimas de violações de Direitos
Humanos para inscrever seus casos e solicitar audiências com a Comissão9.
Em todo o país, a partir do final de maio de 1990 até 28 de junho, as pessoas deveriam
se dirigir para os locais indicados em cada região e denunciar o que havia acontecido com
seus familiares, solicitando que a Comissão ouvisse seu caso. A divulgação dos locais onde
eram recebidas as solicitações aconteceu principalmente através dos jornais. As petições eram
feitas dentro de cada região do Chile10, e, de acordo com a necessidade local, havia um ou
mais postos para receber os pedidos. De acordo com o jornal La Segunda, quem coordenou
essa tarefa foram em geral os Secretarios Regionales Ministeriales (SEREMIS) de Justiça ou
de Governo, apoiados por advogados e assistentes sociais:
Incluso, en el sur se destinaron vehículos especiales para este propósito. Para
incentivar las peticiones de audiencia, se publican avisos en los diarios y radios
regionales. Y para facilitar aún más el trámite, se han desplegado afiches
informativos en las ciudades.11

No exterior, as Embaixadas e Consulados do Chile serviram como postos para o
recebimento dessas solicitações12. Apesar dos esforços para divulgação e para que todas as
áreas fossem abrangidas, muitas pessoas ainda estavam desinformadas e faziam seus pedidos
prevenir o acontecimento de novas graves violações aos direitos humanos.”. CHILE. Informe de la Comisión
Nacional de Verdad y Reconciliación, reedição de dezembro de 1996, p. 1.
9
CHILE. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, reedição de dezembro de 1996, p. 2.
10
O Chile está dividido em 13 regiões, que se referenciam normalmente através de números romanos.
11
“Inclusive, no sul se destinaram veículos especiais para este propósito. Para incentivar as petições de audiencia
se publicaram avisos nos diários e rádios regionais. E para facilitar ainda mais o tramite, cartazes informativos
são exibidos n acidade”. “451 peticiones de audiencia para la Comisión Verdad y Reconciliación han recibido las
intendencias del país”. La Segunda, 20 de junho de 1990, Archivo Prensa, Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos, Santiago, Chile.
12
CHILE. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, reedição de dezembro de 1996, p.2.
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a organizações de Direitos Humanos e não nos locais destinados pela Comissão. Por isso,
desde o início foi importante a colaboração desses organismos e em alguns lugares foram
organizados postos para o recolhimento das petições pela Vicaría de la Solidaridad13. Outro
problema era que muitas das denúncias que chegavam eram sobre casos não abrangidos pela
Comissão, como os casos de prisão política, tortura e exílio. Esses casos ficaram de fora do
decreto oficial que instituiu a Comissão e só foram apurados pelo Estado chileno anos mais
tarde, numa segunda Comissão de Verdade voltada para os casos de tortura, a Comissão
Valech. Entretanto, esses casos foram recebidos para que posteriormente a Comissão
decidisse se iria abrange-los ou não. Era solicitado aos familiares que dissessem se alguma
entidade havia realizado uma investigação anterior sobre o seu caso, para que a Comissão
solicitasse a esses organismos os antecedentes já levantados14.
É importante destacar que esses outros organismos de Direitos Humanos já vinham
fazendo esse trabalho de preservação da memória sobre o período através do recolhimento
desses relatos desde antes do fim da Ditadura Militar. O que muda agora com a instauração da
Comissão é que é a primeira vez que o Estado do Chile se coloca à disposição para também
ouvir esses testemunhos e incorporá-los como parte de sua história sobre a Ditadura Militar.
O funcionamento das audiências se deu da seguinte forma:
En esa audiencia se encontraban presentes el abogado, la asistente social y el
egresado de Derecho correspondiente, aún cuando en los períodos de mayor
trabajo las audiencias fueron tomadas por sólo dos de estos y en algunos casos,
aunque muy excepcionalmente, por una sola de estas personas. Al menos un
Miembro de la Comisión estuvo siempre presente en el local de ésta, participando
en las diversas audiencias que se llevaban a efecto y procurando resolver cualquier
problema de emergencia que se presentara. Cada audiencia tenía una duración
aproximada de cuarenta y cinco a setenta minutos, aunque algunas se extendían
largo tempo más.15

Pelas informações que conseguimos levantar, apenas os membros da Comissão e os
familiares participavam da audiência. Não houve casos de audiências públicas, como as que
foram realizadas no Brasil, ou de divulgação das imagens, como aconteceu na Argentina.
Também não foi possível encontrar nenhum registro dessas audiências. As informações que

“451 peticiones de audiencia para la Comisión Verdad y Reconciliación han recibido las intendencias del
país”. La Segunda, 20 de junho de 1990, Archivo Prensa, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos,
Santiago, Chile.
14
CHILE. Op. Cit., p. 3.
15
“Nessa audiencia se encontravam presentes o advogado, a assistente social e o graduado em Direito
correspondente, mesmo quando nos períodos de maior trabalho as audiências foram tomadas por somente dois
deles e em alguns casos, ainda que muito excepcionalmente, por somente uma dessas pessoas. Ao menos um
membro da comissão estava sempre presente no local, participando das diversas audiências que foram realizadas
e procurando resolver qualquer problema de emergência que surgisse. Cada audiencia tinha duração aproximada
de quarenta e cinco a setenta minutos, embora algumas se extendiam por um tempo a mais.” CHILE. Op. Cit.,
p. 3-4
13
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restaram sobre essas audiências, são os testemunhos que acabaram sendo incorporados no
texto final do Informe da Comissão.
A partir do conhecimento desses casos particulares pelas audiências, a comissão pôde
fazer caracterizações gerais sobre o período da Ditadura:
Desde el conocimiento de estas situaciones particulares se fueron induciendo lo que
en el presente texto se llaman las generalizaciones y que tienen por objeto describir
las características globales de lo ocurrido en cada uno de los períodos estudiados.
En ellos se destacan principalmente las características más comunes y relevantes de
los hechos, de los organismos que participaron, de las víctimas y de los métodos
empleados en la violación, tales como recintos, trato y disposición de cadáveres.16

Especificamente sobre o caso dos desaparecidos, o Informe declara que foram
recolhidos todos os antecedentes que pudessem esclarecer suas mortes ou paradeiro e que
antes de concluir seus trabalhos sobre esses casos, a Comissão enviou um ofício solicitando
informações sobre essas pessoas a todos os organismos cujos agentes haviam sido
mencionados. A maioria deles foi respondido, porém, sem informações substanciais que
pudessem esclarecer os casos17. O Informe indica também que a Comissão enviou para os
tribunais de justiça todos os antecedentes que fossem relevantes para uma investigação
judicial, porém, eram os tribunais que decidiam se os crimes seriam investigados ou não18.
Gostaríamos de destacar que, ao final do primeiro capítulo denominado “Metodos de
trabajo y labor desplegada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para la
elaboración de este Informe”, o documento destaca a ideia de “una verdad para
reconciliación”. De acordo com o texto, “la verdad que debía establecer tenían un fin preciso
y determinado: colaborar a la reconciliación de todos los chilenos”19. Percebemos aqui a
intenção de fundar uma única narrativa acerca das violações e dessa forma também uma única
memória sobre o período ditatorial. No segundo capítulo são analisadas principalmente as
normas, conceitos e critérios em que se basearam as deliberações e conclusões da Comissão.
Nesse ponto, há uma justificativa sobre porque não foram abrangidos os casos de tortura – o
próprio decreto da Comissão impunha essa limitação –, mas também pela quantidade de casos
que não teria sido possível apurar no tempo de vigência da Comissão. Sobre as leis de guerra

“A partir do conhecimento dessas situações particulares, foram induzidas o que no presente texto chamamos
de generalizações, que se destinam a descrever as características globais do que aconteceu em cada um dos
períodos estudados. Destacam principalmente as características mais comuns e relevantes dos eventos, dos
órgãos que participaram, das vítimas e dos métodos utilizados na infração, como encerramentos, tratamento e
eliminação de cadáveres.” Ibidem., p. 8
17
Idem.
18
Diferentemente do caso da CONADEP, na Argentina, onde as investigações da Comissão de Verdade
estabelecida foram encaminhadas para que os tribunais seguissem com o julgamento dos crimes.
19
“A verdade que devia estabelecer tinha um fim preciso e determinado: colaborar para a reconciliação de todos
os chilenos”. CHILE, Op. Cit., p. 10
16
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e o Direito Internacional Humanitário, a Comissão decidiu que iria se abster de pronunciar
sobre a legitimidade da força no período analisado:
La Comisión se ha abstenido de pronunciarse sobre la legitimidad del recurso a la
fuerza que tuvo lugar el 11 de septiembre de 1973 y en el período inmediatamente
posterior, sea por parte de quienes perseguían derrocar al gobierno del Presidente
Salvador Allende o por parte de quienes buscaban defenderlo. 20

Em um ponto intitulado “Quem viola os Direitos Humanos?”, o Informe faz um debate
jurídico sobre a posição tradicional de organismos de Direitos Humanos de não tratar como
violação aos Direitos Humanos casos de atos praticados não pelo Estado, mas por
particulares. O entendimento da Comissão foi que deveriam seguir os termos do seu decreto
de fundação e aceitar a identificação de violação aos Direitos Humanos também em casos de
crimes perpetrados por particulares sob pretextos políticos.
Foram listados os casos de violações de Direitos Humanos e os tipos de vítimas
identificados pela Comissão. A Comissão justificou a decisão de não nomear os culpados,
novamente com base no texto de seu decreto de formação. Com relação à motivação dos
crimes ocorridos, o Informe indica que nas violações cometidas por particulares, a motivação
ou pretexto político é um fator essencial, contudo, tratando-se de crimes cometidos pelo
Estado, não interessou à Comissão a motivação política, mesmo que ela existisse.
Ao final da primeira parte, a Comissão declara sua decisão por dar como “mortos” a
todos os desaparecidos políticos. O texto do Informe justifica, do seguinte modo, a decisão:
Con todos los antecedentes de los casos individuales y de contexto de que dispone,
esta Comisión concluyó que era su deber de conciencia declarar su convicción de
que en todos los casos de desapariciones que ha acogido como tales, las víctimas
están muertas y perecieron en manos de agentes del Estado o personas a su servicio,
habiendo éstos u otros agentes dispuesto de los restos mortales arronjándolos a las
aguas de algún río o del mar, enterrándolos clandestinamente o de algún otro modo
secreto.21

Os familiares de desaparecidos políticos rechaçaram essa decisão da Comissão e do
presidente Aylwin de declarar como mortos seus familiares, pois exigiam um esclarecimento
sobre o que de fato tinha acontecido.

“A Comissão se absteve de se pronunciar sobre a legitimidade do recurso à força ocorrido em 11 de setembro
de 1973 e no período imediato, seja por aqueles que pretendiam derrubar o governo do presidente Salvador
Allende, seja por aqueles que buscaram defendê-lo” Ibidem, p. 12.
21
“Com todos os antecedentes dos casos individuais e o contexto de que dispõe, esta Comissão concluiu que era
seu dever de consciência declarar sua convicção de que em todos os casos de desaparecimento que aceitou como
tais, as vítimas estão mortas e pereceram nas mãos de agentes do Estado ou pessoas a seu serviço, fazendo com
que estes ou outros agentes tenham se desfeito dos restos mortais, lançando-os nas águas de um rio ou no mar,
enterrando-os clandestinamente ou de alguma outra forma secreta.” Ibidem, p. 26
20

Revista Ars Historica, ISSN 2178-244X, nº 22, jul./dez. 2021, p. 102-120 | https://revistas.ufrj.br/index.php/ars

109

A segunda parte do primeiro tomo traz no primeiro capítulo o Marco Político do
Informe22. Também são expostos, no segundo capítulo, os Marcos legal e institucional, onde
são analisadas a instauração da Junta e o funcionamento do poder político posterior a 1973.
No terceiro capítulo da segunda parte, são analisadas as normas e atuação dos Conselhos de
Guerra e no quarto a atuação dos Tribunais de Justiça, destacando que o Poder Judicial, apesar
de ser o único que continuou vigente durante todo o período ditatorial, foi ineficaz para
proteger os Direitos Humanos23.
A terceira parte traz uma divisão temporal das violações de Direitos Humanos que se
estende até o segundo tomo. Cabe destacar que existe uma divisão temporal das violações,
mas não uma análise específica baseada em características grupais, que permitiria por
exemplo, a identificação de um padrão de violência contra mulheres, crianças, homossexuais
ou povos indígenas24. Ainda assim, o Informe foi pioneiro em trazer a questão da violência
contra os povos originários, ao destacar violência de Estado praticada contra os mapuches25:
Es necesario destacar la dureza extrema con que se trató a los mapuches y a sus
familias y la grave dificultad que ha significado para éstos en las zonas más rurales
tener que convivir, en la misma localidad a veces hasta el presente, con los agentes
que causaron las muertes de sus seres queridos. El miedo, la pobreza o la
desesperanza llevaron a que solamente un pequeño porcentaje de estas familias
practicara, en su oportunidad, diligencias ante los Tribunales de Justicia, o hiciera
denuncias ante organismos de derechos humanos.26

Diferentemente de Informes como o Nunca Más da Argentina, onde ao serem
relatados os casos de violações existe uma busca pela criação de empatia entre o leitor e as
vítimas, de acordo com Aldo Marchesi, no caso chileno, a busca por uma verdade objetiva
resultou em um texto impessoal, onde as vítimas são identificadas como “os afetados”:
Por un lado, encontramos al informe chileno, que llama la atención por la precisión
y sobriedad de sus términos. El texto narra uno a uno las condiciones en que cada
víctima fue asesinada o desaparecida, cada narración se inicia con una breve
descripción de la persona, esta consiste en su edad, su profesión y su identidad
política, para luego detallar las condiciones en que se produjo su asesinato o
desaparición. A diferencia de lo que ocurre en otros informes no existe ningún tipo
de empatía con la víctima que es nombrada como “el afectado”. La estrategia
22

Sobre a construção de uma determinada memória do período ditatorial a partir dessa parte do texto, ver em:
CORREA, Lays. O historiador Gonzalo Vial e a construção do Marco Político do Informe Rettig (1991). Revista
Eletrônica da ANPHLAC, 20(29), p. 157-184.
23
Ibidem, p. 87.
24
BRINKMANN, Beatriz. La Comisión de la Verdade y el desarollo de la problemática de Derechos Humanos
en Chile.In: CHERNICHARO, Luciana, GARRIDO, Ayra, et al. (Orgs.). Pelos caminhos da verdade: uma
análise sobre as experiências de comissões da verdade na América Latina. Rio de Janeiro: ISER, 2016, p. 111132, p. 117.
25
Povos originários do Chile que ocupam a região da Araucanía.
26
“É preciso destacar a extrema dureza com que os Mapuches e suas famílias foram tratados e a grave
dificuldade que tem significado para eles nas áreas mais rurais ter de conviver, na mesma localidade às vezes até
hoje, com os agentes que causaram os ataques e mortes de entes queridos. O medo, a pobreza ou o desespero
levaram apenas uma pequena porcentagem dessas famílias a iniciar, no momento oportuno, processos perante os
Tribunais de Justiça ou fazer denúncias a organizações de direitos humanos.” CHILE, Op. Cit., p. 361.
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narrativa se resuelve a través de un estilo jurídico, que busca legitimar la “verdad”
a través de una narración despojada, circunscripta a los hechos. La militancia
política es considerada como un antecedente relevante a la hora de evaluar su
situación de desaparición. Dicho dato no se oculta, sino que por el contrario se lo
utiliza como una prueba que ayuda a plantear hipótesis acerca de la desaparición.27

Concordamos com Marchesi e acreditamos que o fato de a Comissão ter sido formada
majoritariamente por juristas reforçou essa opção. Cinco dos oito comissionados, ou seja,
aqueles que foram indicados por Patricio Aylwin para compor a Comissão, eram advogados.
E ainda, de acordo com Greg Grandin28, dos 45 indivíduos, não incluindo secretários e
especialistas em computação, que fizeram parte dos trabalhos da Comissão Nacional de
Verdade e Reconciliação do Chile, 39 eram advogados, formados em direito ou estudantes de
direito. Entretanto, ainda que as vítimas tenham sido tratadas ao longo do Informe de modo
impessoal, foi reservada uma parte no capítulo IV do segundo tomo para os “efeitos familiares
e sociais das mais graves violações aos Direitos Humanos”. Nesta parte a Comissão declara
que também entende que são vítimas de violações aqueles que sofreram as consequências da
perda ou do desaparecimento de seus entes queridos. E que considera que a verdade não
estaria completamente revelada pelo Informe se esse não incluísse o relato dessas pessoas.
É importante lembrar que, como já destacamos anteriormente, a linguagem
extremamente jurídica do Informe fez com que o relato individual das vítimas fosse feito de
forma distanciada, centrado nos fatos, e não na própria vítima como um sujeito. Esta seção
dedicada ao testemunho dos familiares é a parte do Informe que pretende gerar algum tipo de
empatia entre aqueles que sofreram violações e os que estão lendo sobre isso através do
Informe. Foram selecionados pequenos fragmentos que de acordo com a Comissão, dão
dimensão da perda e da dor sofrida pelas pessoas que denunciaram as violações ocorridas.
Entretanto, esses fragmentos não são identificados. Nem o nome da pessoa que pronunciou,
nem o nome de seu familiar morto ou desaparecido são revelados. Podemos questionar tal
opção feita pela Comissão já que parece despersonalizar as violências sofridas, para gerar um

“Por um lado, encontramos o relatório chileno, que chama atenção pela precisão e sobriedade de seus termos.
O texto narra uma a uma as condições em que cada vítima foi assassinada ou desapareceu, cada narração iniciase com uma breve descrição da pessoa que consta com a sua idade, profissão e identidade política, e a seguir
detalha as condições em que são produzidas seu assassinato ou desaparecimento. Ao contrário do que ocorre em
outros relatos, não existe nenhum tipo de empatia com a vítima que é denominada “o afetado”. A estratégia
narrativa se resolve por meio de um estilo jurídico, que busca legitimar a "verdade" por meio de uma narrativa
despojada, circunscrita aos fatos. O ativismo político é considerado um precedente relevante na avaliação de sua
situação de desaparecimento. Esses dados não ficam ocultos, pelo contrário, são usados como uma prova que
ajuda a levantar hipóteses sobre o desaparecimento.” MARCHESI, Aldo. El pasado como parábola política:
Democracia y derechos en los informes Nunca Más del Cono Sur. Stockholm Review of Latin American
Studies, n. 7, dezembro de 2011, p.19.
28
GRANDIN, Greg. A instrução da grande catástrofe: Comissões da Verdade, história nacional e formação do
Estado na Argentina, Chile e Guatemala. Ponto-e-vírgula 15, 2014, p. 19-50.
27
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relato geral sobre o que ocorreu. Mas existe também o fato de que muitas vezes essas pessoas
estão falando sobre violências ocorridas em lugares nos quais elas ainda moram e onde seus
perpetradores ainda estão livres, já que não houve no Chile, num primeiro momento, nenhum
grande processo contra os acusados de cometer violações de Direitos Humanos.
Outro ponto que pode ser analisado é a proposta da narrativa construída pela
Comissão. Apesar de declarar que o objetivo não foi interpretar, mas sim “deixar falar”, a
forma como os relatos estão dispostos já demonstra que existe sim uma narrativa que é criada
através desses depoimentos. Os relatos começam tratando dos casos mais difíceis: a perda e o
desaparecimento. E termina com narrativas positivas sobre o apoio que receberam as famílias
e os sentimentos atuais sobre o futuro do país. Essa narrativa criada pela comissão que vai
desde os relatos mais dolorosos até os mais esperançosos pretende também criar um
sentimento de superação do ocorrido, diferenciando o passado autoritário de violações de um
futuro democrático.
A Comissão se preocupou em justificar porque a maioria dos trechos de depoimentos
reproduzidos são de familiares de vítimas de agentes do Estado, deixando claro que não existe
nenhum tipo de diferenciação entre a dor destes e a dos familiares de vítimas de particulares
que atuaram sob pretextos políticos, ou seja, os que tiveram seus entes mortos em
enfrentamentos ou pela ação de grupos armados que também foram analisados pela Comissão.
Porém, o número de relatos sobre o primeiro caso era muito maior do que o segundo. Além
disso, a Comissão indica que algumas expressões de dano como a incerteza frente às
desaparições, a experiência de marginalização, afetou a algumas famílias e não as outras.
Analisaremos agora alguns desses relatos trazidos pelo Informe. Os trechos a seguir
são apresentados aqui da mesma forma como aparecem no Informe: desidentificados e
intercalando relatos diferentes, um após o outro, portanto cada travessão corresponde a um
desses trechos retirados do Informe da Comissão, não sendo possível saber se fazem parte do
mesmo depoimento ou não, mas provavelmente pertencendo a diferentes relatos de familiares
e vítimas. Os primeiros trechos selecionados falam sobre como a morte foi sentida como um
castigo pelos familiares. Seus entes queridos foram mortos porque ocupavam uma
determinada posição, seja na oposição ao governo, ou na defesa dele:
-Mi hijo era un joven médico de 28 años, estaba casado y tenía dos hijos. Era una
persona inteligente, querido por ser una persona amable y sencilla. Era militante
comunista, desde muy chico se interesaba por la justicia para la humanidad.
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-Mi esposo tenía 35 años, era cabo 2° de carabineros. Llevaba doce años en la
institución, no realizaba ninguna otra actividad.29

Em outros momentos, a Comissão traz também o relato daqueles que não sofreram a
morte como um castigo, mas sim como uma irracionalidade, fruto de uma violência
indiscriminada:
-Tenía 13 años, había ido con un amigo a ver televisión a la casa de su hermana en
la misma población.
-Mi hija tenía 19 años, fue a pedir hora para casarse al Registro civil cuando
estalló la bomba en la Municipalidad.30

É revelada também a dificuldade de se explicar o que aconteceu: “Tuve que explicarle
a mi hijo de cinco años que así como a los animales y a las flores, a los hombres también a
veces lo matan los hombres”31. Outro ponto tratado com relação à morte foi a impossibilidade
de se viver o luto. A impossibilidade de enterrar os restos dos corpos, ou até mesmo de
identificá-los fez com que a dor para essas famílias fosse constante já que não houve um rito
que permitisse demarcar esse momento de sofrimento:
-Nunca supe lo que había pasado, sólo me dijeron que a los presos de guerra se les
entierra en fosas comunes.
-Nos permitieron con mi cuñado excavar como veinte tumbas. Al final había uno
que por contextura se parecía a mi marido pero estaba sin brazos y sin piernas. Le
dimos sepultura para tranquilizar a mis suegros. Estoy segura que enterramos a
otro.
-Cuando nos avisaron que los habían fusilado, nos prohibieron ponernos luto y
decir misa.
-Cuando mi hijo cumplió 17 años, tenía tanta necesidad de saber dónde estaba su
padre que le dije: Hijo, anda al cementerio, busca la tumba más abandonada,
cuídala y visítala como si fuera la de tu padre.32

“-Meu filho era um jovem médico de 28 anos, casado e com dois filhos. Era uma pessoa inteligente, amada
por ser uma pessoa simples e gentil. Ele era um militante comunista, desde muito jovem se interessou pela
justiça para a humanidade./ -Meu marido tinha 35 anos, era cabo 2º de carabineiros (polícia chilena). Estava na
instituição há doze anos, não exercia nenhuma outra atividade CHILE, Op. Cit., p. 1141.
30
“Ele tinha 13 anos, tinha ido com um amigo assistir televisão na casa de sua irmã na mesma cidade./-Minha
filha tinha 19 anos, ela foi pedir uma nomeação para casar no Registro Civil quando explodiu a bomba no
Município”. CHILE, Op. Cit., p. 1142.
31
“Tive de explicar ao meu filho de cinco anos que, assim como os animais e as flores, os homens às vezes
também são mortos por homens”. Idem.
32
“-Nunca soube o que tinha acontecido, só me disseram que os prisioneiros de guerra estão enterrados em valas
comuns./-Eles nos permitiram com meu cunhado escavar cerca de vinte túmulos. No final havia um que parecia
ser meu marido, mas não tinha braços nem pernas. Nós o enterramos para tranquilizar meus sogros. Tenho
certeza de que enterramos outro./-Quando nos disseram que tinham levado tiros, nos proibiram o luto e rezar
missa./-Quando meu filho fez 17 anos, precisava tanto saber onde estava seu pai que eu disse a ele: filho, vai ao
cemitério, procura a sepultura mais abandonada, cuida dela e visita como se fosse de teu pai”. CHILE, Op. Cit.,
p. 1142-1143.
29
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A Comissão traz também a questão da dor permanente dos familiares de desparecidos,
pela impossibilidade de saber o que lhes aconteceu. Além da dor, existe a dúvida de
considerar ou não se estas pessoas ainda estão vivas: “Mis hijos me preguntan y no sé qué
decirles. No les puedo decir donde está, ni siqueira si está vivo o muerto”33.
A tortura é retratada como uma difícil realidade a ser encarada pelos familiares. Além
do fato de que morreram, como morreram é o que mais produz angústia e medo naqueles que
identificaram nos corpos das vítimas sinais de tortura. Em alguns casos a tortura foi
presenciada pelos familiares, como uma forma de pressionar os presos para que colaborassem:
-Si lo hubieran matato no más, sería menos duro. Pero como uno sabe que lo
torturaron, y no sabe bien qué le hicieron, la imaginación castiga más que la misma
muerte.
-Llevaron a mi marido a mi casa, destrozado, para pedirme que lo convenciera de
que hablara.34

A incerteza prolongada dos familiares de desaparecidos também é destacada, assim
como a eterna busca dos parentes35. A necessidade de saber a verdade e a negação da
esperança de encontrar seus familiares ainda vivos, foram reações comuns vivenciadas por
essas famílias. A comissão analisa também relatos que chama de “Daños a la integridad
personal”. De acordo com o texto, essa percepção se relaciona com todo o âmbito subjetivo
da vida humana. A morte ou o desaparecimento significou para esses familiares alterações
profundas não só em seus projetos de vida, mas também em seus processos evolutivos, como
o caso dos filhos de mortos e desaparecidos que tiveram sua infância interrompida pela
violência do regime militar. Além disso, alterações mais diretas como os casos de saúde
mental e física marcam o relato desses familiares. Nesse ponto, são retratados os casos de
pessoas que sofreram a perda e deixaram de lutar por suas próprias vidas. Além disso,
sentimentos de ódio, culpa, impotência e resignação são trazidos por esses testemunhos. Eles
mostram as diversas formas de viver a dor e o luto e as estratégias que essas pessoas tiveram
que utilizar para seguir com suas vidas: “Junto con enterrar a mi esposo, enterré su muerte y

“Meus filhos me perguntam e não sei o que dizer a eles. Eu não posso dizer a eles onde ele está, ou mesmo se
ele está vivo ou morto”. CHILE, Op. Cit., p. 1143.
34
“-Se não o tivessem mais matado, seria menos duro. Mas, como você sabe que eles o torturaram e não sabe
realmente o que fizeram com você, sua imaginação pune mais do que a própria morte./-Eles levaram meu marido
para minha casa, arrasado, para me pedirem para convencê-lo a falar”. CHILE, Op. Cit., p.1144.
35
A pesquisadora Ludmila Catela tem uma vasta produção sobre esse tema analisando o caso argentino, da qual
destacamos o livro “Situação-limite e memória. A reconstrução do mundo dos familiares de desaparecidos na
Argentina. Destacamos também o artigo “Marcas da Ausência: o drama dos familiares de mortos e
desaparecidos políticos no Brasil”, escrito pelas pesquisadoras Cecília Matos, Desirree dos Reis e Izabel
Pimentel para tratar do tema no Brasil.
33
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he vivido sólo con su recuerdo. Enterré la muerte de mi esposo para sobrevivir con mis hijos
y educarlos lo mejor posible”36.
As alterações da vida familiar são relatadas em dois níveis. Por um lado, a nível
sentimental e subjetivo, ocorreram em muitos casos a deterioração dos vínculos afetivos e a
dispersão dos membros da família. Mas também no nível prático e material da vida doméstica
a morte ou desaparecimento provocou mudanças nos papeis no interior da família. Um ponto
importante a ser destacado é a precariedade socioeconômica que essas pessoas tiveram que
enfrentar após a violência ocorrida, mas também como essa precariedade muitas vezes
impossibilitou que se soubesse mais sobre a morte de seus familiares:
-Mi Hermano dejó dos hijos. Nosotros éramos pobres, mi cuñada tenía que salir a
mendigar en las calles para alimentar a los niños.
- Es la primera vez que hacemos la denuncia. Teníamos miedo y no teníamos plata
para los pasajes.
-Tengo el certificado de defunción, pero no tengo la certeza de que sea él, por falta
de plata no pude averiguar más.37

As violações ocorridas também provocaram mudanças com relação a forma como
aqueles que foram atingidos enxergavam aspectos práticos da vida. O seu entendimento da
legalidade, do funcionamento da própria cidade e da relação entre as pessoas mudou após a
violência ter sido introduzida de forma tão brutal em suas vidas. Tudo parece agora girar em
torno do trauma que atingiu a família: “Si mataban al alcade y a campesinos inocentes, cómo
saber quiénes serían los próximos?”38
As famílias atingidas pela repressão tiveram que lidar com a culpabilização das
vítimas e a sua difamação feita pela Ditadura e intensificada pela imprensa. Entretanto, houve
também outro nível de marginalização sofrida por essas pessoas associada à rejeição da
própria família. Esse rechaço social foi sentido pelos familiares como se estes carregassem
um estigma:
-La prensa oficial dejaba a las víctimas como los malos y no deseados y a los
hechores como héroes a quienes se les justificaba todo.

“Além de enterrar meu marido, enterrei sua morte e vivi apenas com sua memória. Enterrei a morte de meu
marido para sobreviver com meus filhos e educá-los da melhor forma possível”. CHILE, Op. Cit., p. 1150.
37
“-Meu irmão deixou dois filhos. Éramos pobres, minha cunhada tinha que sair mendigando na rua para
alimentar os filhos./- É a primeira vez que fazemos a reclamação. Ficamos com medo e não tínhamos dinheiro
para as passagens./-Tenho a certidão de óbito, mas não tenho certeza se é ele, por falta de dinheiro não consegui
saber mais”. CHILE, Op. Cit., p. 1152
38
“Se mataram o prefeito e os camponeses inocentes, como você saberia quem seria o próximo?” CHILE, Op.
Cit., p. 1153
36
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-Esto fue como una plaga, la familia y los amigos nos dieron vuelta la espalda 39.

Após o relato do abandono e rejeição sofridos por esses familiares, o texto destaca
também as “forças positivas” que ajudaram essas pessoas a enfrentarem o que aconteceu.
Sobre esse assunto, a historiadora Maria Paula Araujo indica que, muitas vezes, os relatos da
vivência de regimes autoritários trazem também as possibilidades de amor e solidariedade em
tempos sombrios40. Nos relatos destacados pela Comissão, é enfatizado o apoio espiritual que
esses familiares encontraram e a força que tiveram para superar o ocorrido:
-Mi mayor fuerza ha sido mi fe em Dios.
-Mis hijos me hicieron sacar las fuerzas que había dentro de mí y que yo
desconocía, tenía que hacer todo lo posible para evitar que ellos fueran danados.
-Fue muy importante saber que contaba con personas que habían sufrido lo mismo
que yo.41

Esta seção do Informe termina discutindo os sentimentos atuais. São retratadas as
impressões gerais dos familiares sobre o Chile, as Forças Armadas e a Justiça. É importante a
percepção de que o Chile que os infligiu tal violação não é o mesmo em que acreditavam
viver. A partir do trauma sofrido em suas vidas, a noção que tinham de seu país também
muda, assim como a sua opinião a respeito das Forças Armadas e do Tribunais:
-Nunca pensé que esto sucedería en Chile. Es lo más horrible que me ha sucedido.
-Nos sentimos como parias en nuestra propria tierra.
-No hicimos gestiones judiciales porque nos dimos cuenta que la justicia no
actuaba. Era una pérdida de tiempo, perdimos la confianza.42

As citações terminam tratando da necessidade de construir o futuro. É importante
destacar que os dois últimos fragmentos falam sobre a necessidade de saber a verdade para
que exista a reconciliação, os dois objetivos centrais da Comissão:

“-A imprensa oficial deixou as vítimas como os maus e indesejados e os perpetradores como heróis a quem
tudo se justifica./-Isso foi como uma praga, família e amigos viraram as costas para nós”. CHILE, Op. Cit., p.
1155-1156
40
ARAUJO, Maria Paula. Uma História Oral da Anistia no Brasil: memória, testemunho e superação. In:
MONTENEGRO, RODEGHERO e ARAUJO (Orgs.). Marcas da Memória; História oral da Anistia no Brasil.
Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2012, p. 53-96.
41
“-Minha maior força tem sido minha fé em Deus./-Meus filhos me fizeram extrair as forças que estavam
dentro de mim e que eu não conhecia, tive que fazer todo o possível para evitar que eles fossem prejudicados./Foi muito importante saber que tive pessoas que sofreram o mesmo que eu”. CHILE, Op. Cit., p. 1157
42
“-Eu nunca pensei que isso fosse acontecer no Chile. É a coisa mais horrível que me aconteceu./-Nós nos
sentimos marginalizados em nossa própria terra./-Não agimos judicialmente porque percebemos que a justiça
não estava agindo. Foi uma perda de tempo, perdemos a confiança”. CHILE, Op. Cit., p. 1157-1158
39
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-Yo estoy dispuesta al perdón pero necesito saber a quién tengo que perdonar. Si
ellos hablaran, reconocieran lo que hicieron, nos darían la oportunidad de perdonar.
Sería más noble si así lo hicieran. Sólo habrá reconciliación si hay justicia.
-No quiero venganza, sólo quiero encontrar la paz, quiero descansar y para eso
necesito saber la verdad. No queremos jugar al desquite, ni que otros sufran lo que
hemos sufrido nosotros.43

Os relatos mostram, portanto, como essas pessoas atribuíram diversos significados à
experiência vivida. A memória da violência se expressa como uma memória traumática que
fala da ruptura, de um antes e um depois que estão agora desconectados por essa violência.
Fala também da necessidade de restauração e de reparação, trabalho que a Comisión Nacional
de Verdad y Reconciliación iniciava a cumprir nesses longos anos da transição política
chilena, e que, para alguns, só terminou em 2020, com a decisão de trocar a atual Constituição
promulgada pela Ditadura por uma nova feita por uma Convenção Nacional Constituinte
eleita pelo povo.
É necessário ainda relativizar o impacto desse Informe no processo de transição. De
acordo com o historiador Fernando Padilla, o texto do Informe esteve dirigido à sociedade
chilena, pois ele não foi aceito nem pelas Forças Armadas nem pelos organismos de Direitos
Humanos44. Os primeiros negaram os fatos ali descritos, e já os segundos, questionaram o
pouco alcance dos trabalhos da Comissão. A classe média e o setor político de centro,
justamente aqueles que tinham sido menos afetados diretamente pela repressão da Ditadura,
foram os mais impactados pela publicação do Informe45. Já o historiador Julio Pinto destaca
que a recepção do Informe foi positiva, ainda que ele tenha sido insuficiente para resolver
diversos assuntos pendentes do passado de violações:
Por um lado, foi a primeira vez que se reconheceu a existência de vítimas de
violações de Direitos Humanos no Chile, porque a Ditadura e a Direita sempre
negaram. Inclusive depois que aparece o Informe Rettig, os comandantes das Forças
Armadas e setores da direita seguem negando, que o que se disse não era verdade.
Porém, o Informe estabeleceu como verdade oficial que a Ditadura havia matado,
assassinado, torturado, feito desaparecer muita gente […] aqui ninguém desafiou
formalmente o conteúdo do Informe. Tratam de justificá-lo, “é verdade, porém tem
que se considerar o contexto em que vivia o país...” ou “foram abusos individuais,
não foram abusos de Estado”. Por esse lado, teve uma recepção positiva, porém,
considerávamos, todavia, insuficiente porque o Informe Rettig somente considerou
“-Estou disposto a perdoar, mas preciso saber a quem devo perdoar. Se eles falassem, reconhecessem o que
fizeram, eles nos dariam a oportunidade de perdoar. Seria mais nobre se o fizessem. Só haverá reconciliação se
houver justiça./-Não quero vingança, só quero encontrar paz, quero descansar e para isso preciso saber a
verdade. Não queremos jogar vingança, nem queremos que outros sofram o que sofremos”. CHILE, Op. Cit., p.
1158- 1159
44
PADILLA, Fernando. Una Memoria Consensuada: El Informe Rettig. Tomo II Actas 5º Congreso Chileno de
Antropología, p. 1054-1062.
45
WINN, Peter; STERN, Steve. El tortuoso camino chileno a la memorialización. In: WIIN, Peter; STERN,
Steve; LORENZ, Federico; MARCHESI, Aldo (Orgs.) No hay mañana sin ayer: batallas por la memoria
histórica em el Conor Sur. Santiago: LOM Ediciones, 2014, p. 218.
43
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mortes por fuzilamento, por desaparição, porém não considerou a tortura, a prisão
política, a perda de trabalho, o exílio. Tudo estava fora da tarefa que se deu a
Comissão.46

Com relação às disputas de memória, acreditamos que o Informe tenha sido
importante, e, em especial, a parte das narrativas sobre violência destacadas, para se contrapor
à narrativa oficial da Ditadura sobre os “excessos”. A extensão do número de casos apurados
pela Comissão juntamente com o impacto trazido por essas narrativas pessoais contribuiu para
o enquadramento de outra memória sobre o período, já que dos 2.279 casos em que a
Comissão conseguiu esclarecer a verdade, pelo menos em 2.000 deles a verdade revelava a
brutal repressão exercida pela Ditadura Militar em seus 17 anos de governo como algo
sistemático, e não excessos cometidos pelo regime:
La visión dominante del Estado en la transición – interesada y limitada por cierto –
representó una ruptura con la memoria oficial de la dictadura, que sostenía – y
sostiene – que hubo una guerra en contra de la subversión de la que el país logró
sobreponerse, gracias a la oportuna acción de los militares.47

Sem dúvida, outras iniciativas também foram importantes para a construção de uma
memória sobre a violência do período, e nas próprias recomendações da Comissão fica
evidente o longo caminho que o Chile ainda haveria de percorrer para promover a reparação
real e simbólica a essas vítimas. A necessidade de revisão da Lei de Anistia que impedia os
julgamentos, a criação de um Programa de Reparación y Atención Integral de Salud para las
víctimas de violaciones de derechos humanos (PRAIS) e de uma Corporação Nacional de
Reparação e Reconciliação, que em 1992 buscou promover a reparação legal às vítimas48 e a
construção de um memorial demandada pelos familiares de desaparecidos e mortos durante a
Ditadura no Cemitério geral de Santiago, inaugurado em 1994.
Mas acreditamos que esses relatos incorporados pelo Estado nesse primeiro momento
da transição foram importantes para, recorrendo novamente às contribuições de Steve Stern,
diminuir a linha divisória entre o relato pessoal e a dimensão coletiva de memória, atenuada
por processos simbólicos, como o da constituição da Comissão e do Informe Rettig, que
carregam as lutas de memória em torno de momentos traumáticos que mobilizaram ou
afetaram importantes setores do corpo social. Além disso, ao serem conhecidos, esses relatos
46

Entrevista com Julio Pinto Vallejos, 08 de outubro de 2019, no Instituto de Estudios Avanzados de la USACH.
Acervo do Núcleo de História Oral e Memória do TEMPO/UFRJ.
47
“A visão dominante do Estado na transição - interessada e limitada pelo caminho - representou um
rompimento com a memória oficial da ditadura, que sustentava - e sustenta - que havia uma guerra contra a
subversão da qual o país conseguiu superar, graças para a ação oportuna dos militares”. GÁRCES, Mario,
GARCÉS, Mario. Actores y Disputas Por La Memoria En La Transitión Siempre Inconclusa. Ayer, no. 79,
2010, p. 147–169, p. 150.
48
AYLWIN, Op. Cit.
Revista Ars Historica, ISSN 2178-244X, nº 22, jul./dez. 2021, p. 102-120 | https://revistas.ufrj.br/index.php/ars

118

devem auxiliar para que avaliação do regime autoritário em matéria de violação de Direitos
Humanos deixe de ser uma questão de opinião para se tornarem fatos abrangentemente
apurados pela Comissão, contribuindo para a defesa da democracia49.
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Artigo de Dossiê
IGREJA CATÓLICA, DITADURA E MEMÓRIA NO
BRASIL
CATHOLIC CHURCH, DICTADORISHIP AND
MEMORY IN BRAZIL
BÁRBARA GEROMEL*1
Resumo: Durante a ditadura militar no Brasil, a Igreja Católica, sobretudo através do
episcopado, assumiu posicionamentos diversos em sua relação com o governo dos generais e,
consequentemente, sobre questões caras ao período, como a violência política e as graves
violações aos direitos humanos cometidas por ele. Trata-se de posicionamentos que atravessam
os extremos da chancela e da denúncia ao regime. Apesar disso, é a memória de uma Igreja
militante e progressista a que se convencionou lembrar e enaltecer. Contudo, à luz de novas
questões e pesquisas, a complexidade da instituição eclesiástica brasileira tem sido exposta a
fim de compreendermos melhor o papel por ela desempenhado e o contexto em si. Um dos
objetivos do presente trabalho é trazer alguns elementos que nos permitam pensar a construção
memorialística da Igreja Católica, principalmente após a retomada da democracia no país.
Palavras-chave: Ditadura; Igreja Católica; Memória.

Abstract: During the military dictatorship in Brazil, the Catholic Church, especially through
the episcopate, assumed different positions in its relationship with the generals’ government
and, consequently, on issues such as political violence and the serious human rights violations
committed by it. These are positions that cross the extremes of the seal and the denunciation to
the regime. Nevertheless, it is the memory of a militant and progressive Church that has been
convinced to remember and praise. However, in the light of new matters and research, the
complexity of the Brazilian ecclesiastical institution has been exposed to better understand the
role it plays and the context itself. One of the objectives of these work is to bring some elements
that allow us to think about the memorialistic construction of the Catholic Church, especially
after the resumption of democracy in the country.
Keywords: Dictatorship; Catholic Church; Memory
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Introdução
A história da Igreja Católica brasileira é marcada pelas oscilações de ideias e
comportamentos que se refletiram tanto em aspectos religiosos e voltados à prática pastoral,
quanto no que diz respeito às questões sociopolíticas do país e ao seu relacionamento com o
poder temporal na figura do Estado.
Para compreendê-la, faz-se necessário ter em mente a heterogeneidade do corpo eclesial
que a conforma, desde as bases até os bispos, representantes da alta hierarquia eclesiástica. Tal
heterogeneidade, manifestada no pensar e no agir de um clero dividido por suas afinidades
teológicas, pastorais, políticas e institucionais, extrapola em muito o entendimento trazido por
apenas duas categorias, cuja oposição separa progressistas e conservadores. Categorias essas
que são muitas vezes utilizadas no intuito de abarcar as dessemelhanças existentes no todo, mas
que acabam por inviabilizar análises qualitativas. Ao contrário do que supõe essa dualidade,
incontáveis nuances de pensamentos e atitudes interagem entre si, constituindo o elemento de
ligação entre os extremos anunciados. Um elo que se distende, mas não rompe, e de onde
extraímos a complexidade que caracteriza a Igreja Católica enquanto instituição. 2
Durante a ditadura militar no Brasil, essa complexidade tornou-se ainda mais latente, o
que pode ser explicado pelo próprio momento em que se vivia, onde as mudanças políticas
mergulhavam o país em um mar de incertezas e, junto a essas, algumas esperanças submergiam
para que amplos setores pudessem se agarrar, avalizando a nova ordem. Assim, a Igreja Católica
assumiu posicionamentos diversos e por vezes contraditórios com relação ao governo dos
generais. Se, inicialmente, apoiou o golpe, sobretudo através da sua Conferência Episcopal –
que emitiu um documento oficializando tal posição –, tornar-se-ia, anos mais tarde, a mais
importante denunciante das arbitrariedades cometidas e defensora dos direitos humanos.
O papel militante e resistente assumido pela Igreja Católica, principalmente nas décadas
de 1970 e 1980, ofuscou o viés colaborativo que permeou sua relação com a ditadura nos
primeiros anos. O enaltecimento da postura combativa e crítica de alguns bispos e de seu legado
de luta contra a violência e a opressão dos mais vulneráveis se condensaram na construção de
uma memória oficial sobre o período e sobre a própria instituição eclesiástica. Nesta, a Igreja
aparece como baluarte da oposição ao regime militar e um dos poucos espaços de denúncia da

Tais reflexões derivam do conceito de “modelos de igreja” desenvolvido por Scott Mainwaring, segundo o qual
a Igreja Católica enfrenta as tensões e disputas dos diversos grupos que a compõem, supondo, assim, que, apesar
de sua unidade institucional, ela se encontra fragmentada internamente. Cf. MAINWARING, Scott. Igreja
Católica e política no Brasil (1916-1985). São Paulo: Brasiliense, 2004. p. 17-21.
2
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situação vivida em um país marcado pela repressão e o consequente silenciamento da
sociedade: a Igreja tornou-se, assim, “a voz dos que não têm voz”.3
Refletida na produção historiográfica de então, essa memória silencia as ações e os
discursos do clero que legitimaram a nova ordem, reunindo em um bloco monolítico,
caracterizado pelo progressismo, dissonâncias e divergências que atravessaram os 21 anos em
que os militares estiveram à frente da nação – isso apenas para citar o período sobre o qual nos
debruçamos, já que, antes dele e ainda hoje, a diversidade é um traço inquestionável da
instituição. Nas últimas décadas, contudo, novas pesquisas e análises têm recuperado atos e
personagens que trincam a estrutura ora apresentada, além de destravarem memórias que
contribuem para uma melhor compreensão da própria Igreja Católica e do papel por ela
desempenhado durante a ditadura militar brasileira, principalmente ao demonstrar que este não
foi homogêneo e estático. Aliás, mesmo os posicionamentos individuais variaram ao longo
desse período. Tais ideias e constatações orientam o presente trabalho.
Com o objetivo de compreender o papel desempenhado pela Igreja Católica durante a
ditadura e elucidar as operações de memória que a envolvem, este artigo se dividirá em duas
partes principais. Primeiramente, faremos um breve histórico das relações entre a Igreja
Católica e o regime militar através da literatura já existente sobre o tema. Em um segundo
momento, discutiremos a construção das memórias sobre o período à luz dos problemas que
elas nos apresentam atualmente.

Igreja Católica e ditadura militar no Brasil
Conforme colocado anteriormente, a análise que se segue centra-se no papel
desempenhado pela Igreja Católica durante a ditadura militar, considerando, contudo, a ação do
alto clero brasileiro na figura de seus bispos. Com isso, não se sugere a redução do corpo
religioso ou da Igreja como um todo à ação episcopal. Pelo contrário, exaltamos aqui os
trabalhos desenvolvidos por padres, freiras, grupos leigos e militantes católicos durante todo o
período, reconhecendo-os como importantes atores na luta por seus ideais sociais e políticos, e
vítimas, em muitos casos, da truculência de um Estado que não distinguiu entre o credo, a raça,
o sexo e a idade daqueles que atingiu com a repressão. O recorte estabelecido justifica-se, então,
pelo entendimento de que foi a conduta oficializada pelo episcopado, justamente por ser a maior
autoridade eclesiástica em nível local, aquela que caracterizou a relação da Igreja com o
governo dos generais e, de forma geral, com a ditatura. Nesse sentido, é válido reforçar a

3

Ibidem, p. 126.
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importância da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) como a entidade
oficializadora dessa conduta e como campo privilegiado de ação, sobretudo através das
declarações e dos documentos que emitiu enquanto “porta-voz” da hierarquia católica.
A CNBB foi criada em 1952. Um dos grandes responsáveis por sua concretização foi
dom Hélder Câmara, então bispo auxiliar do Rio de Janeiro. De acordo com Renato Cancian, a
Conferência “foi fruto da conscientização do episcopado nacional de que o vasto território do
Brasil demandava uma organicidade das ações de missão evangelizadora e atividades
pastorais”.4 Lembremos que, desde meados do século passado, e, principalmente, com o fim da
Segunda Guerra Mundial, o catolicismo passou por um processo de renovação nas bases,
perceptível não apenas na especialização dos agentes de pastorais formados pela Ação
Católica5, mas pela consciência e inconformidade neles geradas pelas desigualdades sociais e
pela dependência econômica que atingiam o país e grande parte de sua população subjugada à
pobreza. O desejo por mudanças impeliu-os a agir no confronto com os problemas sociais e em
prol da dignidade humana e da justiça social.6 Esse cenário impôs a reorganização institucional
da Igreja, que passou a preconizar a unidade do seu episcopado e com ela “a unidade de
orientação e a necessária atualização pastoral”, conforme estabelecido no estatuto da nova
Conferência.7
Contudo, a pretendida unidade episcopal, apesar de viabilizada e materializada na
CNBB, não foi suficiente para suprimir sua fragmentação interna e, consequentemente, a
eclosão de discursos dissonantes e opiniões conflitantes entre si. Não raro, as reuniões
episcopais eram marcadas pela disputa entre grupos variados e a busca pela imposição de suas
respectivas propostas – realidade que será explicitada com a deflagração do golpe em 1964 e a
necessidade de posicionamento da Igreja Católica brasileira.

4

CANCIAN, Renato. Conflito Igreja-Estado no período da ditadura militar: revisitando aspectos teóricos das
abordagens institucionais. REVISTA ANGELUS NOVUS, v. 11, p. 99-120, 2016, p. 107.
5
A Ação Católica Brasileira foi criada pelo arcebispo do Rio de Janeiro, dom Sebastião Leme, em 1935. Trata-se
de um movimento leigo, desenvolvido no âmbito da Igreja Católica e responsável pela formação de agentes de
pastoral. Inicialmente vinculada à promoção do cristianismo na sociedade brasileira, os quadros da ACB se
especializaram e se dividiram em grupos como: a Juventude Operária Católica (JOC), a Juventude Agrária Católica
(JAC), a Juventude Independente Católica (JIC), a Juventude Estudantil Católica (JEC) e a Juventude Universitária
Católica (JUC) – que deu origem à Ação Popular (AP), grupo revolucionário que participou da luta armada.
6
DELGADO, Lucilia de Almeida Neves; PASSOS, Mauro. Catolicismo: direitos sociais e direitos humanos
(1960- 1970). In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves (Orgs.). O Brasil Republicano. O
tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de Janeiro, Civilização
Brasileira, 2007. p. 101-102.
7
Artigo 1º dos Estatutos da CNBB, em CNBB, Plano Pastoral de Conjunto, Rio de Janeiro, Livraria Dom Bosco,
1966, p. 19 apud ALVES, Márcio Moreira. A igreja e a política no Brasil. São Paulo: Editora Brasiliense, 1979.
p. 66-67.
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Apesar disso, fato é que, ao final de cada encontro, a declaração elaborada pela CNBB
deveria soar unívoca e representativa da coletividade reunida, ou melhor, da instituição em si.
E a instituição, propriamente dita, refletia, em grande medida, as concepções e os ideais
daqueles que lograram impor seus projetos. Não por acaso, as mudanças pelas quais a
Conferência passou, sobretudo em sua direção e comando, são fundamentais para a
compreensão dos posicionamentos por ela assumidos.
Identificamos dois momentos centrais e distintos na relação entre a Igreja Católica e o
Estado brasileiro. O primeiro, instituído com a deflagração do golpe em 31 de março de 1964,
expõe a chancela e a legitimação pela Igreja Católica da nova ordem estabelecida após a
deposição do presidente João Goulart. O segundo momento, identificado a partir dos anos 1968
e 1969 em diante, representa a guinada da Igreja em prol dos direitos humanos, sendo marcado
pela denúncia e pela condenação das práticas subumanas empreendidas pela ditadura, como as
prisões arbitrárias, a tortura, as execuções e os desaparecimentos.
O mês de março de 1964 trouxe consigo eventos importantes que marcaram a história
do país e revelam o clima de exaltação política que se vivia. No dia 13, o Comício da Central,
no Rio de Janeiro, animou as camadas populares que clamavam pelas reformas de base
anunciadas por Goulart. Menos de uma semana depois, ocorreu em São Paulo a primeira
Marcha da Família com Deus pela Liberdade, uma reação das alas conservadoras da sociedade
que percorreram as ruas da capital paulistana. Em suas fileiras, políticos de direita, empresários,
grupos de mulheres, padres e simpatizantes do ato somavam, aproximadamente, 500 mil
pessoas.8
A instabilidade e a polarização políticas preocupavam setores da Igreja. O alarde sobre
a ameaça comunista, proclamada através dos meios de comunicação, e o caos social
considerado iminente contribuíram para a aproximação da instituição com a oposição direitista
e conservadora. Sendo o golpe bem-sucedido, a CNBB deu seu apoio à intervenção militar e
sancionou o novo regime através de um documento elaborado pelo episcopado e publicado no
dia 3 de junho de 1964. O texto explicita o temor pelo “avanço do comunismo” e deixa claro o
seu posicionamento favorável à presença dos militares no governo da nação:
Atendendo à geral e angustiosa expectativa do Povo Brasileiro, que via a
marcha acelerada do comunismo para a conquista do Poder, as Forças
Armadas acudiram em tempo, e evitaram se consumasse a implantação do
regime bolchevista em nossa Terra. [...] Logo após o movimento vitorioso da
8

REIS, Daniel Aarão. Ditadura e democracia no Brasil: do golpe de 1964 à constituição de 1988. Rio de Janeiro:
Zahar, 2014. p. 41. Sobre as marchas, Cf. PRESOT, Aline Alves. As Marchas da Família com Deus pela
Liberdade e o Golpe de 64. 151 p. Dissertação (Mestrado em História Social) – Programa de Pós-Graduação em
História Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2004.
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Revolução, verificou-se uma sensação de alívio e de esperança, sobretudo
porque, em face do clima de insegurança e quase desespero em que se
encontrava as diferentes classes ou grupos sociais, a Proteção Divina se fez
sentir de maneira sensível e insofismável. De uma à outra extremidade da
Pátria transborda dos corações o mesmo sentimento de gratidão a Deus, pelo
êxito incruento de uma revolução armada. Ao rendermos graças a Deus, que
atendeu às orações de milhares de brasileiros e nos livrou do perigo comunista,
agradecemos aos Militares que se levantaram em nome dos supremos
interesses da Nação.9

Ao mesmo tempo, a declaração demonstrava consternação ante os ataques impostos
pelas forças repressivas do governo, principalmente quando dirigidas ao clero e aos círculos
católicos, como outros trechos do documento nos permitem saber:
[...] não podemos concordar com as atitudes de certos elementos, que têm
promovido mesquinhas hostilidades à Igreja, na pessoa de bispos,
sacerdotes, militantes leigos e fiéis. [...] não aceitamos nem jamais
poderemos aceitar a acusação injuriosa, generalizada ou gratuita, velada ou
explícita, de que os Bispos, Sacerdotes ou fiéis ou organizações, como, por
exemplo, a Ação Católica e o Movimento de Educação de Base (MEB),
sejam comunistas ou comunizantes.10

O texto traz, ainda, um apelo sobre a legalidade dos processos desencadeados contra
aqueles considerados “culpados” em detrimento do arbítrio e da violência no cumprimento dos
objetivos da “Revolução”, e reafirma o compromisso da Igreja com os mais pobres e contra as
injustiças:
Não há dúvidas que a ação militar deve consolidar a vitória, mediante o
expurgo das causas da desordem. Entretanto, o critério da correção, os
métodos a serem empregados na busca e no trato dos culpados, as medidas
saneadoras e as penalidades não são atribuições da força, como tal, mas, de
valores, sem os quais a força não passaria de arbitrariedade, de violência, de
tirania. Que os acusados tenham o sagrado direito de defesa e não se
transformem em objeto de ódio ou de vindita.11
Hoje, como sempre, as autoridades federais, estaduais e municipais dos três
Poderes da República encontrarão, de nossa parte, as melhores disposições,
no sentido de prestigiar, acatar e facilitar a ação governamental. Não nos
curvaremos, porém, às injunções da política partidária, nem às pressões de
grupos de qualquer natureza, que pretendam, por acaso, silenciar à nossa voz
em favor do pobre e das vítimas da perseguição e da injustiça.12

A escrita da declaração publicada pela CNBB não ocorreu sem disputas entre os grupos
que compunham o episcopado brasileiro, conforme nos indicam Helena Salem e Kenneth P.
Serbin. De acordo com Salem, a Comissão Central da CNBB, responsável pela elaboração do
9

O documento episcopal foi transcrito por Edmar Morel. MOREL, Edmar. O golpe começou em Washington.
Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1965. p. 244-245.
10
Ibidem, p. 245-246.
11
Ibidem, p. 245.
12
Ibidem, p. 246-247.
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documento, estava “irremediavelmente rachada”, e o texto final é fruto da junção de outros dois
escritos: o primeiro, exaltando a ação das Forças Armadas e agradecendo-a por afastar a ameaça
comunista, é atribuído a dom Geraldo Sigaud, arcebispo de Diamantina, e o segundo,
abordando as “hostilidades” contra a Igreja e defendendo o direito de defesa dos acusados e a
autonomia da instituição, é conferido a dom Hélder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife.13
Serbin, brasilianista que se dedicou à pesquisa e análise do episcopado brasileiro e sua relação
com os generais durante a ditadura militar, descobriu na Biblioteca do Instituto Nacional de
Pastoral um rascunho, elaborado pela ala “progressista”, do texto divulgado pela CNBB naquele
3 de junho de 1964. A versão, nunca publicada literalmente, teve, conforme visto, muitos dos
seus pontos incorporados ao texto oficial.14 Em suas considerações sobre o teor do rascunho,
Serbin diz:
Os progressistas estavam claramente preparados para descartar a concordata
moral. Se tivesse sido publicado, esse documento teria tido um impacto maior
ainda do que as declarações episcopais dos anos 70, que criticaram duramente
o regime mas não pediam a ruptura com o Estado.15

Em outubro de 1964, ocorreram eleições para o secretariado-geral e a presidência da
CNBB. Secretário-geral da entidade desde a sua criação, dom Hélder Câmara deixou o cargo
após 12 anos. Envolvido diretamente com o trabalho por ela desempenhado nesse período, dom
Hélder foi o responsável por emprestar muito de si e de suas crenças à Conferência, que adotou
sua compreensão progressista da fé e sua preocupação com a justiça social no desenvolvimento
das orientações pastorais promulgadas.
Dom José Gonçalves assumiu seu posto, e a presidência coube ao então arcebispo de
São Paulo, dom Agnelo Rossi, ambos considerados conservadores. Daquele momento em
diante, a CNBB adquiriu uma nova feição inspirada em seus novos dirigentes, voltando-se aos
assuntos internos da Conferência e minimizando questões de primeira ordem, como a situação
política do país e a ação social. Nas palavras de Scott Mainwaring:
Nem mesmo o Vaticano II, o surgimento de uma teologia mais
especificamente latino-americana e uma grande variedade de inovações
pastorais nas bases foram suficientes para fazer com que a CNBB se
esforçasse para promover a justiça social. Em contraste com os anos prégolpe, a CNBB nada tinha a dizer sobre as condições sociais. Os documentos
13

Acreditamos que Helena Salem, ao atribuir os textos a dom Sigaud e dom Hélder, na verdade se referisse aos
grupos que eles lideravam – a exemplo do que nos mostra Serbin –, sobretudo tendo em vista que se trata de duas
personalidades influentes no episcopado, representativas de visões opostas, e que a elaboração do documento
contou com a participação de outros bispos. Cf. SALEM, Helena. A Igreja dos oprimidos. São Paulo: Editora
Brasil Debates, 1981. p. 26-27.
14
Partes do texto por ele descoberto podem ser conferidas também em seu livro. Cf. SERBIN, Kenneth P. Diálogos
na sombra: bispos e militares, tortura e justiça social na ditadura. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 102103.
15
Ibidem, p. 103.
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episcopais limitavam-se a formulações teóricas abstratas que não faziam nem
mesmo referência aos eventos da época, quanto menos prescrever mudanças.
Embora os documentos criticassem “o capitalismo injusto e opressor”, os
bispos nada diziam sobre o governo militar, sobre a repressão ou sobre o
modelo econômico. [...] Mesmo após Medellín16, onde os leigos e bispos
progressistas do Brasil desempenharam um papel essencial, a CNBB
continuou emitindo documentos conservadores. No papel apoiava a mudança
social, mas evitava fazer críticas à repressão ou à política econômica.17

A postura adotada pela CNBB naqueles anos e, principalmente, seu silenciamento ante
temas como as violações aos direitos humanos, já conhecidas, convergiam com os interesses da
ditadura militar. Ao fechar seus olhos e se omitir quanto ao que ocorria no país, a hierarquia
eclesiástica, através da Conferência Episcopal brasileira, revelava sua face colaboracionista
com o governo dos generais.
Mas como as relações no meio eclesiástico são marcadas pela sua complexidade, vozes
isoladas sentiam-se no dever de se posicionar. Se havia esperanças ante o novo regime, muitas
delas se desvaneceram em função da truculência de suas ações, que não tardaram a ocorrer, e
do modelo econômico adotado, que fomentava desigualdades sociais, empurrando parte da
população para além da pobreza, principalmente onde esta já impunha sua face mais dura. Sem
o devido respaldo da Conferência Nacional, muitas dioceses se articularam através das
Conferências regionais para denunciar a situação vivida nos rincões do Brasil, sobretudo no
Norte e no Nordeste, bastante afetados pela repressão mesmo antes de deflagrado o golpe e
pelos projetos econômicos que expulsavam os camponeses de suas terras em processos que não
raro culminavam em confrontos violentos envolvendo, de um lado, os camponeses (posseiros)
e os grupos indígenas locais, e de outro, os grandes latifundiários e empresários que
ambicionavam explorar a terra a ser evacuada. Nomes importantes do episcopado brasileiro que
agiram nessas regiões foram dom Hélder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife desde 1964,
dom José Maritano, bispo em Macapá (AP), dom Estêvão Cardoso Avelar, de Marabá (PA), e
dom Pedro Casaldáliga, de São Félix do Araguaia (MT).18
“Medellín” é uma referência simples ao II Conselho Episcopal Latino-americano (Celam), sediado na cidade
colombiana de Medellín em 1968, e que tinha por objetivo interpretar as diretivas estabelecidas pelo Conselho
Vaticano II, adaptando-as à realidade latino-americana.
17
MAINWARING, Scott, op. cit., p. 104-105.
18
Dom Pedro Casaldáliga, missionário espanhol, chegou à região do Araguaia em 1968, sendo sagrado bispo em
1971. Contudo, desde o início de sua missão na prelazia de São Felix do Araguaia, colocou-se ao lado dos posseiros
e dos grupos indígenas ali estabelecidos, posicionando-se firmemente na luta pela promoção humana e pela justiça
social, e denunciando a ação truculenta de fazendeiros e empresários que promoviam a ocupação de terras
indígenas e a expulsão de famílias de pequenos lavradores de suas casas e roças. Com isso, dom Pedro contrariava
o projeto de desenvolvimento ambicionado pelos militares para o centro-oeste e a Amazônia, angariando a
antipatia do governo e do poder local. Como consequência, uma intensa repressão tomou conta da região, incidindo
sobre a população mais pobre e marginalizada, sobre os missionários – padres e religiosos – e sobre o bispo.
Contabilizam-se na região do Araguaia inúmeros casos de prisões, torturas e assassinatos de indígenas, posseiros
16
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A guinada em prol dos direitos humanos por parte da Igreja Católica e sua mudança de
comportamento em relação à ditadura começariam a se delinear, em grande medida, a partir de
1968, com a reconfiguração da CNBB e o aumento da perseguição política e da violência,
coroadas pela decretação do Ato Institucional nº 5, em 13 de dezembro do mesmo ano. O AI-5
revelou a crueldade do governo militar ao determinar o fechamento do Congresso, promovendo,
assim, o desmantelamento político, e ao cercear liberdades individuais e suspender direitos
políticos e civis, favorecendo a desarticulação da oposição existente até então. O regime se
fechava e endurecia através de uma repressão que se especializava com a criação de novos
órgãos: a Operação Bandeirantes (OBAN), em São Paulo, criada a partir de julho de 1969, e
dela derivados o Centro de Operações de Defesa Interna (CODI) e o Destacamento de
Operações de Informações (DOI), criados em janeiro do ano seguinte.19 Segundo Márcio
Moreira Alves, tratava-se da “estruturação definitiva do Estado terrorista no Brasil”. 20 O
direcionamento da repressão do Estado aos grupos de leigos, aos membros do clero e à própria
hierarquia eclesiástica deve ser levado em conta para que possamos compreender o movimento
que a Igreja Católica fez nesse momento.
No período que se estende até o fim da década de 1960, a militância contínua dos
círculos católicos e os posicionamentos isolados, porém enfáticos, de alguns bispos não
passaram despercebidos aos olhos do regime e do seu aparato repressivo. Vítimas das
arbitrariedades e da truculência da ditadura, uma espiral de violência parecia envolver os
membros da Igreja.21 A perseguição e a repressão crescentes direcionadas aos seus pares
provocou reação em parte da hierarquia eclesiástica como nos indica Scott Mainwaring:

e clérigos. Sobre os conflitos pela posse da terra que atravessaram a região e a atuação de dom Pedro neste contexto,
Cf. MARTINS, Edilson. Nós, do Araguaia: Dom Pedro Casaldáliga, o bispo da teimosia e liberdade. Rio de
Janeiro: Edições Graal, 1979.
19
Sobre a OBAN, o CODI e o DOI, Cf. QUADRAT, Samantha Viz. A repressão sem fronteiras: perseguição e
colaboração entre as ditaduras do Cone Sul. 2005. 223 p. Tese (Doutorado em História) – Programa de PósGraduação em História, Universidade Federal Fluminense, Niterói. p. 43-49.
20
ALVES, Márcio Moreira, op. cit., p. 188.
21
Dois casos, entre tantos outros, tornaram-se emblemáticos da violência dirigida aos grupos religiosos. O primeiro
deles é o do padre Antônio Henrique Pereira, coordenador da Pastoral da Arquidiocese de Olinda e Recife, que foi
torturado e assassinato no dia 26 de março de 1969 por um grupo paramilitar, o Comando de Caça aos Comunistas
(CCC). Segundo consta, esse foi o primeiro caso de um clérigo assassinado no Brasil. Cf. COMISSÃO DE
FAMILIARES DE MORTOS E DESAPARECIDOS POLÍTICOS; INSTITUTO DE ESTUDOS DA
VIOLÊNCIA DO ESTADO; GRUPO TORTURA NUNCA MAIS (RJ e PE). Dossiê dos mortos e desaparecidos
políticos a partir de 1964. Recife: Companhia Editora de Pernambuco, 1995. 444 p. O segundo caso diz respeito
à prisão em São Paulo, em novembro daquele ano, de um grupo de frades dominicanos acusados de envolvimento
com a Ação Libertadora Nacional (ALN). Entre os presos estava Tito de Alencar Lima, o frei Tito, para quem o
episódio teve um desfecho cruel. Após um longo período de prisão, sendo submetido a constantes sessões de
tortura nos presídios por onde passou, tentou o suicídio no DOI-CODI de São Paulo. Após deixar o centro de
detenção, partiu para o exílio em 1971, banido com um grupo de presos liberados em troca do embaixador alemão
sequestrado. Apesar da aparente liberdade, frei Tito enfrentava sua prisão interna, sofrendo com graves transtornos
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Enquanto a repressão efetivamente silenciou as outras instituições e
movimentos, no caso da Igreja ela provocou uma mudança dentro da
instituição. Incontáveis atos de repressão contra a Igreja levaram a fortes
defesas de sua própria autonomia e integridade institucional; até mesmo os
bispos conservadores perceberam as tentativas de neutralizar o clero
progressista como uma intrusão ilegítima. Os bispos conservadores podem ter
discordado do tipo de trabalho pastoral que conduziu aos problemas com o
Estado, mas resistiam à interferência no trabalho da Igreja. Então,
ironicamente, as tentativas para silenciar os progressistas na verdade
fortaleceram a sua posição. Especialmente após 1968, a Igreja mostrou-se
mais crítica em relação ao capitalismo e mais pessimista em relação à
realização da mudança social através do capitalismo.22

Contudo, não apenas a violência contra leigos, religiosos e prelados influiu na mudança
operada dentro da instituição. A generalização da perseguição política e a transformação da
tortura em política de Estado, além do fato de muitos de seus membros terem sido pessoalmente
afetados pela repressão, foram determinantes para o reposicionamento de alguns bispos com
relação ao regime militar.
As reflexões de dom Hélder Câmara e dom Paulo Evaristo Arns, dois dos mais
importantes representantes da luta por justiça social e pelos direitos humanos durante a ditadura,
nos fornecem indícios para pensar a transição entre o apoio e a denúncia ao regime e às
atrocidades por ele cometidas. Questionado sobre a adesão massiva dos bispos brasileiros ao
golpe de 1964, dom Hélder respondeu:
A publicidade, no Brasil e no estrangeiro, sobretudo nos Estados Unidos,
apresentava a situação do país como se realmente estivéssemos a um palmo
da cubanização. [...] É fácil entender que boa parte dos brasileiros tenha visto
no movimento de 1964 uma salvação do comunismo. O fato é que,
rapidamente, as ilusões cessaram. E, a cada dia, contamos com a colaboração
magnífica da realidade do país. Basta honestidade e a realidade transforma o
mais conservador em pessoa alerta contra as injustiças desumanas.23

Dom Hélder Câmara foi um importante denunciante das violações dos direitos humanos
cometidas pela ditadura, nacionalmente e, principalmente, no exterior, já que a repressão e a
censura, exercidas de diversas formas, limitaram sua ação em nível nacional. Com boa escuta
fora do país, dom Hélder também foi responsável por expor ao mundo os problemas sociais e
econômicos do “terceiro mundo”.
Já dom Paulo, que apoiou o golpe, esclarece:
Todos temiam o processo de deterioração, embora soubessem de muitos
planos em relação ao campo e ao mundo do trabalho [provavelmente, em
psicológicos decorrentes das sevícias sofridas. Frei Tito suicidou-se em 23 de fevereiro de 1974, na França. Ibidem,
p. 198-199.
22
MAINWARING, Scott, op. cit., p. 121-122.
23
Entrevista realizada com dom Hélder Câmara, entre abril e setembro de 1980, por Helena Salem. SALEM,
Helena, op. cit., p. 109.
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referência às reformas de base anunciadas por João Goulart], que em
circunstâncias normais, seriam extremamente benéficos. No primeiro
momento, achamos que o golpe seria uma possibilidade de correção da
História, sem imposições autoritárias. As cassações e os atos nos tiraram a
esperança. [...] nós fomos tomados de surpresa pela repressão, que recorreu
aos métodos de tortura, coisa que nos parecia de início impensável em nosso
meio. Daí a soma de alguns conflitos.24

Contudo, refutando a ideia de uma “transformação” em seu posicionamento,
responsável pela posterior resistência ao regime, acrescenta: “Tanto a repressão quanto a
situação nas periferias determinaram as nossas posições e a atividade da Igreja.”25
Com dom Paulo, a Igreja paulistana assumiu a liderança na luta pelos direitos humanos.
Palavras, atos e iniciativas do cardeal-arcebispo dão prova disso. No dia 2 de novembro de
1970, dia seguinte ao início oficial do seu mandado como arcebispo, dom Paulo foi ao presídio
onde se encontravam os frades dominicanos, presos um ano antes – uma prática que se tornou
recorrente em seu apostolado.26 Sua preocupação constante com a questão da violência e das
arbitrariedades cometidas pela ditadura impulsionaram-no a criar a seção paulista da Comissão
Justiça e Paz em 1972.27 A CJP-SP era formada por advogados e outros convidados28, e surgiu
com o objetivo de apurar as denúncias de prisões e torturas, e prestar assistência jurídica às
vítimas do regime e aos seus familiares. A luta de dom Paulo pelos direitos humanos, além da
opção pela denúncia pública de suas violações, materializou-se no Comitê de Defesa dos
Direitos Humanos para os Países do Cone Sul (CLAMOR)29 e no projeto “Brasil: nunca mais”.

24

Entrevista realizada com dom Paulo Evaristo Arns, entre abril e setembro de 1980, por Helena Salem. SALEM,
Helena, op. cit., p. 150.
25
Ibidem, p. 151.
26
BETTO, Frei. Das Catacumbas. Prefácio de dom Paulo Evaristo Arns. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira,
1978, p. 96 apud FESTER, Antonio Carlos Ribeiro. Justiça e Paz: memórias da Comissão de São Paulo. São
Paulo: Loyola, 2005. p. 25.
27
Sobre a CJP-SP, Cf. FESTER, Antonio Carlos, op. cit.
28
Alguns de seus integrantes foram: Fábio Konder Comparato, Dalmo Dallari, Mário de Passos Simas, José Carlos
Dias, Luiz Antônio Alves Soares, Waldemar Rossi e Margarida Bulhões Pedreira Genevois.
29
O CLAMOR foi criado com o objetivo de atender aos refugiados das ditaduras do Cone Sul que chegavam a
São Paulo. Muitos deles procuravam, justamente, a Arquidiocese. Seus fundadores são a jornalista inglesa Jan
Rocha, o advogado Luiz Eduardo Greenhalgh e o pastor presbiteriano Jaime Whrigt. Além da assistência e
proteção aos refugiados, o CLAMOR editava boletins informativos sobre a situação política no Cone Sul, a partir
das denúncias colhidas entre eles. Durante todo o tempo em que esteve ativo (1978-1991), o Comitê pôde contar
com a proteção física – já que se encontrava instalado em uma pequena sala na Cúria Metropolitana de São Paulo
– e institucional da Igreja Católica na pessoa de dom Paulo Evaristo Arns. Sobre o CLAMOR, Cf. LIMA,
Samarone. Clamor: a vitória de uma conspiração brasileira. Objetiva: Rio de Janeiro, 2003.; ROCHA, Jan.
Solidariedade não tem fronteiras: a história do grupo Clamor, que acolheu refugiados das ditaduras sulamericanas e denunciou os crimes do Plano Condor. São Paulo: Outras Expressões, 2018.; ANDRADE, Ana Célia
Navarro de. Inventário do fundo Clamor. Organização e descrição do Fundo Comitê de Defesa dos Direitos
Humanos para os Países do Cone Sul. 2000. Dissertação (Mestrado em História). FFLCH/USP, São Paulo.; e
FRAGA, Guilherme Barboza de. Clamores contra as ditaduras do Cone Sul: o grupo Clamor e a solidariedade
em defesa dos perseguidos políticos e seus familiares. 2020. 227 p. Dissertação (Mestrado em História). Programa
de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
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O BNM, uma inciativa da sociedade civil, viabilizada pela Arquidiocese de São Paulo e pelo
Conselho Mundial de Igreja, foi responsável pela recuperação de centenas de processos
instaurados contra presos políticos durante a ditadura militar brasileira e arquivados no Superior
Tribunal Militar. Seu objetivo era evitar a perda dessa documentação com o fim iminente do
regime, preservando a história e a memória dos anos de exceção vividos entre 1964 e 1985, ano
em que o material compilado foi publicado no livro “Brasil: nunca mais”.
Dom Waldyr Calheiros, bispo de Volta Redonda, que enfrentou a repressão já em
196730, comenta a seu respeito e sobre a sua opção pela denúncia como estratégia na luta pelos
direitos humanos:
Todo esse sistema repressivo, com a Lei de Segurança Nacional, caiu
fortemente em cima dos operários daqui. Qualquer coisa era motivo de
suspeita, eram presos, machucados, torturados. Nestas ocasiões as famílias
não tinham a quem recorrer. Todos iam “reclamar com o bispo”, pedir apoio.
Tomamos uma posição de defesa, denunciando, publicamente, em todas as
igrejas os maus tratos que a repressão praticava. Começamos em 1968-69,
porém nos anos 1970-1971, com o governo Médici, foi o auge da repressão
aqui.31

Os novos posicionamentos e as ações de integrantes do episcopado encontraram eco na
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, institucionalizando-se. Dom Aloísio Lorscheider
foi eleito secretário-geral da CNBB após o pleito de 1968 e, semelhante à experiência de seus
predecessores, que no passado imputaram novas feições à entidade, trouxe renovação e uma
posição mais crítica, embora ainda moderada, em relação ao regime militar. Paulatinamente,
ocorreu uma mudança de posição por parte da Igreja, condicionando a opção definitiva pela
defesa dos direitos humanos e pela denúncia das violações cometidas a esses mesmos direitos,
através de suas declarações e de documentos oficiais.
Contudo, não podemos dizer que houve uma adesão completa do episcopado a essa nova
postura chancelada pela CNBB. Afinal, não se deve perder de vista a complexidade das relações
que envolvem a Igreja e as variadas formas de pensar e agir de seus membros. Com isso,
chamamos atenção para a figura de dom Eugênio de Araújo Sales. A trajetória de dom Eugênio,
como homem da Igreja, é marcada por controvérsias e, talvez, seu envolvimento na luta pelos
direitos humanos seja o ponto mais controvertido. Considerado autoritário, conservador e

30

Em novembro de 1967, após quatro jovens ligados à diocese de Volta Redonda serem presos por distribuírem
panfletos sobre carestia, a residência episcopal foi invadida por forças policiais em busca de materiais subversivos.
Dom Waldyr foi ao quartel para tomar conhecimento da situação dos rapazes e acabou mantido ali por várias horas
sem poder falar com os jovens. Cf. BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório Volume II: textos
temáticos. Brasília: CNV, 2014. p. 165.
31
Entrevista realizada com dom Waldyr Calheiros, entre abril e setembro de 1980, por Helena Salem. SALEM,
Helena, op. cit., p. 120.
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anticomunista, é também lembrado pelo bom relacionamento com os militares durante a
ditadura, sobretudo no período em que esteve à frente da Arquidiocese do Rio de Janeiro,
coincidindo com os anos de maior repressão. Essa proximidade com o alto escalão do regime
atraía a desconfiança de setores considerados mais progressistas dentro do clero brasileiro.
Contudo, a seu modo – polêmico e questionável –, dom Eugênio aparece inserido na defesa dos
direitos humanos.32 Um dos seus mais importantes trabalhos realizados neste campo foi a
implementação do projeto pioneiro de atendimento sistematizado aos refugiados das ditaduras
do Cone Sul através da Cáritas Arquidiocesana, a partir de 1976.33 Sobre este, comenta:
No meu gabinete tinha um crucifixo grande e rezei um pouco em pé. Pela lei
do país, não podia fazer nada, não podia dar proteção a refugiados políticos,
receber Montoneros e Tupamaros. Por outro lado, como um pastor, tinha o
dever e a obrigação de atender, dentro das minhas possibilidades, a situação
tão precária na qual eles se encontravam. Como brasileiro, não poderia
assumir responsabilidades outras, principalmente envolvendo outros países.
Mas, também, não podia me omitir como pastor. Esse era meu drama. Tudo
girou em torno disso. Não houve qualquer motivação política. Resolvi
assumir. Mas me senti obrigado a informar às autoridades. Liguei para o
general Sylvio Frota, ministro do Exército, com quem convivi quando era
comandante do I Exército, no Rio. Falei: “Se você receber comunicação de
que comunistas estão abrigados no Palácio São Joaquim, de que estou
protegendo comunistas, saiba que é verdade, eu sou o responsável”. Ele não
disse nada, ficou calado, nunca reclamou.34

O diálogo e a manutenção do bom relacionamento com o regime faziam parte dos
métodos adotados por dom Eugênio:
Minha conduta era a seguinte: cuidava dos refugiados e, ao mesmo tempo, em
todas as datas comemorativas da pátria, eu atendia ao convite das autoridades.
Por exemplo, todo dia Sete de Setembro eu estava lá, com o governador e as
autoridades militares. Nunca faltei às comemorações cívicas, até porque era
minha obrigação como arcebispo. E as pessoas diziam: “mas é um governo
ditatorial”. E eu dizia: “eu não sou um juiz, sou um pastor, dos bons e dos
maus”. Isso foi o que possibilitou muitas dessas coisas. [...] Todas as vezes
que precisava falar com o presidente e com outras pessoas, eles sabiam que
não ia pedir para fazer uma coisa contra a lei do Brasil. Sabiam que eu
ponderava. Aproveitava meu relacionamento para ponderar, mas não ia exigir
as coisas. Deram-me uma condecoração do Exército, mas não fui receber. Era
uma comenda. Disse que não iria receber. Os militares estavam presos uns aos
outros, mas eu não estava preso a ninguém.35

32

CAMPANHOLO, Bárbara Geromel. Antes do refúgio: a história não contada da Cáritas Arquidiocesana do Rio
de Janeiro. 2019. 248 p. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História,
Universidade Federal Fluminense, Niterói. p. 159-156.
33
CAMPANHOLO, Bárbara Geromel, op. cit.
34
SALES, Dom Eugênio; ARNS, Dom Paulo Evaristo. A história não contada do refúgio no Brasil antes da Lei
nº 9.474/97. In: BARRETO, Luiz Paulo Teles Ferreira (Org.). Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos
refugiados e seu impacto nas Américas. Brasília: ACNUR, Ministério da Justiça, 2010. p. 64.
35
Ibidem, p. 64.
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Pensando esse novo momento que a Igreja Católica vivia dentro da ditadura, um
acontecimento que expõe justamente a complexidade e as contradições que lhes são próprias,
sobretudo por revelar muito da sua relação com o governo dos generais, foi a formação da
Comissão Bipartite.36 Criada em um dos momentos mais delicados da crise que envolveu as
duas instituições37, a comissão foi um fórum secreto que reunia lideranças do episcopado e
intelectuais católicos, chamados de Grupo Religioso, e homens da cúpula do regime e a ele
ligados, nomeados como Grupo da Situação. Sua missão principal era evitar a deterioração
dessa relação através do debate sobre temas como a luta por justiça social praticada por
militantes diversos, a repressão sobre eles recaída e a questão dos direitos humanos em sua
amplitude. As reuniões da Comissão Bipartite ocorreram de novembro de 1970 a agosto de
1974, totalizando 24 encontros.
Um dos grandes méritos de Kenneth P. Serbin ao refletir sobre a Comissão é refutar a
ideia, até então predominante, de que durante os anos mais duros da ditadura militar, conhecidos
como “os anos de chumbo”, tivesse ocorrido uma ruptura entre Igreja Católica e Estado. Em
outras palavras, Serbin nos mostra que, mesmo nos anos mais críticos e caracterizados pela
mais dura repressão, apesar das denúncias públicas feitas pela CNBB e seus bispos mais
progressistas contra a tortura e demais arbítrios, também nesse momento os diálogos com os
representantes do governo não foram suprimidos. Ainda aí, havia o interesse de ambos os lados
em manter a cordialidade e a “concordata moral” que por tantos anos orientou as relações entre
Igreja e Estado.
A violência do regime, fosse ela direcionada à população em geral ou àqueles ligados à
Igreja Católica,38 perdurou até os momentos finais da ditadura. Contudo, o ano de 1978 trouxe,
enfim, uma maior liberalização política dentro do processo de abertura proclamado por Geisel,
como a rearticulação dos movimentos sociais e a reforma partidária. Nesse contexto, novos
atores puderam reassumir suas lutas diversas e, comum a todos, manteve-se a defesa da
liberdade por tanto tempo suprimida. Diante desse cenário, a Igreja Católica, sem mais precisar

36

A Comissão Bipartite é o objeto de estudo do historiador norte-americano Kennet P. Serbin que deu origem ao
seu livro “Diálogos na sombra: bispos e militares, tortura e justiça social na ditadura”.
37
Em setembro de 1970, a sede do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social (Ibrades), no Rio de Janeiro,
foi invadida pelo DOPS da Guanabara e pelo I Exército. Além da grande violência praticada pelos agentes
envolvidos, dom Aloísio Lorscheider, então secretário-geral da CNBB, foi preso, juntamente com outros padres e
religiosos, e mantido incomunicável por horas. O alto clero, através de seus cinco cardeais, se manifestou através
de uma carta endereçada ao general Médici, então presidente, onde expressa sua desaprovação e inconformidade
sobre o ocorrido e afirma a deterioração das relações entre Igreja e Estado. Para mais detalhes sobre o episódio,
Cf. SERBIN, Kenneth P., op. cit., capítulo 4.
38
O sequestro do bispo de Nova Iguaçu, dom Adriano Hipólito, em 1976, por um grupo de extrema-direita, e o
assassinato do padre João Bosco Burnier, missionário na prelazia de São Félix do Araguaia, no mesmo ano, são
exemplos da continuidade da repressão mesmo em “tempos de transição”.
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ser “a voz dos que não tem voz”, sai de cena, embora sem abandonar o palco, recuando em seu
envolvimento com questões políticas e voltando-se, prioritariamente, à ação pastoral.
Sua atuação e seu legado na luta pelos direitos humanos durante a ditadura militar se
consolidaram na memória sobre o período. Esta, apesar de dominante, não está isenta de
inconstâncias e contradições. É sobre as operações de memória e, mais especificamente, sobre
a construção memorialística da Igreja Católica brasileira no período que, de maneira breve, nos
debruçaremos agora.

Dilemas da memória
Nossa análise demonstrou até aqui a existência de dois momentos distintos – embora
dinâmicos e multiformes – na trajetória da Igreja Católica brasileira durante a ditadura militar
que vigorou no país a partir de 1964. Resumidamente e sem nos atermos aos detalhes do
processo já escrutinado, a instituição, através, principalmente, da CNBB – porta-voz da
hierarquia eclesiástica –, teria transitado entre o entusiasmo e a legitimação do governo dos
generais nos primeiros anos do novo regime e a crítica e a denúncia públicas, a partir da década
de 1970 até a redemocratização, de seu modelo econômico e, sobretudo, das arbitrariedades e
graves violações aos direitos humanos que cometeu. Foram a combatividade e oposição à
ditadura e a defesa dos direitos humanos os elementos que sintetizaram a sua memória após
consolidada a democracia. Nas palavras da historiadora Jessie Jane Vieira: “a memória
institucional vencedora é a de que a Igreja, como um todo, foi contra a ditadura, defensora dos
direitos humanos e o único espaço de atuação das oposições ao regime”.39
A verdade por trás da afirmativa de Jessie Jane Vieira traz dilemas e desafios, pois, além
do reducionismo que tal perspectiva engendra ao desconsiderar o viés avalizador e
colaboracionista da instituição eclesiástica, “as memórias dos bispos considerados
conservadores estão subsumidas a uma memória oficial, institucional, na qual a Igreja, como
um todo, foi o protagonista heroico na resistência à ditadura”40, conforme acrescenta Vieira.
Anula-se, assim, a heterogeneidade tão presente no corpo eclesial e a complexidade das relações
no interior da instituição católica. O entendimento oferecido por essa memória oficial
reverberou na produção acadêmica sobre o tema, como nos esclarece o historiador Paulo César
Gomes:

39

VIEIRA, Jessie Jane. Impasses e controvérsias na construção da memória histórica da Igreja Católica no Brasil.
Passagens: Revista de História Política e Cultura Jurídica, Rio de Janeiro: vol. 3, n. 2, maio/agosto 2011, p.
203-216, p. 206.
40
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É inegável que a literatura sobre o tema, até a década de 1980, ficou marcada
por sua simpatia pela “Igreja popular” e pelo oposicionismo de alguns de seus
membros. O foco nas divergências, não apenas entre a instituição e os
militares, mas também entre os bispos considerados progressistas e os
conservadores, é, certamente, sua principal característica. Esse cenário só
começou a se modificar a partir do processo de reestabelecimento do regime
democrático, da crise que eliminou o predomínio acadêmico do marxismo, da
liberação do acesso a documentos sigilosos do Estado autoritário e, sobretudo,
do movimento, ainda bastante incipiente, de crítica à construção de memórias
heroicizantes sobre o período. Memórias que tendem a reduzi-lo a um
enfrentamento entre a ditadura que oprime e a sociedade que resiste,
ignorando a complexidade daquele processo histórico e a variedade de matizes
das diversas posições políticas em jogo.41

A memória é de fato um terreno movediço que impõe perícia àqueles que sobre ela se
debruçam. Marcada por esquecimentos e silêncios, como nos alerta Michael Pollak42, ela é
enquadrada, edificada através dos fatos que se escolhe rememorar e enaltecer e daqueles que se
minimiza ou apenas se cala. Trata-se de uma construção social e, por assim ser,
Numa perspectiva construtivista, não se trata mais de lidar com os fatos sociais
como coisas, mas de analisar como os fatos sociais se tornam coisas, como e
por quem eles são solidificados e dotados de duração e estabilidade. Aplicada
à memória coletiva, essa abordagem irá se interessar portanto pelos processos
e atores que intervêm no trabalho de constituição e de formalização das
memórias.43

Dito de outra forma, significa estarmos atentos aos elementos variados que as
conformam, entendendo-os como chaves, inclusive, para o destravamento de memórias
subjazidas às quais se convencionou chamar de “oficiais”.
Em artigo intitulado “Ditadura e sociedade: as reconstruções da memória”, o historiador
Daniel Aarão Reis nos incita a refletir sobre a memória coletiva da ditadura militar brasileira,
delineada no processo de redemocratização e prevalecente em tempos democráticos. Tal
memória apresenta uma sociedade que se empenhou em restabelecer a ordem democrática em
um país atravessado pela experiência ditatorial, “esquecendo-se” que nela grupos diversos
ofereceram seu apoio ao golpe e respaldaram o regime dele emergente. Um dentre tantos, a
Igreja Católica que, segundo Aarão, “mudara radicalmente de lado, substituindo a bênção aos
militares pela condenação ao capitalismo selvagem, à tortura e ao arbítrio”.44 Embora possamos
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repensar a ideia de uma “mudança radical”, por compreender a complexidade do processo e as
disputas em jogo, importa-nos o movimento de transformação, a adesão quase unívoca aos
valores democráticos e a motivação para tudo isso. Para Aarão, a explicação pode ser
encontrada na própria sociedade e nos traumatismos adquiridos nas experiências atravessadas:
“Sempre quando os povos transitam de uma fase para a outra da história, e quando a seguinte
rejeita taxativamente a anterior, há problemas de memória, resolvidos por reconstruções mais
ou menos elaboradas, quando não pelo puro e simples esquecimento”.45
O contexto atual, onde setores clamam por intervenção militar, parece contradizer as
considerações de Aarão, mas para um Brasil que vivia um autoritarismo questionado
internacionalmente e rejeitado internamente, e que trilhava seu caminho rumo à
redemocratização, as operações de memória trabalharam pelo esquecimento de um período
doloroso, que representava o retrocesso e a barbárie. E assim, ainda nas palavras de Aarão: “A
nação que construiu a ditadura absolveu-se e reconstruiu-se como uma nação democrática,
reconciliando-se, reconciliada [...]”.46

Considerações Finais
O presente artigo procurou evidenciar os diferentes momentos que marcaram a relação
entre a Igreja Católica e o regime militar, e, assim, compreender o papel que a hierarquia
eclesiástica exerceu durante a ditadura brasileira. Nossa análise identificou e centrou-se em dois
momentos principais marcados por posicionamentos contrastantes da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), entidade de maior autoridade e representatividade da Igreja Católica
no país. O primeiro, localizado cronologicamente desde o golpe até os anos 1968 e 1969, seria
então marcado pelo alinhamento entre Igreja e Estado e pela legitimação do regime. O segundo,
estabelecido de 1968/1969 até meados da década de 1980, se caracterizaria pelas críticas ao
governo e pela denúncia da repressão por ele praticada. É nesse momento, então, que se fala na
opção definitiva da hierarquia eclesiástica pela justiça social e, principalmente, pelos direitos
humanos.
Mas, ao contrário do que poderíamos supor, tais momentos não são estanques e rígidos.
Cada um deles apresenta suas particularidades que estão indubitavelmente associadas à
complexidade característica da instituição eclesiástica. Nesse sentido, ainda que em cada um
exista um posicionamento que se deseje unívoco – como é o caso da CNBB –, ele não o é na
prática. Percebemos isso na postura combativa de alguns padres e bispos pouco antes e
45
46
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imediatamente depois de deflagrado o golpe de 1964 e pela existência de um canal de
comunicação entre Igreja e Estado – a Comissão Bipartite – quando se acreditava no
rompimento entre as duas instituições.
Dito isso, nossas primeiras considerações visam esclarecer que as mudanças por que
passou a Igreja Católica ao longo da ditadura militar fazem parte de um processo gradual, não
uniforme e simultâneo e, por isso, repleto de contradições, controvérsias.
Considerações derradeiras, aqui apresentadas apenas de forma preliminar em função da
complexidade que envolvem os processos mnemônicos, versam sobre as memórias que se
constituíram sobre o papel desempenhado pela Igreja Católica no período em questão. A
predominância de uma memória que privilegiou a postura opositora e resistente da instituição
em relação à ditadura, embora revista nas últimas décadas através da recuperação de novos
personagens, fatos e discursos, nos impele, justamente, ao movimento de estudo e pesquisa
sobre os processos que a conformaram, tal como nos orienta Pollack em citação feita acima.
Compreender isso é também compreender os estigmas do período e a relação da sociedade
como um todo com o passado recente brasileiro.
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Artigo Livre
VIGIAR, PUNIR E REGENERAR: PARALELOS
ENTRE A HISTÓRIA DO CARANDIRU E
MICHEL FOUCAULT
DISCIPLINE, PUNISH AND REGENERATE:
PARALLELS IN BETWEEN CARANDIRU’S
HISTORY AND MICHEL FOUCAULT
NINA INGRID CAPUTO PASCHOAL*1

Resumo: O Carandiru – oficialmente, Casa de Detenção do Estado de São Paulo – foi criado
para ser modelo de eficiência. Sua concepção, sua construção e seus documentos internos, ao
início de seu funcionamento, visavam a caminhada de São Paulo, e da própria República
brasileira, para a modernização e o progresso, em confluência com a mentalidade europeia da
época. Com teorias importadas da Europa, houve uma forte valorização da disciplina, do
trabalho e da salubridade, itens entendidos como fundamentos básicos e necessários para a
manutenção da ordem e do controle. Esta visão de mundo foi extensamente analisada por
Michel Foucault, especialmente em sua obra “Vigiar e Punir: história da violência nas prisões”
(1975), onde são trazidos à tona conceitos e críticas sobre o desenvolvimento dos processos
punitivos, suas motivações, seus dispositivos e suas finalidades. Este artigo visa aproximar o
caso da história deste presídio brasileiro com a análise crítica proposta por Foucault, de modo
a demonstrar que o Carandiru pode ser um exemplo concreto das características que o Foucault
critica em sua análise das prisões modernas e seu contíguo sistema de vigilância e disciplina.
Palavras chave: Carandiru; Michel Foucault; presídio.
Abstract: The Carandiru prison - Casa de Detenção of São Paulo state, officially – was created
to be a role model of efficiency. The conception, construction, and internal documents, when it
started to work, aimed a path of modernization and progress to São Paulo and the Brazilian
Republic itself, in convergence with the popular European theories by the time. Based on these
imported theories, topics as discipline, work and salubrity were greatly valued, as they were
understood as basic and necessary principles to maintain order and control. This viewpoint was
extensively analyzed by Michel Foucault, especially in his work "Discipline and punish: the
birth of the prison" (1975), where he reveals and emphasizes concepts and critics about the
punishment process development, its motivations, tools, and purposes. This article aims to
approximate the history of this Brazilian prison to Foucault's thesis, in order to demonstrate that
*
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Carandiru may be a concrete example of the criticized characteristics by him in his analyzes
about the modern prison and its contiguous system, which is based in discipline and
punishment.
Keywords: Carandiru; Michel Foucault; prison; punishment; discipline.

Introdução
A Casa de Detenção do Estado de São Paulo, mais famosa apenas pela alcunha de
Carandiru2, foi inaugurada em 1920 com o promissor intuito de ser não somente um espaço
para a reclusão, mas também para a reeducação daqueles que infringiam as leis. Possuía códigos
baseados em disciplina, regularidade, trabalho, educação e salubridade que convergiam com os
mais influentes métodos e teorias cientificas do período, recentemente difundidos no Brasil,
mas já muito reputados em toda a Europa e Estados Unidos.
O início do século XX foi um momento em que muito se discutiu sobre a melhoria da
espécie humana, a necessidade de civilização e ordem, a higiene e o asseio, a urbanização, a
doença, o crime. Cada área do conhecimento fazia seus esforços para trazer contribuições, e a
jurídica e a penal se destacaram fortemente dentro da mudança de mentalidade que os novos
tempos propunham. Com a extinção de uma era baseada em impor suplícios e castigos físicos
a infratores, se mostrava necessário estruturar uma nova metodologia que não somente punisse,
mas controlasse o índice da criminalidade e o prevenisse, sendo efetivo não apenas no réu, mas
em toda a sociedade, que deveria ser obediente e disciplinada.
Esta concepção moderna de presídio, ao qual o Carandiru referenciava, tinha objetivos que
extrapolavam a mera reclusão dos infratores, pois possuía também uma função social. Como apontou
Foucault:

[...] a prisão não foi primeiro uma privação de liberdade a que se teria dado em seguida
uma função técnica de correção; ela foi desde o início uma detenção legal encarregada
de um suplemento corretivo, ou ainda uma empresa de modificação dos indivíduos
que a privação de liberdade permite fazer funcionar no sistema legal. Em suma, o
encarceramento penal, desde o início do século XIX, recobriu ao mesmo tempo a
privação de liberdade e a transformação técnica dos indivíduos 3.

Assim, não bastariam edifícios construídos para atingir um alto nível de segurança,
também precisariam proporcionar um ambiente e um sistema de funcionamento que fosse capaz
de regenerar o caráter de seus internos por meio do cumprimento de suas penas, de educação
2
3

Referência ao bairro onde era localizada, na região de Santana (SP).
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interna e do trabalho.
Seu projeto arquitetônico foi inspirado na francesa Centre Pénitentiaire de Fresnes4,
elencada naquele momento entre as mais seguras prisões do mundo. Muitos esforços foram
empreendidos para a construção do Carandiru, que demorou quase uma década para ser
finalizado, se estendendo de 1911 a 1920. A progressista proposta pôde, então, ser colocada
integralmente em prática, e chegou a funcionar muito bem, no que tange ao projeto institucional
e político do qual fazia parte, durante as duas primeiras décadas de existência do presídio (anos
1920 e 1930), tornando-o modelo e referência para todo o Brasil e para a América Latina. Por
diversas vezes, o Carandiru chegou a ser visitado por autoridades nacionais e internacionais que
observavam, pesquisavam e atestavam sua competência.
Em geral, o presídio do Carandiru pouco é lembrado por estes breves momentos de bom
funcionamento da sua proposta interna, nos quais exerceu com maestria as funções sociais a
que se propunha; em contrário: é muito mais lembrado por seus colapsos. Estes foram resultado
de um longo e profundo processo de decadência que lá se instalou durante as suas décadas
seguintes de funcionamento, responsáveis por afetar sua estrutura física, seus internos e seus
colaboradores. Suas inúmeras rebeliões foram espaço para a formação do Primeiro Comando
da Capital (PCC), o fato de abrigar alguns dos presos mais temidos e perigosos do estado de
São Paulo e, finalmente, o grande massacre de internos em 1992, apenas contribuíram para sua
infâmia, sua desativação e a posterior implosão da estrutura. Mesmo diante destes dados, o
intuito deste artigo não é analisar este decurso, mas focar nos pontos em que o Carandiru se
embasava para funcionar, os modelos que seguia e suas reais ações durante os primeiros anos
de funcionamento (1920-1940).
Em paralelo, durante a própria década de 1920, nasceu Michel Foucault (1926–1984).
O filósofo francês, com seus relevantes estudos, propôs maneiras inovadoras de problematizar
assuntos referentes às ciências humanas. Em uma das mais relevantes, se debruçou sobre a
análise do sistema de vigilância e punição moderno nas prisões para compreender as relações
de poder que estão nele imbricadas. Ele, assim, elaborou uma complexa linha do tempo sobre
o assunto, começando pelo sistema de punições públicas por meio dos castigos corporais e
chegando até o modelo que ainda praticamos, no qual a reclusão prisional é a pena substancial.
Ele nos oferece, principalmente, um detalhado estudo sobre o funcionamento das prisões
modernas, demonstrando as relações destas com as relações de poder existentes em uma
sociedade, que as criam, aplicam e replicam. Com isso, Foucault também foi capaz de nos
4

Localizada na Ile de France, a penitenciária foi construída durante os anos de 1895 e 1898. Possui cerca de 2200
internos, segundo dados do ano de 2010.
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apresentar uma fundamentada crítica ao sistema punitivo que estuda, bem como às instituições
que são encarregadas de cumpri-lo, explicitando as partes de que ele é constituído, suas
finalidades.
A sociedade moderna - do século XIX até nossos dias - tem se caracterizado, de um
lado, por uma legislação, um discurso, uma organização baseada no direito público,
cujo princípio de articulação é o corpo social e o status delegativo de cada cidadão; e,
de outro lado, por uma teia fortemente conectada de coerções disciplinares, cujo
propósito é o de fato assegurar a coesão desse mesmo corpo social 5.

A elaboração deste trabalho está, sobretudo, baseada neste estudo de Foucault,
sintetizado em sua obra “Vigiar e punir”, de 1975. A partir de seu conteúdo, podemos traçar
diversos paralelos entre a formação e o desenvolvimento das prisões modernas, tratadas de
forma mais geral e abrangente por Foucault, com o caso específico da história do Carandiru.
Assim, pretendemos demonstrar que este foi um exemplo de funcionamento e edificação do
que Foucault busca tratar. É importante frisar que, ao conduzir seus estudos, Foucault não
pretende apresentar soluções simples ou práticas aos problemas das normas penais ou da própria
concepção física das cadeias, mas sim compreender a tecnologia de poder e a racionalidade que
estão relacionadas com o processo e com as ferramentas utilizadas no ato de vigiar e punir.
Não é o objetivo deste artigo pormenorizar a extensão do pensamento foucaultiano, mas
sim debruçar-se sobre o processo de implantação e funcionamento do presídio do Carandiru em
São Paulo, identificando, nele, semelhanças com os estudos de Michel Foucault sobre os
sistemas de vigilância e punição.

Modernidade e seus regulamentos: os exemplos das normas penais
Primeiras normas: O Código Napoleônico de 1810
Em “Vigiar e Punir”, Michel Foucault nos apresenta o Código Napoleônico de 1810
como um ponto determinante para o entendimento da questão dos criminosos na modernidade.
Este é um dos primeiros documentos – senão o primeiro realmente – a dar demasiada
importância para o espaço da prisão, transformando-a no dispositivo mais eficaz e mais
indicado para a punição do sujeito que comete crimes, sendo tratada como a “pena por
excelência”.
Neste código penal, o trabalho e o isolamento atuavam em conjunto com o espaço físico

5

SILVA, Josué Pereira da. Poder e direito em Foucault: relendo Vigiar e Punir 40 anos depois. in Lua Nova,
nº.97, São Paulo, jan./abr. 2016.
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da prisão, sendo engrenagens de um mesmo mecanismo, que, além de castigar as infrações já
executadas, se arrogava o intuito de prevenir próximas e ainda proporcionar o
reestabelecimento do caráter dos sujeitos criminosos. Para Foucault, depois do espanto inicial,
o encarceramento tornou-se óbvio à sociedade moderna que se afirmava no pós-Revolução
francesa, uma vez que a liberdade era uma de suas fundamentações e, portanto, a privação desta
já se tornava uma clara diferenciação entre as pessoas. Entretanto, ele também destaca que, logo
que este novo sistema passou a vigorar, também se tornou óbvio o fato de que seus objetivos
não estavam sendo completamente cumpridos.
Essa ‘obviedade’ da prisão, de que nos destacamos tão mal, se fundamenta em
primeiro lugar na forma simples da ‘privação de liberdade’. Como não seria a prisão
a pena por excelência numa sociedade em que a liberdade é um bem que pertence a
todos da mesma maneira e ao qual cada um está ligado por um sentimento ‘universal
e constante’? Sua perda tem portanto o mesmo preço para todos; melhor que a muleta,
ela é o castigo ‘igualitário’6.

Não é possível ler a citada obra de Foucault, ou mesmo este pequeno trecho dela, sem
encaixá-la no contexto histórico ao qual se refere. Este período está intimamente imbricado com
o movimento do Iluminismo. Esta corrente intelectual, que se entendia baseada na
racionalidade, foi berço para as teorias de John Locke (1632–1704). Para ele, a propriedade é
intrínseca e inalienável à vida e à liberdade. Em seu “Segundo tratado do governo civil” (1689),
afirmou que a liberdade seria o direito natural de todo homem e, consequentemente, também o
seriam a vida e a propriedade:

todo homem tem uma propriedade em sua própria pessoa. A esta ninguém tem
qualquer direito a não ser ele mesmo. O trabalho de seu corpo e a obra de suas mãos
são propriedade sua. Por isso, seja o que for que ele tira do estado que a natureza
proporcionou e ali deixou, ele misturou aí o seu trabalho, acrescentando algo que lhe
é próprio, e assim o torna sua propriedade7.

Locke entende que a liberdade que todo homem detém em seu primitivo estado de
natureza se mantém assegurada como direito no estado de sociedade civil. O próprio fato de ser
livre coloca os indivíduos em igualdade – pois não difere entre um e outro, como seria com a
propriedade. Portanto, as penas baseadas na supressão da liberdade coadunam com os princípios
de igualdade, já que seriam aplicáveis em mesma medida a todos, sem variáveis. Locke entende
que o criminoso, exacerbando sua liberdade individual, acaba interferindo na coletiva, o que
deve ser coibido pelas leis – dispositivos que são criados para proporcionar a ordem da
6
7

FOUCAULT, 2011, op cit., p. 218.
LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil e outros escritos. Rio de Janeiro: Vozes, 1994, p 98.

Revista Ars Historica, ISSN 2178-244X, nº 22, jul./dez. 2021, p.141-162 | https://revistas.ufrj.br/index.php/ars

145

sociedade civil, proporcionando boa convivência e manutenção da própria vida.

[no estado de sociedade civil] A liberdade consiste em não se estar sujeito à restrição
e à violência por parte de outras pessoas; o que não pode ocorrer onde não há lei: e
não é, como nos foi dito, uma liberdade para todo homem agir como lhe apraz. (Quem
poderia ser livre se outras pessoas pudessem lhe impor seus caprichos?) Ela se define
como a liberdade, para cada um, de dispor e ordenar sobre sua própria pessoa, ações,
possessões e tudo aquilo que lhe pertence, dentro da permissão das leis às quais está
submetida, e, por isso, não estar sujeito à vontade arbitrária de outra pessoa, mas
seguir livremente a sua própria vontade8.

Em “Vigiar e Punir”, Michel Foucault descreve o processo pelo qual se dá a modificação
dos meios de punição, de forma um pouco distinta da Iluminista: segundo as novas concepções
teóricas que se estipulavam no momento, a disciplina do sujeito é que garantiria a sua liberdade.
Até meados da Idade Moderna, as sanções eram aplicadas diretamente sobre o corpo dos
criminosos. Por exemplo, a ideia no suplício era demonstrar o furor soberano, causando ao
criminoso uma pena torturante, não buscando a compensação de danos e, muito menos,
objetivando qualquer correção na conduta do criminoso. Pelo contrário, a ideia era exercer um
princípio de soberania, em que o corpo ferido do criminoso era usado como exemplo para os
demais, apresentando a causa e consequência. Este método visava deixar claro o que não
deveria se repetir, nem nas ações do réu, nem nas dos demais membros da sociedade, que
frequentemente assistiam às sessões de castigo, realizadas em praças e outros locais públicos
justamente para permitir o acesso e a audiência do maior número de pessoas. Estes
acontecimentos normalizavam o castigo e, muitas vezes, eram vistos pela sociedade mesmo
como uma forma de entretenimento popular.
Este tipo de sanção foi substituída pelo encarceramento e, por conseguinte, pelo advento
de novas construções próprias para este recém-considerado eficaz tipo de punição, que agora
agiria diretamente na liberdade do homem – seu direito fundamental -, privando-o dela. A
mudança de ação, método e objetivo pretendia atingir além do corpo do criminoso, punindo-o
em sua alma9. Ainda que analisando este discurso Foucault, entretanto, discorda que haja uma
simplista e dicotômica separação entre corpo e mente. Para ele, mesmo as chamadas penas
incorpóreas agem na disciplinarização e docilização do corpo; ou seja, todas as penas agem
sobre ele, ainda que não de maneira explícita ou oficialmente posta.
Foucault explica que, ainda assim, era necessário respeitar a humanidade de cada um,

8

Ibidem, p. 115.
É importante frisar que Michel Foucault, ao explicar a visão da sociedade francesa sobre “alma”, não utiliza este
conceito evocando uma ideia teológica. Ele se refere a uma “alma moderna”, “nascida antes de procedimentos de
punição, de vigilância, de castigo e de coação”. Cf. FOUCAULT, 2011, op cit.
9
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inclusive a dos réus, uma vez que este era um princípio assegurado na Declaração dos Direitos
Humanos, que começa a ter suas bases delineadas neste mesmo período. Ele explica ainda que
este documento faz parte de um caminho de proteção individual bastante complexo, em que:

[...] figuram o desenvolvimento da produção, o aumento das riquezas, uma
valorização jurídica e moral maior das relações de propriedade, métodos de vigilância
mais rigorosos, um policiamento mais estreito da população, técnicas mais bem
ajustadas de descoberta, de captura, de informação: o deslocamento das práticas
ilegais é correlato de uma extensão e de um afinamento das práticas punitivas10.

Muitas das partes desta série de evoluções das penas, descritas por Foucault, foram
proclamadas no já citado Código Napoleônico de 1810. O outorgado regulamento, além de
carregar claras influências iluministas na disposição das penas e nas concepções de sujeito,
possuía uma ideologia cientificista em seu cerne, que mais tarde ainda seria sustentada pela
chamada “medicalização da sociedade”11, que relacionava estudos médicos e criminais, e foi
extremamente difundida na época. Os artigos que compunham este código determinavam a
análise não somente de um juiz de Direito sobre o réu e a acusação, mas também de um
psiquiatra, que teria de produzir um laudo de exames que avaliavam o sujeito em suas
faculdades mentais e morais, determinando se haviam antecedentes psicológicos que
justificavam ou explicavam o seu crime. Em resumo, o médico atestava se o sujeito julgado se
encontrava em estado de demência. Em caso afirmativo, não só a pena era suprimida, mas o
crime em si.
Esta prática, usada com adaptações até os dias atuais, acabou por constituir uma gama
de saberes clínico-jurídicos de cunho cientificista sobre o delinquente. A princípio, as
informações retidas passaram a fazer parte de um apanhado de informações para estudos sobre
os réus, o que foi determinante para que se formulassem teorias que entendiam o crime como
uma tendência patológica, possível de ser prevista a partir da observação de algumas
características. Posteriormente, estas características mesmas influenciaram a tentativa de
individualização do tratamento do criminoso, visando sua cura e uma posterior readequação a
sociedade. Esta mudança de racionalidade, para Foucault, representou uma clara mutação dos
conceitos que cercam tais atitudes:

Passou-se do problema jurídico da atribuição da responsabilidade a outro problema.
O indivíduo é perigoso? É sensível à sanção penal? É curável e readaptável? Em outras
palavras, a sanção penal deverá ter doravante por objeto, não um sujeito de direito
10

Ibidem, p.75.
Sobre o termo, ver mais em: ANTUNES, José Leopoldo F. Medicina, leis e moral: pensamento médico e
comportamento no Brasil (1870-1930). São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1999.
11
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tido como responsável, mas um elemento correlativo de uma técnica que consiste em
por de lado os indivíduos perigosos, em cuidar dos que são sensíveis à sanção penal,
para curá-los ou readaptá-los. Em outras palavras, é uma técnica de normalização que
doravante terá de se ocupar do indivíduo delinquente12.

Entretanto, como também Foucault explicitaria em sua obra de 1975, esta junção de
conhecimentos entre as áreas jurídicas e médicas – psiquiátricas, em especial – conjugavam a
manutenção de novos poderes e classes sociais que eram constituídos conforme avançava a
modernidade. Nas palavras de Antunes, “eles propuseram-se a desvelar a medicina como
‘discurso e prática políticos’, veículo de ‘uma dominação de classe’, ‘intensificação dos
dispositivos de poder criados pelo capitalismo como condição indispensável à sua
perpetuação’"13.

No Brasil: Código Penal de 1890
No Brasil, este ideário sobre a penalização e a criminalidade também se fez presente,
ainda que tenha chegado com algum atraso em relação à Europa. Entretanto, só passou a ser
considerado de forma oficial após a proclamação da República e a “urgente necessidade de
reformar o regime penal”14. Tanto para afirmar o novo regime republicano como um sinônimo
de avanços para o país quanto para atualizar o sistema de sentenças que era utilizado até então,
foi outorgado um novo Código Penal no ano de 1890. Neste período, a otimização e o
aprimoramento dos presídios passam a ser parte da agenda nacional como prioridade, já que
passaram a ser entendidos como símbolos da urbanização e do progresso das cidades, que
pretendiam seguir tendências modernas e congruentes as do Velho Mundo. Os projetos políticos
da época galgaram tratar o tema com mais seriedade, e a eficiência e manutenção do sistema
penal se tornaram elementos constantemente presentes em seus discursos partidários.
Por parte da recentemente ereta República, houve uma oposição política ao anterior
Império, que foi exposta na composição do próprio código. A melhoria das condições prisionais
tocava no interior da ideologia das elites políticas e sociais republicanas, que acreditavam
piamente no progresso cientificista e higienista, baseado em salubridade, sanitarismo, trabalho,
organização, moral e disciplina. Era necessário um projeto de penitenciária que, “[...] ao se
contrapor às condições precárias das prisões do Império, [...] simbolizasse toda a preocupação
em edificar uma sociedade organizada, disciplinada, trabalhadora e civilizada”15.

12

FOUCAULT, 2011, op cit., p. 31.
ANTUNES, op. cit., p. 68.
14
BRASIL, Código Penal, 1890.
15
SALLA, Fernando. As prisões em São Paulo: 1822 – 1940. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2006, p. 147.
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No Brasil, assim como já havia ocorrido na França, a pena com suplício teve seu fim no
mesmo momento que o regime celular da cadeia foi adotado. O Código abdicava também dos
tipos de pena torturantes, que foram comuns e regulamentados no regime do Império – por
exemplo: as penas de galés, açoites e degredo – encerrando um regime de governo e de punição
bastante datado e, à época, já considerado antiquado, violento e até incivilizado.
Este novo documento brasileiro está em consonância com o que descreve Foucault sobre
o processo de remodelamento penal francês, particularmente no momento em que cita, pela
primeira vez, uma condição especial para o criminoso em estado mental considerado afetado16,
quando a prisão em celas individuais se transforma no principal meio de pena estabelecida. O
item foi aceito e contemplado no novo código brasileiro.
Para tratar desses casos, foram feitas disposições específicas, incluindo a
disponibilização de acompanhamento médico aos réus que fossem atestadamente portadores de
patologia mental, que seria feito dentro da própria cadeia. “Tratava-se de fazer com que o
Estado promova a defesa social contra esses indivíduos que, no limite, são doentes, portadores
de determinações que escapam ao seu arbítrio e, portanto, merecedores de tratamento penal”17.
Notemos que já há certa transformação no que concerne o crime daquele que possui
anormalidades psiquiátricas: em 1810 ainda lhe era subtraída a responsabilidade culposa do
delito, enquanto em 1890 vemos a determinação de uma sanção complementar à da cadeia, que
indica a medicalização característica do período, mas que mantém o sujeito dentro da condição
de réu e de recluso.
É precisamente a partir deste momento, com a disseminação destas novas considerações
sobre os sujeitos e as penas, que a cadeia deixa de ser tratada apenas como local onde deveria
se dar o isolamento imposto àqueles que não respeitavam as normas da sociedade e suas leis.
Agora, estas deveriam ser vistas como um local de mediação entre o criminoso e a sociedade,
tendo a responsabilidade de prepará-lo para a nova e pacífica convivência, uma vez a pena
cumprida. Deste modo, coube às prisões a reeducação dos seus detentos, que seriam salvos e
curados dos desvios de conduta que geravam o crime através de um rigoroso sistema de
trabalho, silêncio e reclusão. Esse sistema de disciplina visava que o réu compreendesse a
importância do trabalho para sua dignificação e, assim, fosse capaz de deixar o crime e/ou a
vadiagem18.

16

Cf. Artigo 29, título III, do decreto nº 847 de 11 de outubro de 1890, que promulga o Código Penal da República
dos Estados Unidos do Brazil.
17
SALLA, op.cit. p. 150.
18
A vadiagem era considerada um crime à época, tendo somente deixado o Código Penal no recente ano de 2012.
Sobre as relações do estabelecimento da República brasileira com a criminalização da vadiagem, ver: TEIXEIRA,
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Também se modificou o conceito e a estrutura física19 da prisão por conta da nova
racionalidade que então se formava. Deveriam ser locais de extrema segurança e higiene,
contando com boa iluminação e arejamento, possuindo um sistema funcional para alimentação
dos presos, e contando, principalmente, com celas individuais distribuídas pelos andares, bem
como oficinas para realização de trabalhos.
As determinações acerca da prisão também enviesaram pelo lado médico e biologizante,
fruto do Positivismo20 em voga na época: transformaram-se em uma espécie de laboratório
científico, onde médicos e psiquiatras poderiam analisar de forma empírica as patologias e
características físicas e mentais dos encarcerados. Segundo as teorias medicalizantes e
eugenistas, existia uma real predisposição ao crime e à loucura, que poderia ser verificada
através da observação de características que foram catalogadas a partir de métodos científicos
por vários médicos renomados no período. O objetivo era identificar traços em comum e com
grande incidência entre os internos, para então concluir que o simples aparecimento destas
características indicaria uma tendência do indivíduo ao comportamento criminoso e desviante.

[...] uma nova atitude do médico perante seus objetos de estudo e de intervenção.
Desse modo, a "medicalização" traduziria somente uma mudança de atitude dos
médicos perante seu objeto, a inclinação desses profissionais em se dedicar não apenas
aos doentes e às doenças, mas em abranger tudo o que pudesse interferir sobre a vida
humana21.

Os médicos que atuavam nas prisões, como no próprio Carandiru, estavam em um
ambiente deveras apropriado para detectar os distúrbios psicológicos e corporais mais
frequentes nos infratores e, a partir destas informações, realizarem seus levantamentos
quantitativos. Assim, os consultórios que eram construídos dentro das prisões operavam em
um sentido condizente com a filosofia sanitarista e eugênica. “Tornara-se imprescindível que
se estudassem os criminosos e, para isso, os gabinetes médicos e os de identificação davam
agora sua contribuição aos serviços de identificação”22.
A Casa de Detenção do Carandiru foi a primeira construção penitenciária brasileira que
Alessandra; Fernando Salla e Maria Gabriela Marinho. Vadiagem e prisões correcionais em São Paulo:
mecanismos de controle no firmamento da República. in Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 29, no 58, maioagosto 2016, p. 381-400.
19
A Casa de Detenção do Carandiru seguiu o modelo arquitetônico da “espinha de peixe”, baseada no panoptismo.
20
O Positivismo é uma corrente filosófica iniciada por Auguste Comte no começo do século XIX, que, entre outras
questões, determinava métodos de organização mais rigorosos à ciência e às leis. A partir de diretrizes dadas pelo
direito e pela ciência, objetivava-se alcançar o grau máximo de progresso, pensando atingi-lo atuando nas esferas
“da modernidade, da civilização, do progresso e da capacidade de intervenção social sobre o indivíduo”
(CANCELLI, Elizabeth. Carandiru: A prisão, o psiquiatra e o preso. Brasília: UNB, 2005, p.42).
21
ANTUNES, op. cit. p. 71.
22
CANCELLI, op. cit. p. 14.
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se adaptava a estas novas normas medicalizadas da lei e, por consequência, foi considerada
como padrão para a construção de novas em todo o território nacional, posteriormente
influenciando também outras erguidas por toda a América Latina. Isto não somente por seguir
um modelo estrutural e arquitetônico que dividia os presos em celas exclusivas e permitiria a
vigilância, organização e salubridade, mas por adotar princípios da escola positivista e das
teorias médico-jurídicas também em seu regimento interno.

O caso do Carandiru: influências no Regimento Interno
O documento contendo as normas internas da Casa de Detenção do Carandiru foi escrito
por Franklin Toledo Pisa tão logo soube que seria o diretor da instituição, antes mesmo que esta
fosse inaugurada no ano de 1920. O termo, entretanto, somente entrou em vigor oficialmente
no dia 29 de abril de 1924, através do decreto nº 3706, que dava regulamento à lei nº 1761 de
21 de dezembro de 1920, responsável por organizar a penitenciária.
Indiretamente, Pisa seguiu um método similar ao que é descrito por Foucault como “o
controle da atividade”23, enumerado em cinco itens, a saber:

1) o horário;
2) a elaboração temporal do ato;
3) donde o corpo e o gesto são postos em correlação;
4) a articulação corpo-objeto;
5) a utilização exaustiva.

Este regulamento interno dispunha de diretrizes absolutas para toda e qualquer atividade
realizada pelos presos, indo desde suas limitações e obrigações para com o espaço da cadeia
num todo, passando por aquelas relativas às suas celas individuais, e, ainda, deliberando
diretrizes para os funcionários. Pisa fez o possível para tratar de todos os aspectos, sendo que
por vezes acabou sobrepondo um ao outro, evitando qualquer brecha e deixando o documento
o mais rígido possível.
De início, o regimento previu todo o ritual de identificação e levantamento de
informações físicas e médicas às quais o preso era submetido, como foi dito anteriormente. O
recolhimento era impreterivelmente feito no momento de sua entrada na cadeia, para ser
possível compará-lo com as informações que seriam adicionadas posteriormente a cada novo
23

FOUCAULT, 2011, op cit. p. 144 –156.
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controle médico que fosse feito durante o cumprimento da pena. Em seguida, coordenava a
assepsia do preso – que deveria manter cabelo, barba e bigode sempre bem aparados e banho
tomado – e de sua respectiva cela, que passava a ser de sua inteira responsabilidade. Para tanto,
eram dados a cada homem24 acessórios como escovas e sabão, no intuito de fazê-los manter a
limpeza da cela e de seus corpos em dia. Este asseio era determinante para o bom andar das
normas e do processo de correção de caráter – bem como o era para ideologia que os
preceituava.
O mesmo código de Pisa apontava o uso de um sistema de recompensas e castigos para
facilitar, didaticamente, a regeneração dos réus: “não é simplesmente uma maneira de fazer
respeitar o regulamento da prisão, mas de tornar efetiva a ação da prisão sobre os detentos”25.
Nesta elaboração, os mesmos poderiam ser classificados em três estágios diferentes, que
variavam de acordo com seu bom ou mau comportamento e cumprimento das normas. Os
estágios determinavam particularidades sobre trabalho, dias de folga, visitação, pecúlio
recolhido e outros mais. Em subsequência, e correspondente a cada classe desta divisão, em
que os da terceira classe eram os mais desobedientes ao sistema, e os da primeira, os mais bem
comportados, Franklin Toledo Pisa utilizou um procedimento próximo ao que Foucault
delinearia como “Horário e Elaboração temporal do ato”. Vejamos como é dividido o horário
segundo o próprio documento interno que regia o Carandiru:

§ 3.º - Nas prisões se observará em relação aos condenados a seguinte distribuição de
tempo por cada período de vinte e quatro horas:
a) trabalho manual, oito horas;
b) instrução educativa, higiene, alimentação, oito horas;
c) repouso, oito horas26.

Esta minuciosa descrição que se faz do horário é uma herança militar que tem por
objetivos “estabelecer as cesuras, obrigar a ocupações determinadas, regulamentar os ciclos de
repetição”27. A partir da regulação e divisão milimetricamente específica dos horários,
pretende-se impor a conduta de disciplina, que ainda não vem do próprio sujeito, mas da
adequação de todo e qualquer homem moderno ao tempo do relógio. É através deste controle
que:

[...] se procura também garantir a qualidade do tempo empregado: controle
24

Durante esta época, a Casa de Detenção era realmente apenas usada para recolher detentos do sexo masculino.
FOUCAULT, 2011, op cit, p. 232.
26
Lei nº 1.406, citada, art. 1°, § único. (BRASIL. Decreto nº 3706. 1924).
27
FOUCAULT, 2011, op cit. p. 144.
25
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ininterrupto, pressão dos fiscais, anulação de tudo o que possa perturbar e distrair;
trata-se de constituir um tempo integralmente útil. [...] O tempo medido e pago deve
ser também um tempo sem impureza nem defeito, um tempo de boa qualidade, e
durante todo o seu transcurso o corpo deve ficar aplicado a seu exercício. A exatidão
e a aplicação são, com a regularidade, as virtudes fundamentais do tempo disciplinar28.

Utilizando da ideia de recompensar o bom trabalho e bom comportamento, o regimento
controlava as regalias que seriam prestadas ao preso com bom nível de adaptação ao código.
Uma das principais concessões, que se tornou importante para o contexto de convivência dos
internos, era a quantidade de cigarros a que se teria direito. Com o tempo, o fumo se
transformou em uma espécie de moeda interna, para que os presos pudessem estabelecer trocas
e relações “comerciais” entre si29. Os castigos ao mau comportamento também eram prédeterminados: encarceramento em solitária, extinguir as correspondências e visitas,
recolhimento do pecúlio do preso para a própria penitenciária, diminuição da alimentação
oferecida e cancelamento do recebimento de cigarros e dos intervalos diários ou dominicais.
Em resumo, o tratamento que o preso recebia deveria estar em relação estreita com sua
disciplina e subordinação ao código e aos superiores que o colocavam em prática.
A questão da submissão ao poder é extensamente tratada por Michel Foucault, não
somente em “Vigiar e Punir”, mas ao longo de toda sua obra. Não pretendemos aqui expor todas
as suas ideias sobre o caso, mas determo-nos àquilo que compete ao modelo que é estabelecido
dentro das penitenciárias modernas, que o autor chama de poder disciplinar, baseado em
mecanismos de vigilância e manutenção do poder por meio, entre outros, da distribuição de
ações controladas ao longo do tempo. Na modernidade, as soberanias – erroneamente
associadas apenas aos antigos regimes monárquicos da Europa – não mais se fazem presentes
nos dispositivos jurídicos. O poder passa a se articular de forma fragmentada, com diversos
poderes e sistemas e mesmo da própria sociedade, que se apresenta como disciplinar,
procurando impor normatizações aos indivíduos. No mundo moderno, então, as relações de
poder não se apresentam de forma centralizada e identificada em uma única figura, instituição
ou documento, mas ultrapassa barreiras afetando diversos dispositivos, normas, instituições, e
as características gerais de uma sociedade.
Segundo Foucault:

28

, Ibidem, p. 147.
Este item pode ser observado na própria bibliografia consultada e aqui disposta, principalmente em VARELLA,
Drauzio. Estação Carandiru. São Paulo: Companhia das Letras, 2005; e ONODERA, Iwi Mina. Estado e
violência: um estudo sobre o massacre do Carandiru. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Ciências Sociais,
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2007.
29
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A "disciplina" não se identifica nem com uma instituição nem com um aparelho; ela
é um tipo de poder, uma modalidade para exercê-lo, comportando todo um conjunto
de instrumentos, de técnicas, de procedimentos, de níveis de aplicação, de alvos; ela
é uma "física" ou uma "anatomia" do poder, uma tecnologia 30.

Os critérios para recompensas no Carandiru se baseavam justamente na disciplina que
era esperada dos presos. Em Foucault, este ponto não compete somente ao bom uso dos
instrumentos disponíveis e a total adaptação às normas impostas, mas também ao adestramento
do corpo dos detentos, estabelecendo uma relação de submissão destes para com o lugar ou
para com os agentes do poder prisional. Para o filósofo francês, o poder age de forma física
para docilizar os corpos: à medida que se tornam disciplinados, limitados e manipuláveis, a
disciplina “aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui essas
mesmas forças (em termos políticos de obediência)”31.
Parte desse processo de controle do corpo e da submissão ao poder disciplinar, através
do mecanismo da vigilância, é descrito no terceiro e quarto item do citado “Controle da
atividade”, item do regimento interno da Casa de Detenção. Nele, os corpos, os gestos e os
objetos a serem manipulados são vinculados. Todos estes itens correspondem a um regulamento
pautado em horários e sistema de obediências, outra forma de manutenção do controle, como
já foi explicado anteriormente.
Todos os demais itens das disposições gerais do Regimento Interno do Carandiru
também estavam de acordo com o – positivista – Código Penal da época, que estabelecia que
as penas deveriam ser divididas em três períodos. A primeira parte era integralmente cumprida
em isolamento na cela da prisão, por uma fração correspondente a um quarto da pena total. Em
seguida, o dia do preso seria dividido entre o trabalho obrigatório interno, algumas horas de
estudo, seguidas de recolhimento noturno nas respectivas celas individuais, sendo que o silêncio
era obrigatório durante todo o dia. A terceira parte da pena dependia do bom comportamento
do réu, que poderia então cumprir até metade do total dela em penitenciárias agrícolas.
Uma vez que só existiam penitenciárias deste tipo no interior de São Paulo, o diretor
Franklin Toledo Pisa conseguira que os trabalhos no pomar, horta e jardins da Casa de Detenção
fossem considerados de tipo agrícola. Neste estágio, o preso poderia ainda obter o livramento
condicional, contanto que o restante de sua pena não fosse superior a dois anos. Dentro desta
lógica, o Carandiru era o único presídio que poderia dar o regime condicional a um indivíduo,
apesar do fato não ter ocorrido com a frequência esperada.
30

FOUCAULT, 1975 apud SILVA, Josué Pereira da. Poder e direito em Foucault: relendo Vigiar e Punir 40 anos
depois. in Lua Nova, nº.97, São Paulo, jan./abr. 2016.
31
FOUCAULT, 2011, op cit, p. 133.
Revista Ars Historica, ISSN 2178-244X, nº 22, jul./dez. 2021, p.141-162 | https://revistas.ufrj.br/index.php/ars

154

Este ponto é determinante para entendermos a sobrecarga de internos que o Carandiru
teria posteriormente, pois muitos dos detentos que lá se encontravam nos seus primeiros anos
de funcionamento eram réus primários, estavam em detenção provisória ou aguardando
julgamento para soltura próxima. A vagarosidade da execução dos mandatos de soltura destes
casos fez com que, ao passar do tempo, o presídio fosse apenas recebendo novos réus, mas
quase nunca conseguindo diminuir as penas dos que lá já estavam, ou soltando aqueles que já
haviam cumprido sua pena.
Como citado anteriormente, parte dos presos recebia aulas durante o período de
cumprimento das penas. Estas duravam cerca de duas horas, sendo ministradas em grandes
classes após o trabalho. Abrangiam alfabetização com leitura, escrita e caligrafia, matemática,
história, ciências, geografia e, ainda, lições sobre a moral. Havia também classes especiais de
música, pintura e escultura. Já aos domingos, os detentos eram submetidos às aulas de ginástica:
eram “oito lições a serem desenvolvidas por duplas de presos, costa a costa unidos e de mãos
dadas, que exercitavam-se sob o som de músicas de cunho patriótico”32. Este era um método
criado exclusivamente para uso na cadeia, que objetivava incentivar o comportamento e a
disciplina dos corpos. Alguns homens, entretanto, eram considerados anômalos ou não tinham
disciplina suficiente, segundo o mesmo código das recompensas e privações, e eram punidos
com o afastamento da prática de exercícios. A implementação da Educação Física como parte
da rotina escolar havia sido sancionada em meados do século anterior, já dentro de uma
perspectiva eugênica e de manutenção de corpos dóceis ordenados e esteticamente trabalhados,
estratégia trazida à luz por Foucault em sua análise sobre o funcionamento da prisão. Segundo
o artigo 205 do Código Sanitário, executado a partir do decreto nº 233, de 2 de março de 1894,
era mandado que “A ginastica deveria ser obrigatória e de acordo com o método que mais
vantagens oferecer”33. Estas sessões de educação física eram frequentemente visitadas e
fotografadas por grandes entidades nacionais e por importantes nomes estrangeiros, muitos
deles vinculados às escolas eugênicas de medicina. O sincronismo dos presos impressionava a
todos, o que frisava cada vez mais o rótulo de “modelo disciplinar” que o Carandiru possuía:

Muitos eugenistas brasileiros acreditavam, ainda, que o incentivo a prática da
educação física seria um mecanismo fundamental para auxiliar no processo de
aperfeiçoamento da hereditariamente nacional, principalmente com a obrigatoriedade
das práticas esportivas nas escolas e no seio das famílias. O esporte era muitas vezes
tratado tanto para disciplinar e subordinar a vida dos indivíduos, tornando-os mais
fortes, resistentes e produtivos, quanto para pensar no embelezamento físico e

32
33

CANCELLI, op. cit, p. 79.
BRASIL, Decreto nº 233, 1894.
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genético da população como um todo34.

Para que pudessem executar os trabalhos e os estudos com afinco, o regimento geria
ainda as refeições dos presos, feitas por uma equipe pertencente à primeira classe na própria
cozinha do Complexo. Em seguida, elas eram distribuídas através das janelinhas de cada cela
por outra equipe, também da primeira classe. As refeições deveriam ser quatro por dia, e todas
deveriam ser feitas no mais absoluto silêncio, assim como todas as outras atividades. Além
disso, os detentos deveriam, neste período de reclusão, manter a higiene própria e a de sua cela.
A salubridade das celas era um imperativo importante: não representava somente o
asseio dos presos enquanto sujeitos em tratamento, mas também dava força às teorias
higienistas que associavam a falta de higiene às classes pobres – logo, inextricável aos
delinquentes. Essa questão, depois de ter influenciado as práticas normativas das cadeias e do
próprio Código Penal Brasileiro, também deixaram suas marcas em outras instituições que
visavam o controle da sociedade e da sua higiene. As normas não se atinham somente ao mero
asseio do corpo e dos ambientes, mas em seus artigos também demonstrava a limpeza moral
que os sujeitos deveriam ter. Impor o asseio e a limpeza de um ambiente era uma forma
eminente de curar uma falha de caráter dos presos, uma vez que o asseio era um comportamento
básico para a sociedade civil “normal”, associado a presença de caráter, à moral, e sendo um
distintivo da classe social a que pertenciam:

Questões sobre como abrigar os pobres e como organizar o espaço urbano numa
sociedade que se industrializava estavam ligadas ao saneamento. Em conjunto, elas
se tornaram o tema central das preocupações da elite e das políticas públicas durante
as primeiras décadas do século XX. A elite paulista diagnosticou as desordens sociais
da cidade em termos de doença, sujeira e promiscuidade, ideias logo associadas ao
crime. [...] Era clara para as classes trabalhadoras a associação de serviços sanitários
com controle social. Além de controlar os pobres, a elite começou a separar-se deles.
Temendo epidemias - assim como temem o crime hoje - e identificando os pobres e
suas condições de vida a doenças e epidemias [...]35.

Exemplo deste tipo de ação foi a instituição de um regulamento específico, o Código
Sanitário de 1894. Particularmente no Estado de São Paulo, onde era localizado o presídio do
Carandiru, também foi criado o Serviço Sanitário, que realizava visitas às famílias para
fiscalizá-las.

34

SOUZA, Vanderlei Sebastião de. Por uma nação eugênica: higiene, raça e identidade nacional no
movimento eugênico brasileiro dos anos 1910 e 1920. in Revista Brasileira de História da Ciência, Rio de
Janeiro, v. 1, n. 2, p. 146-166, 2008, p. 158.
35
CALDEIRA, Teresa Pires do Rio, Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo:
Editora 34, 2000, p. 214.
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Adaptações estruturais: o panóptico revisto
Tanto pelas teorias europeias sanitárias que se mantinham em voga quanto pelo novo
código penal brasileiro, e ainda pelo normativo interno, a ideia era de que, enquanto estivesse
preso, todo e qualquer movimento executado pelos sujeitos deveria ser passível da observação
dos carcereiros e vigilantes. Isto era possibilitado pelo próprio modelo arquitetônico da cadeia.
No caso do Carandiru, esta função era exercida pelas janelinhas localizadas em cada porta de
cela. Os presos não possuíam – e nem deveriam possuir – qualquer privacidade. Caso tivessem
alguma objeção ou reclamação de qualquer ordem, o regulamento mandava que esta fosse feita
por escrito e entregue a um oficial. O intuito era evitar agitações ou causar quaisquer outras
manifestações nos demais presos, novamente mantendo a disciplina através do silêncio e do
controle do corpo.
Apesar de ter um modelo estrutural arquitetônico que, teoricamente, se baseava em uma
estrutura simples de vigilância – o panóptico36 –, que não requeria muito pessoal para o
cumprimento desta função, o Carandiru empregava pessoas para cargos de carceragem, revista,
triagem e vigilância. Para execução de outras tarefas internas, os próprios detentos tinham lugar.
O citado modelo panóptico foi a principal referência para a construção de inúmeros
estabelecimentos durante os séculos XIX e XX, e representava visualmente a ideia da
modernidade, da salubridade e do controle. O sistema arquitetônico tinha por princípio a ideia
da inspeção, que seria aplicável:

[...] a todos e quaisquer estabelecimentos, nos quais, num espaço não demasiadamente
grande para que possa ser controlado o dirigido a partir de edifícios, queira-se manter
sob inspeção um certo número de pessoas. Não importa quão diferentes, ou até mesmo
quão opostos, sejam os propósitos: seja o de punir o incorrigível, encerrar o insano,
reformar o viciado, confinar o suspeito, empregar o desocupado, manter o
desassistido, curar o doente, instruir os que estejam dispostos em qualquer ramo da
indústria, ou treinar a raça em ascensão no caminho da educação, em uma palavra,
seja ele aplicado aos propósitos das prisões perpétuas na câmara da morte, ou prisões
de confinamento antes do julgamento, ou casas penitenciárias, ou casas de correção,
ou casas de trabalho, ou manufaturas, ou hospícios, ou hospitais, ou escolas37.

Este tipo de composição do edifício, idealizado por Jeremy Bentham em suas cartas,

36

Idealizado por Jeremy Bentham baseado na estrutura de um zoológico, onde animais poderiam ser cercados e
expostos de todos os lados sem necessariamente ter contato com seus observadores.
37
BENTHAM, Jeremy. O panóptico. Belo Horizonte: Autêntica, 2000, p.17.
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previa uma estrutura preferencialmente circular, onde estariam dispostas celas38 individuais que
contavam com uma pequena fenestra em suas portas, distribuídas em vários andares ao longo
de toda a circunferência. A região central do círculo seria vazada e em seu meão haveria uma
torre de alojamento do inspetor, ponto nevrálgico para o bom funcionamento do sistema. É
através da chamada torre central que se dá a incansável vigilância proposta por Bentham: dali
é possível enxergar todas as janelas do pórtico das celas, mas delas não é possível ver o que
ocorre dentro da torre, caso se queira confirmar se há alguém realmente observando-as a partir
dela. Sendo assim, todos os inspecionados se encontram sob a pressão de estarem sendo
observados efetivamente por todo o tempo, mesmo que não o estejam realmente sendo em
alguma parte dele.
O tipo de estrutura escolhida para dar materialidade à Casa de Detenção foi baseado na
ideia do panóptica, mas não chegou a segui-la estritamente, o que o próprio Foucault assinalou
sobre outras prisões em “Vigiar e Punir”. Pouquíssimos estabelecimentos foram construídos
estritamente da maneira como previu Bentham, mas o número de adaptações que surgiram com
o passar dos anos foi imenso. O princípio de vigilância sugerido pelo inglês foi mantido na
edificação, mas foi alterado para servir à uma construção de formato retangular, também vazada
ao centro, e ligada a outros pavilhões construídos no mesmo formato. Nas celas, o controle era
feito através dos mesmos nichos localizados às portas. A ausência de torre central faz com
que o Carandiru não seja entendido como uma estrutura panóptica clássica, mas sim por uma
variação desta, conhecida como espinha de peixe. Mesmo assim, o elemento crucial – a ideia
de constante vigilância – era assegurado: [devia] “induzir no detento um estado consciente e
permanente de visibilidade que assegura o funcionamento automático do poder. [...] Dispositivo
importante, pois automatiza e desindividualiza o poder”39.
O projeto arquitetônico revelava ainda os traços de modernidade científica e racional
aos quais a cidade de São Paulo pretendia implantar. Foi desenhado por Samuel das Neves,
arquiteto que integrava o escritório do já reconhecido Ramos de Azevedo, responsável por
inúmeros outros projetos urbanizadores da cidade de São Paulo, e que elevava os modelos
europeus de estrutura. Ao final de sua construção, o complexo penitenciário contava com seis
pavilhões de quatro andares cada, e, para cada andar, existiam 220 celas. Todo o sistema era
ligado por galerias que davam aos pátios centrais, tal como sugeria o panóptico clássico.
Foucault analisa de forma pormenorizada a estrutura panóptica. Para ele, este modelo

O termo cela é utilizado por Bentham para designar o “apartamento dos prisioneiros”, no caso de sua estrutura
corresponder ao plano de uma Casa de inspeção penitenciária.
39
FOUCAULT, 2011, op cit. p. 191.
38
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de arquitetura foi o resultado de uma ideia que buscava ir além da modernização: era sanitária,
visando a limpeza da “cidade pestilenta”40. A estrutura também seria um eficiente símbolo de
controle e disciplina para toda a sociedade e “deve ser compreendido como um modelo
generalizável de funcionamento; uma maneira de definir as relações do poder com a vida
cotidiana dos homens”41. O que Jeremy Bentham, idealizador da estrutura panóptica, define por
princípio e exalta como sendo a melhor parte da efetividade de seu modelo, é justamente o
ponto da análise crítica realizada anos depois por Michel Foucault. Para Bentham, o tal controle
exercido pela vigilância sobre os detidos poderia normalizá-los, puni-los quando necessário e
regenerá-los com o tempo. Para Foucault, em contrapartida, o processo poderia criar estigmas,
manter sistemas morais e escancarar as formas de dominação do poder da sociedade.

Em cada uma de suas aplicações [o panóptico], permite aperfeiçoar o exercício do
poder. E isto de várias maneiras: porque pode reduzir o número dos que o exercem,
ao mesmo tempo em que multiplica o número daqueles sobre os quais é exercido.
Porque permite intervir a cada momento e a pressão constante age antes mesmo que
as faltas, os erros, os crimes sejam cometidos. O esquema panóptico é um
intensificador para qualquer aparelho de poder: assegura sua economia (em material,
em pessoal, em tempo); assegura sua eficácia por seu caráter preventivo, seu
funcionamento contínuo e seus mecanismos automáticos42.

Considerações finais
Após os idos de 1920 e 1930, as décadas seguintes foram significativas para a Casa de
Detenção do Carandiru à medida que lhe trouxeram uma série de mudanças internas e externas.
A começar pelo Código Penal, refeito em 1940, durante o governo getulista, que perdia de vista
parte das disposições positivistas que colocavam em voga a medicalização. A ideia comumente
aceita pela sociedade de que a prisão teria uma função pedagógica além de punitiva também já
perdia força, um dado que tinha relação com o não decrescimento dos índices de criminalidade.
Como este artigo pretendeu demonstrar, a história do Complexo Penitenciário do
Carandiru, Casa de Detenção primordial do estado de São Paulo até o início dos anos 1990, não
é um eixo que gira apenas em torno de si mesmo: faz parte de uma série de correntes teóricas e
40

Foucault trata o desenvolvimento da cidade urbana moderna como o contraponto ao que eram as cidades
medievais, cenário onde a peste negra pôde espalhar-se e contagiar grande parte da população da época. Foucault
não se interessou propriamente pelas cidades medievais, mas sim pela forma com que fizeram o processo de
reclusão e controle da peste. Uma análise pormenorizada deste conceito proposto por Foucault em Vigiar e Punir
pode ser lida em: FUÃO, Fernando Freitas. Sobre domesticação: a cidade pestilenta e o panóptico. in Revista
Estética e Semiótica, Brasília, vol 9, nº 2, 2019.
41
FOUCAULT, 2011, op cit., p.194.
42
Ibidem, p.195.
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teorizantes que encontraram lugar ao longo do século XIX e XX. Tal estrutura penitenciária,
bem como seu funcionamento e seu fim, são grandes reflexos do seu tempo. No Carandiru, o
objetivo era de que o prognóstico de Bentham, da comunidade científica e das diversas teorias
criminais se cumprissem. Mas o diagnóstico final foi o que Foucault teorizou: o colapso por
ordem de suas próprias estruturas de poder e a manutenção das estruturas sociais e políticas de
poder expressas tanto internamente, com uma exacerbação dos micropoderes internos, quanto
externamente, provado pela não inserção da comunidade carcerária na sociedade. Tal qual ele
elabora sobre as prisões modernas, o Carandiru também foi eficiente enquanto maquinaria de
produção de delinquência, não tendo efetividade em reeducação ou reinserção dos seus internos
na sociedade.
A obra de Michel Foucault já se encontra com um olhar mais distante do epicentro de
ideias formadas nesse período, mas as analisa de maneira crítica e própria. Essa investigação
empregada na história da violência nas prisões acaba por refazer, de modo teórico, grande parte
dos acontecimentos e fenômenos que, de fato, ocorreram no Carandiru. A penitenciária mais
polêmica da história de nosso país se torna, assim, um grande exemplo da sociedade disciplinar,
que Foucault descreveu em “Vigiar e Punir”.
A exclusão punitiva dos criminosos no Carandiru, portanto, não seria mais do que uma
ação instrumental moralizante, que é resultado das ideologias próprias de um tempo e espaço,
aqui notadamente o Brasil ao longo do século XX, especialmente suas três primeiras décadas,
época que converge com a consolidação da política republicana que procurava se afirmar como
moderna, progressista e eficiente.
Foucault ainda nos alerta para algumas questões: “para que serve o fracasso da prisão?
Qual é a utilidade desses diversos fenômenos que a crítica, continuamente, denuncia?”43 Ele
conclui que este modelo de prisão não serve para atender exatamente aos princípios de
reeducação ou reinserção que são dispostos em normas ou em discursos do poder; mas atende
aos propósitos de disciplinamento de corpos, tanto dos próprios presos quanto da sociedade
livre em geral, e de produção de delinquentes, sujeitos necessários para continuidade das
atividades ilícitas, que são o contraponto moral e prático do discurso de segurança e defesa da
sociedade, sem os quais ela não teria função.
Em uma São Paulo que conserva sedes penitenciárias desumanas e desumanizadas e,
em âmbito nacional, com recentes tentativas de implantação de políticas que incentivam o
encarceramento em massa e o aumento de seu poder, a aproximação teórica de casos como o

43

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. Rio de Janeiro: Vozes, 2011, p. 258.
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do Carandiru e a teoria foucaultiana devem ser revisitados para que repensemos as estruturas
penais, o sistema carcerário e a violência física, psicológica e as relações de poder
absolutamente assimétricas que são empregados nestes espaços. Este tipo de retomada se faz
especialmente importante em tempos tão permeados de discussões – por muitas vezes
parvamente embasadas – sobre aspectos que concernem ao sistema penitenciário e punitivo,
tais como as realizadas sobre a posse de armas, a maioridade penal, exclusão social e repressão
policial seletiva.

Fontes
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Artigo Livre
“HERDEIROS DA BRAVURA”: A [RE]INVENÇÃO
DE CANUDOS E A LUTA DOS SOBREVIVENTES
(1897-1947)
“HEIRS DA BRAVURA”: THE [RE]INVENTION OF
STRAWS AND THE STRUGGLE OF SURVIVORS
(1897-1947)
ANDERSON HENRIQUE FERREIRA MARINHO *

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar a fundação do povoado de Canudos
e a reconstrução da imagem dos sobreviventes do conflito contra o exército. Para isso iremos
nos deter sobre dois documentos/fontes, a fim de compreender o que ocorreu em Belo Monte
após o fatídico 5 de outubro de 1897, momento final do conflito entre o exército brasileiro e os
homens e mulheres sertanejos que seguiam Antônio Conselheiro. Mobilizamos como fontes o
Relatório do Comitê Patriótico da Bahia, que atuou em assistência às vítimas do conflito, e a
reportagem da revista O Cruzeiro, publicada em 1947, que trata de Canudos 50 anos após o
conflito. Buscamos a partir da análise dessas fontes compreender o que ocorreu com uma
parcela dos habitantes de Belo Monte que sobreviveram aos ataques da 4ª expedição, assim
como, entender o que forjou o povoado de Canudos, conhecido como lar dos sobreviventes e
que hoje se encontra sob as águas do Rio Vaza Barris, represadas pelo Açude Cocorobó.
Palavras-chave: Canudos; Belo Monte; Sertão.
Abstract: The present work aims to analyze the foundation of the town of Canudos and the
reconstruction of the image of the survivors of the conflict against the army. For this, we will
focus on two documents/sources, in order to understand what happened in Belo Monte after the
fateful October 5th, 1897, the final moment of the conflict between the Brazilian army and the
men and women of the sertanejo who followed Antônio Conselheiro. We mobilized as sources
the Report of the Patriotic Committee of Bahia, which provided assistance to the victims of the
conflict, and the article in the magazine O Cruzeiro, published in 1947, which deals with
“Canudos” after 50 years of conflict. Based on the analysis of these sources, we seek to
understand what happened to a portion of the inhabitants of Belo Monte who survived the
attacks of the 4th expedition, as well as to understand what forged the village of Canudos,
known as the home of the survivors and which today is under the waters of the Vaza Barris
river, dammed by the Cocorobó Dam.
Keywords: Straws; Belo Monte; Sertão.
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Introdução
- Se entrega, Corisco!
- Eu não me entrego, não!
Eu não sou passarinho
Pra viver lá na prisão
- Se entrega, Corisco!
- Eu não me entrego, não!
Não me entrego ao tenente
Não me entrego ao capitão
Eu me entrego só na morte
De parabelo na mão
- Se entrega, Corisco!
- Eu não me entrego, não!
(Mais forte são os poderes do povo!)1

Entregar-se foi o que Belo Monte2 não fez. Esses versos, popularizados por intermédio
da obra Deus e o Diabo na Terra do Sol, do cineasta Glauber Rocha, simbolizam muito mais
do que uma mera canção, atribuída a um trecho de um filme: representam uma dentre muitas
experiências políticas, sociais e culturais que tiveram lugar no sertão brasileiro3. Experiências
essas que não podem ser circunscritas a apenas uma perspectiva ou temporalidade, pois formam
um conjunto de vivências que são essencialmente plurais, até porque a personalidade à qual a
música faz referência é o cangaceiro Corisco e não algum dos seguidores de Antônio
Conselheiro ou ele mesmo. O sertão – semiárido – do que hoje conhecemos como Nordeste4
foi palco de uma série de experiências de bravura e violência. Contudo, iremos nos deter apenas
sobre uma delas, a que ficou conhecida como “Canudos”5.
1

Trecho da música de Sergio Ricardo presente no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, dirigido por Glauber
Rocha (1964).
2
É importante frisar que, ao longo da pesquisa desenvolvida no mestrado, optei por fazer referência ao local onde
viveu Antônio Conselheiro e seus seguidores entre os anos de 1893 e 1897 como “Belo Monte”, tendo em vista
que foi o nome escolhido para batizar aquela comunidade e era usado por sua população. Assim como, quando a
referência for ao recorte – temporal – clássico da guerra e a referências posteriores irei utilizar “Belo
Monte/Canudos”
3
É importante ressaltar que a utilização do termo “sertão” no Brasil – ou na América Portuguesa – remonta ao
período colonial. Nos últimos séculos e décadas esse termo foi utilizado com conotações diferentes, mas ao longo
do século XX o Estado brasileiro, por meio de órgãos como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), se apropriou dele no processo de divisão do
território em regiões e sub-regiões. Então, segundo esses órgãos, o sertão, acrescido da caracterização do seu clima
como “semiárido”, ou seja, o sertão semiárido é uma região que abrange os atuais estados nordestinos, com
exceção do Maranhão, e uma parte do norte do estado de Minas Gerais. Compreendemos a historicidade do termo
e optamos por apontar nossa escolha em relação a ele já no começo do texto. Para compreender melhor os usos e
contextos da categoria sertão, ver: AMADO, Janaína. Região, Sertão e Nação. Revista Estudos Históricos, v. 8,
n. 15, p. 145-152, jul. 1995.
4
É importante destacar que assim como o uso de sertão que mobilizamos foi construído pelo Estado, a partir de
instituições como o IBGE, o conceito de Nordeste que temos hoje também nasce de uma divisão artificial
construída pelo Estado brasileiro. Segundo o historiador paraibano Durval Muniz de Albuquerquer Junior “o
Nordeste nasce onde se encontram poder e linguagem”, ou seja, o Nordeste é uma construção humana permeada
por relações de poder e fruto da existência do Estado brasileiro. Para compreender melhor essa questão ver:
ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. Cortez Editora: São
Paulo, 2011.
5
Não há um consenso quanto às origens e aos usos da palavra “Canudos” para nomear aquela localidade. O uso
do termo “Canudos” aparece em alguns artigos e livros como fazendo referência à fazenda na qual o Antônio
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Falar em Canudos passa necessariamente por Euclides da Cunha. Engenheiro militar,
jornalista e escritor, ele imortalizou Canudos com a consagrada obra Os Sertões: Campanha de
Canudos6. Ao longo da obra, Cunha tanto denunciou a ação das tropas do exército brasileiro
quanto contribuiu para a formação de uma visão sobre aquele espaço e seus habitantes
perpassada pela ideia de atraso e de singularidade do sertanejo, que seria expressão autêntica
da nacionalidade. Cunha partilhava da concepção de que existiam raças biológicas e interpretou
os homens e mulheres do sertão como uma raça diferente daquela a que ele mesmo pertencia,
ou seja, ele via o Brasil como sendo constituído por diferentes raças e formado a partir do
“cruzamento” entre raças, que ele chamava de “mestiçagem generalizada”7. Dentro dessa
compreensão estava enraizada a ideia de que cada raça tinha determinadas aptidões dentro de
uma hierarquia racial. Nessa hierarquia racial, os “mestiços” sertanejos ocupavam um lugar
abaixo dos civilizados membros das elites citadinas, mas acima da população negra e pobre que
vivia nas cidades do litoral, como a própria capital da república, o Rio de Janeiro.
É impossível falar de Belo Monte/Canudos sem falar de Euclides da Cunha, pois sua
obra é incontornável. Entretanto, é necessário falar do tema para além de Euclides, o que o
historiador José Calasans chamava de sair da “gaiola de ouro euclidiana”. Esse movimento
começa por demarcar que “Canudos” existe a partir da compreensão de que o Estado e o
exército tiveram a época8, em certa medida compartilhada por Euclides. Isto porque os homens
e mulheres do sertão que não se viam como habitantes de “Canudos” e sim de Belo Monte.
Aquelas pessoas não compartilhavam da nomenclatura utilizada pelo Estado e
reproduzida pela imprensa, assim como não se viam como fanáticos. O sociólogo Pierre
Bourdieu interpreta que o processo que possibilita a compreensão do Estado ter ampla
circulação e difusão faz parte da constituição do próprio Estado, segundo ele esses interesses
particulares que trabalham numa lógica tal que vão conseguir essa espécie de alquimia que

Conselheiro e seus seguidores se instalaram; já em outros, tal referência aparece relacionada a uma planta típica
da localidade, denominada “canudo-de-pito”. Acreditamos que essas duas interpretações se cruzam, tanto a
fazenda tinha como nome Canudos, como esse nome foi utilizado para batizar a fazenda pelo fato de que naquela
localidade existia uma grande quantidade da planta “canudo-de-pito”. Porém, com a chegada de Antônio
Conselheiro e seus seguidores a localidade foi rebatizada como Belo Monte.
6
Publicada em 1902, como desdobramento e aprofundamento das reportagens feitas para o jornal Estado de São
Paulo, essa obra lhe rendeu convites para a Academia Brasileira de Letras (ABL) e para o Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro (IHGB).
7
CUNHA, Euclydes da. Os Sertões: campanha de Canudos. São Paulo: Larmmert C., p. 616. Consultada a partir
da terceira edição na base da Biblioteca Brasiliana da USP, publicada em 1905, a última antes da morte do autor.
Disponível em: https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/5351. Acesso em: 16 jun. 2021.
8
Para o Estado e o Exército aquele lugar se chamava “Canudos”, pois a “cidade” de Antônio Conselheiro se
localizava dentro dos limites de uma fazenda chamada “Canudos”, logo, se a “cidade” era parte da fazenda, era
assim que devia ser intitulada, como “Canudos”.
Revista Ars Historica, ISSN 2178-244X, nº 22, jul./dez. 2021, p.163-181 | https://revistas.ufrj.br/index.php/ars

165

transformará o particular em universal”9. É nesse processo de imposição que o Estado
possibilitou que a sua ótica particular, na qual Belo Monte era vista como Canudos e os
conselheiristas como fanáticos, fosse difundida quase como universal.
Esse trabalho se centra sobre algumas fissuras na narrativa do Estado. Não na narrativa
do Estado em si, mas de narrativas que são distintas da do Estado e por vezes opostas a esta.
Com o objetivo de ampliar a compreensão sobre Belo Monte/Canudos a partir da mobilização
da ótica conselheirista, iremos abordar três momentos distintos da História de Belo Monte e de
Canudos, que são: o pós-guerra; a fundação do povoado de Canudos e a visita do jornalista
Odorico Tavares e do fotógrafo Pierre Verger.
Outros tempos: a Ferro e Fogo
É ampla a produção sobre a Guerra de Canudos, mas grande parte dessa produção se
centra na guerra ou na trajetória de Antônio Conselheiro. Desde que começamos a pesquisar a
temática compreendemos que outros momentos da história daquela localidade precisavam de
visibilidade e necessitavam ser mais abordados em pesquisas acadêmicas 10. Comecemos pelo
pós-guerra, um momento que mesmo próximo da existência do conflito não foi ainda
suficientemente abordado11.
Após ter terminado o conflito, o Exército ordenou que tudo fosse destruído. A ordem
era que fosse ateado fogo na cidade. O fogo destruiu as casas feitas de taipa – barro e palha. A
maior parte das estruturas de Belo Monte foi consumida pelas chamas, mas a igreja e o cruzeiro
– feitos de alvenaria – resistiram, ficando em ruínas.12 O ferro – das balas – e o fogo foram os
elementos utilizados na primeira destruição13.

9

BOURDIEU, Pierre. Sobre o Estado: cursos no Collège de France (1989-92). São Paulo: Editora Companhia
das Letras, 2014, p. 85.
10
Para ficar apenas em três exemplos: retorno dos sobreviventes e fundação do povoado de Canudos na primeira
década do século XX; impacto das obras contra as secas na composição da população do povoado; movimentos
pelo resgate de Canudos e a visão militar sobre essa mobilização em torno do tema.
11
No espaço de um artigo não é possível fazer uma análise substancial do pós-guerra, por isso faremos uma breve
análise.
12
Por meio de algumas obras, que ao mesmo tempo se constituem como fonte e historiografia, podemos
compreender melhor o estado físico das construções de Belo Monte após a saída do exército. Listaremos as que
foram imprescindíveis para a construção dessa análise, são elas: Cartas ao Barão, da historiadora Consuelo Novais
Sampaio; Histórico e relatório do Comitê Patriótico da Bahia, editada pela Portifolium, tendo à frente o
pesquisador Antonio Olavo; Canudos cinquenta anos depois, do jornalista Odorico Tavares. Na obra de Sampaio
é possível compreender a relação entre fazendeiros locais e as forças armadas, que por sua vez possibilitam a
compreensão de que ao final do conflito o Exército, por meio das ordens do Ministro da Guerra, ordenou que
fossem incendiadas as casas e dinamitada a cidade. Cruzando essa informação com o relatório de Lélis Piedade
conseguimos entender que nem tudo virou cinza. Complementada com a descrição quase antropológica de Tavares
é possível visualizar que aquilo que não foi consumido pela combustão do fogo virou espaço de contemplação da
Belo Monte que havia sido queimada e quase completamente destruída pelo fogo.
13
Cerca de sete décadas depois foi a vez das águas do rio Vaza-Barris, represadas pelo Açude Cocorobó e que
submergiram as ruínas de Belo Monte e o povoado de Canudos.
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Quando o exército se retirou o cenário era desolador, eram milhares de corpos
esturricados pelo sol e pelos incêndios e sob ataque de animais carniceiros. No final o que restou
foi o cheiro e a lembrança da morte e o medo, que para a historiadora Consuelo Novais Sampaio
pode ser compreendido como dual: ao mesmo tempo como “medo costumeiro”, aquele que
seria característico das relações de subserviência entre sertanejos e fazendeiros, e o “medo
construído”, fruto da narrativa que buscou fazer de Belo Monte um inimigo a ser destruído.
Segundo Sampaio, o “medo construído” tinha características “patológicas”, visto que após o
conflito havia receio de que “a comunidade de Canudos, tal qual uma fênix sertaneja, pudesse
reviver das cinzas.”14. Contudo, esse medo de uma nova rebeldia sertaneja existia apenas como
sentimento, como receio, mas o medo por parte dos conselheiristas se materializava em
perseguições e mortes. 15
O cenário do pós-guerra é descrito de forma contundente pela correspondente do jornal
A Gazeta de Notícias, Fávila Nunes, na matéria de 8 de outubro de 1897:
Pretendo seguir hoje para Monte Santo, porque a permanência aqui é insuportável, em
vista da situação de Canudos, transformado em vastíssimo cemitério com milhares de
cadáveres sepultados, outros milhares apenas cobertos de terra e o pior de tudo, outros
milhares insepultos. Não se pode dar um passo sem se tropeçar em uma perna, um
braço, um crânio, um corpo inteiro, outro mutilado, um monte de cadáveres, aqui meio
queimados, outro ali ainda fumaçando, outros adiante completamente putrefados,
disformes, e no meio de tudo, o incêndio, uma atmosfera cálida e impregnada de
miasmas pútridos. Por toda a parte o cheiro horripilante de carne humana assada nos
braseiros das casas incendiadas, cinco mil e duzentas casas em labaredas.16

Esse cenário descrito por Nunes pode ser compreendido como a expressão do que
Bourdieu intitula como violência física17. Foi por meio desse tipo de violência que o Estado se
expressou em Belo Monte/Canudos pela primeira vez. Aquela comunidade havia se organizado
de maneira autônoma em relação ao Estado brasileiro e a partir do enfrentamento com as
expedições transformou sua autonomia em rebeldia. Nos tempos que se seguiram à guerra, a
rebeldia deu lugar ao medo e à desconfiança, quando não à morte. Sobreviver ao conflito contra
a quarta e última expedição não garantiu a vida daqueles que saíram de Belo Monte. Foram

14

SAMPAIO, Consuelo Novais. Canudos: cartas para o Barão. São Paulo: Editora da Universidade de São
Paulo, 1999, p. 83.
15
Na introdução da segunda edição do relatório, o pesquisador Antonio Olavo descreve as perseguições que se
deram contra os conselheiristas; segundo ele, muitos fugiram e ficaram anos escondidos “a espera de tempos
melhores”. Ver: PIEDADE, Lélis. Histórico e relatório do Comitê Patriótico da Bahia, 1897-1901. Salvador:
Portfolium Editora, 2002. p. 21-23.
16
Ibidem, p. 17.
17
Para Bourdieu, a violência física é constituída por elementos simbólicos e está imbrincada por um processo de
autolegitimação. Por isso, está atrelada ao Estado, pois seria esse o “ente” que no seu processo de constituição e
autolegitimação concentrou o aparato repressivo, que monopolizou a violência e a institucionalizou em um “corpo
formado para esse fim”.
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muitos os processos que possibilitaram que algumas pessoas tenham conseguido sobreviver,
algumas pessoas saíram da cidade antes do exército conseguir controlá-la totalmente18,
enquanto outras se renderam e tiveram a vida preservada.19
Quando nos debruçamos sobre as fotografias do fotógrafo baiano Flávio de Barros,
podemos compreender um pouco sobre as pessoas que se renderam. Essas fotografias são
documentos históricos importantes. Para o historiador Sergio Guerra, as fotografias são
importantes porque “através dos diversos suportes da comunicação, [podemos] criar outras
possibilidades de escuta para as possíveis falas desses sujeitos até recentemente ocultos”20. Com
elas é possível compreender por exemplo que, uma parcela do total dos sujeitos que se renderam
foi encaminhada viva para Salvador, já uma outra parte foi assassinada ainda na localidade.
Essa compreensão é possível a partir do cruzamento dessa fonte imagética, fotografia de Barros,
com os registros sobre a degola. É possível notar a presença de alguns prisioneiros homens em
um plano mais ao fundo da fotografia de Barros, intitulada “400 jagunços prisioneiros”, porém,
a grande maioria dos homens que se renderam ou foram capturados teve como “pena”
extraoficial a “gravata vermelha”21. Partindo desse cotejamento é possível afirmar que a grande
maioria dos que foram feitos prisioneiros e sobreviveram era composta por mulheres e crianças.

18

TAVARES, Odorico. Canudos: cinquenta anos depois (1947). Salvador: Conselho Estadual de Cultura, 1993.
p. 40.
19 Aqui mais uma vez, é a partir do cruzamento das fontes que foi possível chegar à conclusão da existência dos
sobreviventes e o que possibilitou que suas vidas tenham sido “preservadas”. Para não me alongar sobre as fontes,
tendo em vista que algumas delas foram mencionadas e interpretadas ao longo do texto, poderia citar que nas
fontes produzidas por Odorico Tavares e Flávio de Barros foi possível compreender a existência e o destino de
parte dos sobreviventes.
20
PIEDADE, op. cit., p. 38.
21
Na Campanha de Canudos o que ficou conhecido como “gravata vermelha” foi o processo de degola, levado a
cabo contra prisioneiros homens, que pereceram no conflito, seja após a captura ou a rendição.
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Foto: Flávio de Barros (1897).
Fonte: Museu da República.
Legenda: “400 jagunços prisioneiros”.

Mesmo que essa fotografia tenha sido feita quando ainda havia dentro de Belo Monte
pessoas combatendo as tropas do exército, ela carrega a historicidade do pós-guerra. Já que
permite compreender que a vida dos homens presentes nela não foi preservada e que há
sobreviventes do conflito que se renderam: ou seja, ela nos permite compreender os momentos
finais de Belo Monte, que sequer foram vistos por Euclides. As fotografias de Barros
possibilitam dar alguns passos no cenário final do conflito e permitem ter uma base para
compreender a existência de sobreviventes. Ir além da destruição, entender além da guerra é
tarefa crucial na ampliação das múltiplas temporalidades que envolvem Belo Monte e Canudos.
Segundo o cineasta e pesquisador da temática de Canudos, Antônio Olavo, há uma visão a ser
superada, visão essa centrada no fato que “Os historiadores todos se fascinaram nessa tragédia
final, nesse massacre final, nessa destruição. E aí, alimentando uma coisa que se transformou
num mito que era: a destruição total, absoluta, com a morte da população toda de Canudos.”22.
O que Olavo afirma permite refletir sobre dois aspectos: não são todos os pesquisadores que
relegam Canudos apenas a guerra; mas que há uma primazia em relação a guerra e que ela
fomenta a cristalização do tema.
22

PIEDADE, op. cit., p. 19.
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Outros tempos: Comitê Patriótico no Sertão
A ideia de intitular esse artigo como “Herdeiros da Bravura” surgiu a partir de uma
releitura do livro “Canudos: cinquenta anos depois”, do jornalista Odorico Tavares, que iremos
analisar mais à frente. O uso dessa expressão é uma alusão a população sertaneja de Belo Monte,
que enfrentou quatro expedições militares e na sua rebeldia evidenciou uma bravura. Essa
mesma população forjou um elo que vai além da guerra, pois, mesmo após o final do conflito a
experiência vivida naquele espaço deixou seus rastros. Essa experiência pode ser notada no
tempo presente como um traço da identidade conselheirista dos descendentes – herdeiros – de
homens e mulheres que foram bravos na defesa do seu lar. É a essas pessoas, a população do
sertão de Canudos23, que Odorico Tavares chamou de “herdeiros da bravura” e que no presente
podemos chamar de conselheiristas.
Essa bravura e as muitas mazelas que a envolvem fizeram com que um comitê24 que em
princípio foi criado para prestar assistência aos militares e suas famílias passasse a dar
assistência também aos sertanejos. Ao longo do tempo em que o comitê funcionou, ele prestou
socorro e assistência aos “conselheiristas” e aos militares, em um cenário em que imperava o
medo, a solidão e a morte. Caso houvesse fotógrafos naquelas terras quentes do sertão seria isso
que suas lentes iriam registrar, se assim as imagens conseguissem captar. Isso porque a morte
passou a ser uma constante nos tempos que se seguiram. Ela já havia se materializado para
aqueles que morreram durante o conflito, para essas pessoas a morte já tinha realizado a sua
“missão”, mas para os sobreviventes ela também se fazia presente, isto porque, segundo
relatórios e cartas do comitê, os conselheiristas ou as pessoas que fossem identificadas sob essa
marca foram constantemente perseguidas e assassinadas a mando de alguns fazendeiros da
região, como argumenta Antonio Olavo no trecho introdutório da edição:
Estigmatizados como “jagunços”, os sobreviventes foram abertamente perseguidos e
perambularam, clandestinos, pelos pequenos povoados nordestinos onde não fossem
reconhecidos ou se refugiaram nos abrigos naturais, à espera de tempos melhores para
23

Segundo o historiador Wálney da Costa Oliveira, em dissertação defendida no Programa de Pós-Graduação em
História da Universidade Federal da Bahia, a região de Canudos seria “aquela região onde possam se verificar
indícios do desdobramento da experiência de Canudos”. Porém, compreendo que a concepção de Oliveira é muito
abrangente, abarcando inclusive lugares em outros estados em que a presença de militares ou sertanejos que
viveram ou combateram Belo Monte, faria desses lugares ser um pouco Canudos. Ao fazer referência à localidade
de Belo Monte e seu entorno, opto por utilizar a expressão “sertão de Canudos” e não “região de Canudos”, como
o faz Oliveira. Sertão de Canudos compreende o local onde foi fundada e construída Belo Monte, tanto sua área
urbana, como sua área rural, assim como o seu entorno, sejam os locais onde ocorreram os conflitos com as forças
da polícia baiana e o Exército, sem a área com a qual viviam os conselheiristas após 1909. Na prática, o sertão de
Canudos corresponde aos atuais municípios de Canudos, Uauá, Monte Santo.
24
Nomeado como “Comitê Patriótico da Bahia”, instituído no dia 28 de julho de 1897 e encerrado em 24 de março
de 1898, esse comitê teve a participação de indivíduos da sociedade civil baiana e suas atividades foram
comandadas pelo farmacêutico Amaro Lélis Piedade. O relatório do comitê foi publicado pela primeira vez no ano
de 1901 e reeditado em 2002, a partir da iniciativa do pesquisador Antonio Olavo.
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retornar às suas comunidades de origem. Dispersos e com suas famílias fragmentadas,
sofreram ameaças de morte, muitas delas concretizadas.25

Segundo ele, o comitê que foi inicialmente criado para dar auxílio aos soldados feridos
e seus familiares começou gradativamente a se preocupar com os conselheiristas que
precisavam de apoio médico, sobretudo as crianças. Finalizado o conflito, a atenção do comitê
já era dirigida para os dois lados e em novembro de 1897 o dirigente do comitê já demostrava
apreensão frente aos relatos de perseguição, pois tinha
em seu poder um pedido de sertanejos para advogar a causa de muitos indivíduos, que
estão ilegalmente sendo perseguidos por suspeitos de conselheiristas. Disto ocuparse-á com o governo; mar roga ao Comitê de continuar a sua obra de salvar mulheres
e crianças, distribuídas como se animais fossem.26

O relato de Nunes e o relatório do comitê possibilitam comprender que sobreviver ao
conflito significou apenas uma etapa na luta pela vida, travada pelas parcelas pobres da
população sertaneja. Segundo Sampaio, no momento seguinte ao fim do conflito, um dos
fazendeiros da região esperava que o “fim” dado aos prisioneiros homens se estendesse para
todas as pessoas sob o poder do exército: em uma carta de 15 de outubro de 1897 ele expressa
que “houve para mais de duzentos degolados de dois para três dias seguindo assim, e assim
tem seguido. Muitas mulheres e crianças em Monte Santo, seguindo para a Bahia para dar
maior dispêndio ao Estado!! Que deveria era tudo ser degolado mas assim não quer o tal
marechal”27. A partir desse trecho podemos compreender que a marca conselheirista já podia
ser vislumbrada ainda com a presença das tropas na Bahia, a partir dessa demanda de que
“deveria era tudo ser degolado”.
Contudo, se passamos a análise da mobilização do Estado – a partir de seu centro
político no Rio de Janeiro – o episódio estava encerrado pouco tempo após a tomada e
destruição de Belo Monte. A guerra foi objeto de atenção durante quase toda a terceira e quarta
expedição, porém, aos poucos outras demandas passam a captar essa atenção 28. Com esse
deslocamento da atenção, a população do sertão passou a viver sob o medo das perserguições
dos fazendeiros. Entretanto, a perseguição não foi o único traço da relação entre conselheiristas
e fazendeiros, havia também casos em que a proteção de alguns fazendeiros era essencial para
salvaguardar conselheiristas das intimidações e perseguições daqueles que temiam o retorno
da “fênix” sertaneja.

25

PIEDADE, op. cit., p. 21.
PIEDADE, op. cit., p. 17.
27
SAMPAIO, op. cit., p, 74.
28
Segundo Sampaio, após a guerra as atenções são redirecionadas para a convenção do Partido Republicano
Federal (PRF).
26
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Após a guerra imperou no sertão de Canudos um quadro em que a presença do Estado
era diminuta. Como já pontuado, nas semanas e meses seguintes a temática dos sertões foi
desaparecendo do debate público. A rápida saída do Estado do sertão de Canudos aponta para
uma negligência para com o cenário em que ocorreu a guerra, podendo-se destacar três
elementos desse quadro: o quadro sanitário instalado a partir do abandono dos corpos, que já
se desintegravam sobre o solo nas altas temperaturas do sertão, sem que ocorresse nenhuma
ação por parte do Estado para o sepultamento, ficando a cargo dos próprios indivíduos da
região e até mesmo de fazendeiros29; o quadro das perseguições aos sobreviventes, que só irá
mudar a partir de um “salvo conduto”30 cinco anos mais tarde; e o posicionamento do Senador
Rui Barbosa em defesa dos sertanejos, que porém nunca chegou a ser realizado na tribuna do
Senado, aparentando não ter mais relevância frente as novas demandas e embates políticos que
surgiam. O habeas-corpus que Barbosa escreveu em defesa dos que morreram e da situação
dos sobreviventes jamais saiu da gaveta de sua escrivaninha. E a tribuna jamais ouviu tais
palavras:
Os mortos pululam por entre os vivos: inclinam-se daquelas cadeiras, não se vêem,
não se ouvem, se sentem, como que se palpam. Vêm das caatingas do norte, dos
campos devastados da guerra, das ruínas lavradas pelo fogo, dos destroços do petróleo
e da dinamite; são desarmados, mulheres e crianças; mostram no colo o sulco da
gravata sinistra; mutilados, eviscerados, carbonizados, estão dizendo: Falai por nós,
legisladores brasileiros, que falais por vossas almas, por vossos filhos... 31

Compreender

essas

camadas

da

história

de

Belo

Monte/Canudos

passa

necessariamente por ouvir os oprimidos na história, aqueles que por muito tempo não foram
considerados como agentes históricos e tiveram suas vidas e experiências colocadas à margem
da produção historiográfica. Nesse sentido, uma análise mais abragente da temática de
Canudos passa por considerar os “conselheiristas” como agentes. Para entendermos as
perseguições da qual foram alvo e o “salvo conduto” recorremos ao depoimento do Sr. Ioiô
Siqueira (contemporâneo aos sobreviventes), dado aos pesquisadores Antonio Olavo e Lúcia
Mascarenhas em 10 de novembro de 1996:
No começo começaram a perseguir, compreendeu? Mas, depois, no governo que não
sei se foi Manuel Ferraz... ou Campos Sales... [Manuel Ferraz de Campos Sales,
presidente entre 1898 e 1902], que deu a alforria, eu sei que saiu Prudente de Morais,
saiu Prudente de Morais e entrou logo outro e deu essa alforria. (...) A alforria foi o
seguinte... que todos os combatentes de Canudos que se arretiraram eles são
beneficiados... tava livre... (...) Anistia, todos anistiados... o coronel Zé Américo que
29

Segundo o depoimento de Francisca Guilhermina dos Santos ao jornalista Odorico Tavares, quem cuidou do
sepultamento de algumas pessoas foi “Ângelo dos Reis, um fazendeiro daqui de perto, veio com 20 homens, reunir
cadáveres, para enterrar.” p. 40.
30
PIEDADE, op. cit. p. 22.
31
PIEDADE, Lélis. apud (obras completas de Rui Barbosa, V. 24, t. 1, 1897, p. 299-309) sob o título O Partido
Republicano Conservador – Discursos Parlamentares, edição de 1952.
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perseguia muito..., ali tinham jagunço que vinha e se escondia..., então veio a ordem
para ele não ofender mais os jagunços... aqueles que se arretiraram de Canudos. (...)
Essa alforria foi depois de uns três anos ou mais ou menos [...] correu o boato que tava
perseguindo porque era de Canudos e tavam fazendo e acontecendo isso, foi por
intermédio de algum jornalista, outras pessoas que se interessava né e chegava aos
ouvidos do Ministro, então ele baixou um decreto de alforria dano a todos os
combatentes de Canudos que não tinha que ninguém prender e a justiça não tinha
nada com isso, aí ficou...32

Quando busca-se refletir sobre o porquê um ato do Estado – como o “salvo conduto” –
acaba por gerar uma modificação nas tensões políticas e sociais em vigor no sertão de Canudos,
retornamos à universalização do particular da qual fala Bourdieu. Ele argumenta que o Estado
carrega um discurso universal e que sua ação acaba por impactar na sociedade, pois o Estado
teria legitimidade para normalizar a sociedade e o espaço. A ação do Estado não acabou
totalmente com as perseguições, mas retirou parte da legitimidade dos fazendeiros que
perseguiram os sobreviventes.
Canudos outra vez
Com a diminuição das perseguições, a possibilidade do espaço onde era Belo Monte
voltar a ser ocupada passa a ser uma realidade. Parte dos sobreviventes que visitava a “cidade”
do Bom Jesus “às escondidas” começa a se estabelecer no local e aos poucos vão surgindo
novas edificações. Uma parte expressiva das milhares de pessoas que seguiram Conselheiro até
a região e com ele se estabeleceram era proveniente de lugares distintos do sertão,
possivelmente, até de fora dele. Nesse sentido, os sobreviventes que se estabeleceram e que
refundaram o povoado, agora batizado como Canudos, não haviam nascido na região, mas a
escolheram para viver.
Na história de Canudos existem pontos que concentram informações conflitantes, e a
fundação ou refundação do povoado é um deles, pois existem referências tanto à data de 190233,
ano que é dado o “salvo conduto”34 aos “conselheiristas”, como ao ano de 190935. Utilizando
como referências depoimentos de sobreviventes dados a jornalistas, é possível considerar o ano
de 1909 como a data mais provável para a retomada da ocupação do sertão de Canudos.

32

PIEDADE, Lélis. Op. cit. p. 23.
Segundo Sampaio o povoado teria surgido em 1902, porém, como afirma a própria autora, isso é apenas uma
especulação, conforme o trecho a seguir: “Não conheço estudo que acompanhe o renascer de Canudos das cinzas
deixadas pelo incêndio da expedição Artur Oscar. Sabe-se que em 1902 o arraial já estava em processo de
recuperação. Aos poucos, os sertanejos foram retornando e levantando suas casas de barro batido.”. Para mais
informações ver: SAMPAIO, Consuelo Novais. Canudos: cartas para o Barão. São Paulo: Editora da Universidade
de São Paulo, 1999. p. 83
34
A ideia de “salvo conduto” está ligada a uma suposta recomendação do Estado para que as perseguições aos
sobreviventes que viviam no sertão fossem abandonadas, seria uma espécie de “anistia” aos conselheiristas.
35
TAVARES, Odorico. Canudos: cinquenta anos depois (1947). Salvador: Conselho Estadual de Cultura, 1993,
p. 32.
33
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Um dos sobreviventes, o Sr. Manoel Ciriaco fala que: “[...] Acabou-se Canudos e
durante uns dez anos, só se vinha aqui de passagem. Casa nenhuma até 1909. E o pessoal que
se salvou morava pelas fazendas [...]”36. Esse e outros depoimentos foram dados ao jornalista
Odorico Tavares, que em 1946 visitou a região junto com o fotografo Pierre Verger a serviço
da revista O Cruzeiro37.
O pesquisador Luiz Paulo Neiva ao citar Edivaldo Boaventura menciona que “Pouco a
pouco, dos escombros, juntaram-se as pedras, na proporção que iam retornando os seus
habitantes. E assim surgiu a segunda Canudos”38. Neiva ao mencionar Eldon Canário
possibilita ainda compreender um pouco mais da constituição do povoado. Segundo ele
“Canário (1996) ressalta que os remanescentes que voltaram ao local, algum tempo após o
final da guerra, construíram no local uma nova cidade, tendo à frente as famílias Ciríaco,
Guerra, Régis, Pedrão e Canário.”39. Nesse trecho é possível compreender a composição do
povoado. Dentre as famílias mencionadas, os Canário – da qual o próprio Eldon faz parte,
tendo nascido no povoado na década de 1940 – é provavelmente a única que não havia vivido
em Belo Monte.
As poucas menções ao povoado antes da reportagem de Tavares e Verger nos permitem
compreender apenas que ele era um pequeno povoado erguido às margens do rio Vaza-Barris
e das ruínas de Belo Monte. Segundo os historiadores Renato Ferraz, José Carlos Pinheiro e
Manoel Neto,
Volvidos uns bons anos, vão reaparecendo os antigos de mistura com os novos
moradores. Ninguém mais chama aquele local de Belo Monte e sim Canudos. Com as
pedras e os escombros que ficaram são reerguidas a igrejinha de Santo Antonio e umas
sessenta casas, capitaneadas pelo sobrado de altas portas e muitas janelas de frente. A
única praça dava origem às segundas-feiras, dia de maior movimentação dos
residentes e das gentes dos arredores. Afora isso, nada alterava os dias que passavam
lentos e iguais naqueles sertões ínvios e, ao parecer, esquecido mesmo de Deus.
[Grifo nosso]40

O pesquisador Antonio Olavo descreve que “[...] Canudos não é ‘exemplo único em
toda a história’ como escreveu Euclides da Cunha [...]”41 . Recorro a citação de Olavo para
levantar alguns questionamentos a partir do trecho destacado da citação acima. É comum nos
relatos ou trabalhos que tratem de Canudos ao longo do século XX, sobretudo, no longo período

36

Ibidem, p. 48.
O Cruzeiro, 19 jul. 1947. Disponível em:
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=003581&pesq=Canudos. Acesso em: 14 out 2018.
38
NEIVA, Luiz Paulo. Canudos: uma nova batalha. Salvador: EDUNEB, 2017, p. 31.
39
Ibidem, p. 31.
40
FERRAZ, Renato. PINHEIRO, José Carlos. NETO, Manoel. Cartilha Histórica de Canudos. Salvador:
Universidade do Estado da Bahia, 1991, p. 56.
41
PIEDADE, op. cit., p. 14.
37
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que vai da fundação aos centenários de 1993 e 1997, a ideia de que aquele espaço estava parado
no tempo, que ali não existia vida ou que fora esquecido pelo progresso. Esses relatos vão de
encontro a algumas perspectivas que tratam os sertões como espaços dessolados, esquecidos e
incivilizados. Há de se perguntar se Deus estava ausente somente de Canudos? Ao fazer essa
pergunta a complementamos com outra: por que Deus estaria ausente de Canudos? Não
pretendemos responder a esses dois questionamentos, lançamos mão deles apenas para refletir
sobre a ideia de que Canudos estaria esquecida. Essa ideia vem da concepção de que o outro, o
visitante de Canudos, vem do espaço civilizado, onde o tempo “anda” em oposição ao povoado
onde o tempo está “parado”. Porém, compreender a historicidade da “nova” Canudos, fundada
pelos sobreviventes, passa por entender que um povoado, vilarejo ou cidade não depende de
validação exterior para que ali exista historicidade e vida. Nas obras de Eldon Canário podemos
constatar isso.42

Pelas lentes do Verger, sob a interpretação de Tavares
Cabe ressaltar que da fundação de Canudos pelos sobreviventes na primeira década do
século XX até a visita de Odorico Tavares e Pierre Verger se passaram mais de três décadas.
Contudo, no espaço desse artigo seria demasiadamente complexo abordar essas décadas a partir
dos documentos levantados ao longo da pesquisa de mestrado e por meio do debate
historiográfico sobre o tema. Isto porque a produção sobre Canudos ao longo do século XX
ainda é pouco expressiva e preencher a lacuna das décadas que vão de 1910 até praticamente a
década de 1950 demandaria não apenas o espaço de um artigo, mas uma pesquisa de mais
fôlego, como uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Por isso, há um lapso
temporal expressivo na abordagem do artigo, porque as fontes e o debate sobre esse período
ainda carecem de pesquisas e de produção historiográfica.
Contudo, podemos apontar alguns aspectos da história de Canudos nas décadas que se
seguiram à [re]fundação. O povoado de Canudos – pertencente primeiro ao municipio de Monte
Santo, na década de 1930 transformado em distrito do município de Cumbe (rebatizado em
1938 de Euclides da Cunha)43 – foi habitado por famílias que viveram em Belo Monte e algumas
que se dirigiram à localidade apenas nesse segundo momento. Enquanto um pequeno povoado
sertanejo, Canudos passou a contar nessas décadas com um posto pluviométrico da Inspetoria

Cito especialmente o livro “Memórias de Canudos”, que o autor dedica a “todos que nasceram e viveram em
Canudos”.
43
Segundo o IBGE Cidade. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/canudos/historico. Acesso em: 06
out. 2021.
42
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de Obras Contra as Secas (IOCS) e posteriormente com um escritório do mesmo orgão –
rebatizado de Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS) –, quando da construção
das rodovias Transnordestina e da Aracaju-Juazeiro.
Contudo, Canudos voltou a ter atenção da imprensa e de pesquisadores a partir da visita
do jornalista Odorico Tavares e do fotógrafo Pierre Verger, que estiveram no povoado de
Canudos em 1946 para produzir a reportagem que seria veiculada na revista O Cruzeiro em
1947, tendo em vista que naquele ano se completariam 50 anos do fim da guerra. Na viagem de
campo feita a Bahia no ano de 2019 foi realizada uma breve pesquisa na Fundação Pierre
Verger, localizada em Salvador. Nessa pesquisa foram analisadas as fotografias feitas por
Verger em 1946 no povoado de Canudos. De um total de 67 negativos registrados pelo
fotógrafo, 31 estão presentes na reportagem publicada pela revista. A análise dessas fotografias
nos ajudam a compreender a estrutura do povoado e sua dimensão, assim como possibilitam
conhecer a sua gente. Na imagem a seguir, podemos observar que o povoado na época da visita
de Verger e Tavares era de pequenas dimensões. Na fotografia podemos notar também a
presença de uma igreja. O historiador Antonio Fernando de Araújo Sá analisa que
Na caatinga, entre pedras e espinhos, o sertanejo segue reinventando a vida e a
memória nos caminhos abertos pelos antigos moradores de Canudos, que
reconstruíram a cidade por volta de 1909, destacando-se a igreja de Santo Antônio
como referência fundamental da comunidade sertaneja, ordenando o traçado urbano
do diminuto conjunto de casas44.

44

DE ARAÚJO SÁ, Antônio Fernando. O SERTÃO DE PIERRE VERGER. Projeto História: Revista do
Programa de Estudos Pós-Graduados de História, v. 40, 2010, p. 378.
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Foto: Pierre Verger (1946).
Fonte: Fundação Pierre Verger.

Essa fotografia de Verger e as demais nos possibilitam compreender determinados
aspectos do povoado. Em uma outra fotografia é possível compreender que o povoado
provavelmente contava com eletrificação, provavelmente instalada para garantir as atividades
do escritório do DNOCS que funcionava ali.
Quanto aos escritos de Tavares, eles viraram o livro “Canudos: cinquenta anos depois
(1947)”. Essa obra é um apanhado do que Tavares conheceu e pesquisou para a reportagem de
1947. A partir dela podemos compreender alguns aspectos da vida no povoado de Canudos.
Tavares teve a oportunidade de, na visita a Canudos, entrevistar parte dos sobreviventes de Belo
Monte. Dentre as pessoas que o jornalista entrevistou destacamos algumas falas que nos
permitem compreender a visão dos conselheiristas, sobretudo, em relação a Belo Monte e
Antônio Conselheiro, mas não somente. No trecho em que expõe a fala de Maria Avelina da
Silva, Tavares começa por traçar um quadro geral no qual Maria Avelina se insere
Entre os sobreviventes de Canudos, pode haver maior ou menor reserva sôbre Antônio
Conselheiro; mas depois de cinquenta anos, não há opinião em contrário: “O Bom
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Jesus foi um homem santo que sòmente aconselhava para o bem”.
– Nunca fêz mal a ninguém”, diz-nos Maria Avelina da Silva, no seu mutismo, na
gravidade dos seus setenta anos. E’ uma fisionomia impressionante a sua. O olhar
como que fixando através do tempo, como si se não interessasse pelas coisas reais.
Seu rosto é um verdadeiro labirinto de rugas, de muita vida vivida, através de todos
os horrores que o sertanejo conhece.

Há na visão de Tavares um misto de concepções. Podemos dizer que ao mesmo tempo
em que nutre uma certa admiração por aqueles “homens simples e heróicos”45, os descreve
como repletos de ódio. Para ele, essas pessoas seriam como quem tem “corações onde fremiram
o demônio do ódio[...].”46. É possível ainda a partir da reportagem e do livro de Tavares,
compreender a expressão das memórias sobre a guerra e sobre o Conselheiro. Nas falas de
Maria Avelina podemos encontrar os ecos de memórias traumáticas, como no trecho a seguir
– Para que adianta estar falando nessas coisas? Já passou. Estou velha e quero morrer
em paz”.
- E o Conselheiro?
– Também morreu, deixe êle em paz. Por êle, não havia mal no mundo. Perseguiram
êle aí a desgraceira que aconteceu. Moço, não adianta estar mexendo nessas com essas
coisas.47

É possível vislumbrar essas memórias traumáticas também na fala de Idalina Maria da
Conceição.
- “Já estou velha não posso dizer mais nada não. Quero lá saber daqueles tempos, onde
sofri um bocado?...”
Idalina vive cercada de sua família, de filhos e netos. 48

Para compreender essas falas sobre um passado difícil mobilizamos as contribuições do
sociólogo austríaco Michael Pollak sobre a memória e a dor das lembranças. Como nos explica
o sociólogo “[...] o silêncio tem razões bastante complexas. Para poder relatar seus sofrimentos
uma pessoa precisa antes de mais nada encontrar uma escuta”49. A reportagem de Tavares e
Verger é até o presente momento da pesquisa compreendida como a primeira vez no século XX
em que a temática de Canudos volta a ter destaque nacional. Nesse sentido, é ainda em um
ambiente de desconfiança que o fotógrafo e o jornalista realizam as entrevistas e observações
em Canudos. Além disso existem outros motivos para essas memórias estarem permeadas pela
dor, que Pollak compreende como que “a essas razões políticas do esquecimento, acrescentamse aquelas, pessoais, que consistem em querer poupar os filhos de crescer na lembrança das

45

TAVARES, Odorico. Canudos: cinquenta anos depois (1947). Salvador: Conselho Estadual de Cultura, 1993,
p. 26.
46
TAVARES, op. cit., p. 52.
47
TAVARES, op. cit., p. 40.
48
TAVARES, op. cit., p. 50.
49
POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Revista estudos históricos, v. 2, n. 3, p. 3-15, 1989. p.
6.
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feridas dos pais”50.
Ao analisar esses trechos podemos compreender algumas questões, a primeira é que as
memórias acerca de Belo Monte e de Antônio Conselheiro são permeadas pela dor. Podemos
entender também que a forma como essa memória se expressa pode ser diferente, a depender
do seu interlocutor. Mobilizar as contribuições de Pollak é fundamental para essa análise, pois
é a partir delas que podemos entender que essas memórias traumáticas existiam de maneira
subterrânea e sua expressão muda de acordo com quem as ouve, isso porque, passados cerca de
50 anos do fim de Belo Monte, ainda não havia um ambiente que proporcionasse a expressão
segura das memórias dos sobreviventes, dos conselheiristas.
Um outro dado que podemos retirar dessa reportagem é a presença de sobreviventes na
região. Esse parece ser um dado de pouca relevância, mas consideramos que é importante
destacar que os homens e mulheres sertanejos que habitaram o povoado de Canudos, hoje
conhecida como Segunda Canudos51, tinham origens diversas. Entendemos que é importante
destacar essa dinâmica, visto que as pessoas que migraram para Belo Monte e que após o
massacre escolhem permanecer na região, o fazem pela importância que dão ao tempo em que
vivenciaram a experiência conselheirista, pois a maior parte das pessoas que viveram com o
Conselheiro não tinham origem próxima da localidade.
A reportagem realizada por Tavares teve algumas repercussões, era uma das primeiras
reportagens – provavelmente a primeira – que trazia a perspectiva conselheirista sobre o
massacre contra Belo Monte. A partir dessa reportagem o historiador José Calazans despertou
um interesse por conhecer a localidade e entender as narrativas dos conselheiristas
remanescentes52. Essa reportagem impactou na construção de uma outra maneira de
compreender aquele espaço e sua gente; esse impacto se deu pelas fotografias Verger, recém
desembarcado no Brasil, e pela presença da narrativa dos sobreviventes no cenário público,
mesmo que timidamente. Essas fotografias nos possibilitam o uso como fonte imagética. Esses
aspectos, a atração de Calazans para a região e o início de suas pesquisas sobre Canudos e a
reportagem de Tavares e Verger são partes importantes para compreender Canudos na década
de 1940 e nas décadas seguintes53.
50

Idem.
O povoado de Canudos por vezes é chamado de “Segunda Canudos” devido a sua submersão pelo represamento
das águas do rio Vaza Barris, com a construção do Açude Cocorobó. Tendo em vista que no tempo presente o
município de Canudos, localizado no noroeste baiano, não corresponde a Belo Monte histórica e nem ao povoado
dos sobreviventes. Nessa lógica, Belo Monte foi a “Primeira Canudos”, povoado foi a “Segunda Canudos” e o
atual município de Canudos é a “Terceira Canudos”.
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Cadernos UFS. História / Universidade Federal de Sergipe, Programa de Documentação e Pesquisa Histórica.
Vol. 1. n. 1 (1995) – São Cristóvão: EDUFS, 1995, p. 10.
53
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Considerações finais
A destruição pelo ferro e pelo fogo não foi capaz de aniquilar Belo Monte e nem mesmo
seus habitantes. Mesmo diante de recorrentes perseguições, alguns homens e mulheres
sertanejos que sobreviveram ao massacre retornam à localidade e ali [re]fundam o povoado de
Canudos. A bravura dos homens e mulheres do sertão está em combater e sobreviver às
investidas do exército, às perseguições dos coronéis e ao “esquecimento”. Canudos renasceu
em 1909 pelas mãos dos sobreviventes e por mais de cinquenta anos seus habitantes seguiram
uma vida pacata no sertão, mesmo tendo o fantasma da guerra os rondeando e sendo
assombrados por um novo, a seca. Canudos seguiu com sua feira, as belas casas do pessoal do
“combate às secas” e suas festas. Belo Monte e Canudos proporcionam uma compreensão
melhor de como o Estado brasileiro atua nos vários sertões, sejam eles do semiárido nordestino
ou outras regiões do país.
Passadas quase cinco décadas, o sertão de Canudos não deixou de ter alguma forma de
presença do Estado, haja vista, que desde a década de 1910 a região contava com uma estação
pluviométrica do DNOCS – à época chamado IOCS. Nesse sentido, mesmo antes da reportagem
de Tavares e Verger, o sertão de Canudos já contava com a presença do Estado. Entretanto, as
informações sobre a atuação do Estado na região são escassas e somente com a reportagem
publicada na revista O Cruzeiro em 1947 foi possível compreender a dinâmica de vida dos
sobreviventes e começar a conhecer a perspectiva conselheirista sobre Antônio Conselheiro e a
experiência em Belo Monte.
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Resenha
O BRILHO DE DIVERSAS ÁFRICAS
THE BRILLIANCE OF MANY AFRICAS
JOSÉ AIRTON FERREIRA DA COSTA JÚNIOR*1
FAUVELLE, François-Xavier. O Rinoceronte de Ouro: Histórias da Idade Média Africana.
Tradução: Regina Salgado Campos; Iraci D. Poleti. São Paulo: Editora da Universidade de São
Paulo, 2018. p. 296.

Quando falamos de Idade Média Africana, sobre o que estamos nos referindo afinal? A
busca por uma, ou melhor dizendo, por respostas a esta indagação foi o que motivou o livro
mais recente do historiador e arqueólogo francês especialista em África, François-Xavier
Fauvelle. Seu currículo, aliás, é bastante extenso: é diretor do Travaux et Recherches
Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés (Traces) do Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS) localizado em Toulouse, na França; pesquisador honorário na
School of Geography, Archeology and Environmental Studies da Universidade de
Witwastersrand, em Joanesburgo, na África do Sul; pesquisador associado no Centre JacquesBerge em Rabat, no Marrocos.
Tema da presente resenha, o livro possui ao todo 34 capítulos. Cada um possui lista de
referências (historiográficas e arqueológicas) sobre o tema abordado. O exemplar conta com
glossário e indicações de obras relevantes da Idade Média Africana. O autor estabeleceu
conexões entre alguns capítulos, ora indicando temas a serem abordados: o capítulo 24, que
trata da sociedade que se desenvolveu em meados do século XIV nas atuais costas do Senegal
e Gâmbia, faz referência aos capítulos 26, 28 e 29 devido as discussões presentes nestes últimos
sobre as fronteiras e da sociedade da região do Mali no século XIV; o capítulo 32, por sua vez,
faz menção ao de número 34 pois ambos discutem a presença cada vez maior de cristãos
europeus na África a partir do século XV. Ora remetendo para questões já debatidas: o capítulo
22, cujo enfoque recai sobre a Somália e Madagascar em fins do século XIII, faz menção aos
capítulos 2, 19 e 21, que em alguma medida analisaram as relações comerciais de ambas as
regiões em períodos anteriores. Por fim, vale destacar as “reviravoltas” presentes em muitos
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capítulos. Somos apresentados a algum debate que posteriormente será desconstruído. No
capítulo 34 somos apresentados a indivíduos que eram caracterizados como “cristãos” pelos
mulçumanos da costa Índica africana e por europeus que ali chegaram no final do século XV,
mas, ao analisar melhor as fontes, percebeu-se que se tratavam, na verdade, de hindus.
Idade Média Africana: de maneira similar a sua congênere europeia, tal período também
designa um espaço temporal situado entre duas Áfricas mais bem conhecidas: a África da
Antiguidade e a África dita Contemporânea. À primeira corresponderia as civilizações antigas
como: o Egito faraônico, a Núbia meroítica, a África púnica (romana); Aksum na Etiópia. Já a
“segunda África” corresponde àquela do período entre o contato com os “descobridores”
/conquistadores europeus de fins do século XV em diante – o que equivale para nós às Idades
Moderna e Contemporânea –, no qual o destino do continente passou a estar mais entrelaçado
com os das potências europeias. Nos dois casos, os vestígios de experiência (escritos e
arqueológicos) são significativos, permitindo maior conhecimento sobre eles. Entretanto, para
o recorte cuja extensão vai do século VIII ao século XV a escassez de registros escritos, de
grandes vestígios arquitetônicos, da preservação de determinada memória a respeito de uma
região foram motivos para denominar esse período como uma “Idade das Trevas”, período
“obscuro”. O que guarda certa relação com a definição mais tradicional de Idade Média
relacionada a Europa.
Estes séculos, apesar de “obscuros”, no sentido de termos pouco acesso a maiores
informações, não foram de estagnação ou atraso. Nesse período surgiram diversas formações
políticas importantes no continente, interligadas, ainda que em diferentes níveis, aos processos
mais amplos nos quais a própria Cristandade e o Islã inseriram-se nas suas respectivas “Idades
Médias”. De acordo com Fauvelle, isto nos permite utilizar a expressão, “Idade Média
Africana”, sem corrermos o risco de cairmos numa visão eurocêntrica da História. Importante
salientar: a inserção da África nesses contextos mais amplos e comuns a diferentes atores
durante a Idade Média foi em uma posição de autonomia no qual as diferentes organizações
políticas controlavam os rumos do comércio em várias escalas; a produção e exploração de seus
próprios recursos naturais; a assimilação ou não de novos valores culturais. Na concepção do
autor, todo esse dinamismo demonstra muito mais uma África “brilhante” do que um continente
esquecido e atrasado, pecha que até recentemente também pairava sobre outras “Idades
Médias”.
As fontes, os registros e os vestígios utilizados para a construção do trabalho possuem
ampla natureza. Grande parte dos capítulos basearam-se em registros escritos de geógrafos,
viajantes, comerciantes e integrantes (funcionários, diplomatas, membros dos diferentes
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credos) dos respectivos Estados, africanos ou não, que tiveram lugar no recorte temporal
analisado. Outros resultaram da análise de vestígios arqueológicos da cultura material
encontrados em sítios arqueológicos e de seus respectivos relatórios. Em relação aos materiais
escritos, sua quase totalidade provém de fontes árabes. Muito disso se deveu pela expansão do
Islã, temática que iremos nos debruçar mais adiante, na região desde o século VII, o que
proporcionou registros tanto por parte da burocracia dos Estados islâmicos que iam se formando
na região quanto pela presença de mercadores e de viajantes que se aventuraram para além das
fronteiras do mundo mulçumano. Em escala muito menor há fontes provenientes de línguas
locais: o geês da região da Abissínia; o coopta utilizado pelas comunidades cristãs e pelos
membros desta respectiva Igreja; documentos em língua árabe mas redigidos com caracteres
hebraicos pelas comunidades de mercadores judaicos instalados nos grandes centros comerciais
africanos; registros e menções à África em fontes de origem chinesa; registros de mercadores e
exploradores do que hoje corresponde a Europa Ocidental sobre a África do século XV e
começo do século XVI. Também temos algumas representações iconográficas, como pinturas
e mapas.
Os registros arqueológicos por sua vez possuem uma composição muito ampla: moedas
cunhadas a partir de diferentes materiais (cobre, prata, ouro) e com diferentes inscrições e
origens (por exemplo, moedas de ouro encontradas em Debre Damo, norte da Etiópia, eram de
origem kuchan, ou seja, povo de cultura greco-budista da região da Báctria, que corresponde
aos confins dos atuais Estados da Índia, Afeganistão e Paquistão). Além disso, peças de tecido,
magotes de diferentes tipos de metal, contas de vidro provenientes de outras regiões para além
do continente africano, peças de cerâmica oriundas de outras partes do mundo islâmico e para
além dele; conchas marinhas de origem indo-pacífico, túmulos e seus respectivos conteúdos
(desde representações de animais em diferentes tipos de materiais, armas e adereços e restos
mortais de origem humana e animal), vestígios e construções arquitetônicas.
Como o título já deixa bem claro, o livro nos traz uma série de pequenas análises sobre
diferentes acontecimentos, aspectos socioculturais, transformações que tiveram lugar nas mais
diversas regiões do continente africano entre os séculos VIII e XV. Apesar de não haver um
“fio condutor” para o livro como um todo, dois temas em especial perpassam a obra por inteiro:
o comércio e a presença do islã. A partir desses dois “eixos” podemos fazer as interconexões
entre essa enorme variedade de fontes e chegar a produção de sentidos sobre algo que
inicialmente não parece fazer sentido algum. Em relação ao Islã e sua presença no continente
africano temos algumas considerações a fazer.
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Muito do que foi descrito e observado nas diversas partes do continente nos chegaram
por meio dos relatos de mercadores e viajantes islâmicos. Nesse sentido, convém lembrar, muito
daquilo visto “in loco” (ou alegado como tal) por àqueles foi descrito a partir dos referenciais
mulçumanos, privilegiando alguns aspectos em detrimento de outros. Assim sendo, é
conveniente o alerta por parte de François-Xavier de que “nem tudo o que foi visto fora
realmente visto de fato”. Outro aspecto se refere a própria expansão do islamismo pelo
continente. No Magreb, por exemplo, a islamização foi mais abrangente. Contudo, apesar da
conversão à nova religião nem todos adotaram os preceitos sociais que adviriam disso.
Exemplo: os berberes. Sua identidade permaneceu ligada as unidades tribais e aos clãs e não a
uma nação ampla com implicações de fronteiras rígidas presentes noutras partes do mundo
islâmico. No Sahel e além, as conversões não tiveram tanta penetração social, limitando-se
muitas vezes ao soberano e seu círculo mais próximo. Tal fenômeno, segundo Fauvelle, foi
proveitoso para conversores e conversos: estes se inseriram nas redes comerciais do Islã e
àqueles puderam ter maior confiabilidade nas trocas estabelecidas com os novos membros da
comunidade dos crentes. A conversão também abria a possibilidade de alianças entre Estados,
possibilitando a “reis” e “senhores” locais obter hegemonia sobre seus adversários. Por fim
cabe destacar o poder da interconexão islâmica na Idade Média. O Islã soube fazer-se de
intermediário entre diferentes “mundos”, distantes tanto espacialmente quanto culturalmente:
conseguiu efetuar a ligação entre a África Oriental, China, Índia e Oriente Médio bem como
entre a região do Sahel e a Europa Mediterrânea. Este último aspecto tem relação direta com o
segundo eixo que perpassa a obra como um todo: a questão do comércio.
Quando nos referimos as redes de trocas econômicas do mundo islâmico medieval,
compreendendo partes da península Ibérica, África, atual Oriente Médio, China e Índia,
devemos ter em mente que grande parte de seu êxito se deveu pelo amplo sistema comercial
estabelecido, muito mais unificado pelas leis do direito islâmico e pelo sistema monetário do
que pela unidade de língua e pela religião adotada. Como dito anteriormente, as relações entre
comércio e religião se complementaram no recorte temporal estudado pelo autor, mas isso não
significava que a existência de um fosse fator indispensável para a existência do outro. O islã
tornava as transações mercantis eram mais fluídas e dinâmicas. Todavia, as trocas não se
restringiram apenas às regiões islamizadas. Populações não islamizadas da costa oriental
africana comercializavam com mercadores mulçumanos itens como peles, âmbar, marfim e
ouro que eram exportados para diferentes locais. O âmbar, por exemplo, era exportado para a
China, como visto no capítulo 2, que tratou do leste africano no século X. Muitas das regiões
de produção aurífera eram denominadas “pagãs” pelos mulçumanos e mesmo assim estes
Revista Ars Historica, ISSN 2178-244X, nº 22, jul./dez. 2021, p. 182-186 | https://revistas.ufrj.br/index.php/ars

185

últimos não deixaram de adquirir ouro a partir da troca de outras mercadorias. O comércio do
sal era feito, inicialmente, entre as populações não islâmicas com mercadores mulçumanos; e o
tráfico de escravos foi estabelecido entre mulçumanos e os não convertidos ao Islã. Assim,
como bem demonstra o autor, a realização, estabelecimento e continuidade das trocas
econômicas não dependia exclusivamente da presença da fé islâmica por todo o continente.
A interligação por um sistema monetário e por determinadas leis válidas para todas as
regiões islamizadas permitiu presença significativa de mercadores de diferentes crenças nas
praças comerciais do continente africano e além dele. O grupo mais numeroso nesse sentido foi
o dos comerciantes judeus. Sua presença mais significativa foi em Sijilmâsa (Marrocos) a partir
dos séculos IX e X, como abordado no capítulo 16, vindo a declinar a partir do progresso da
ortodoxia sunita – desarticulando tal comunidade no século XV, como o autor debate no
capítulo 32. Estes exerceram papel importante para a integração de diferentes partes da África
através do estabelecimento e expansão da atividade mercantil no continente e nas regiões para
além dele, existindo casas comerciais judaicas na Índia, China, atual Oriente Médio e na costa
europeia do Mediterrâneo. Os europeus, a partir do século XV, inseriram-se nas rotas
comerciais africanas através das redes mercantis judaicas, como também visto no capítulo 32.
Através dos capítulos podemos ter uma noção, ainda que bastante panorâmica, dos
deslocamentos geográficos que as trocas comerciais tornaram possíveis ao longo dos séculos.
Regiões que passaram a integrar-se; centros que progressivamente foram abandonados devido
o declínio de sua posição como entreposto comercial ou porque a atividade econômica
predominante foi deslocada para lugares mais distantes; disputas entre reinos pela hegemonia
e controle das rotas de comércio. Tais mudanças foram algumas vezes descritas pelos próprios
mercadores, ou por viajantes que estiveram nessas regiões. Mas também podemos acompanhálas através dos vestígios arqueológicos de seus respectivos sítios.
Uma crítica que podemos fazer a este trabalho de François-Xavier Fauvelle está
relacionada ao caráter panorâmico do livro, uma vez que não temos nenhuma análise mais
aprofundada sobre alguma temática específica (ainda que o autor retome alguma região ou
determinado assunto em diferentes temporalidades, a discussão em si ainda permanece
limitada). Mas, ao mesmo tempo, tal característica pode apresentar a alguns pesquisadores
possibilidades instigantes para se aprofundar naquilo que o autor apresenta em cada um dos 34
capítulos. De todo modo, o trabalho de Fauvelle é muito interessante e traz uma nova
perspectiva para o período abordado.
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Resenha
PERSPECTIVAS DOS IMPÉRIOS
TRANSATLÂNTICOS IBÉRICOS ENTRE OS
SÉCULOS XVI E XIX
PERSPECTIVES OF THE IBERIAN
TRANSATLANTIC EMPIRES BETWEEN THE
CENTURIES XVI AND XIX
ILANA DE MACEDO VAZ*1

SLEMIAN, Andréa; RODRIGUES, Jaime; VILARDAGA, José Carlos; TUFOLO, Marina
Passos (Org.). Dinâmicas imperiais, circulação e trajetórias no mundo ibero-americano.
Guarulhos: Departamento de História∕EFLCH∕UNIFESP, 2020. 489p.

Organizado por Andréa Slemian, Jaime Rodrigues e José Carlos Vilardaga, professores
de História da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), e por Marina Passos Tufolo,
mestranda em História Social pela referida instituição, o livro Dinâmicas imperiais, circulação
e trajetórias no mundo ibero-americano surgiu dos debates travados num seminário
internacional de mesmo nome realizado em outubro de 2019 nas dependências do campus
Guarulhos da UNIFESP, no qual se buscou reunir pesquisadores de diversas tendências e
instituições nacionais e internacionais em distintos momentos de suas respectivas carreiras.
Como resultado do evento, o livro reuniu artigos de pesquisas de mestrandos e
doutorandos que tratam de temas relacionados às lógicas e às formas de mobilidade, circulação
e interações no mundo ibero-americano, abarcando as espacialidades da Península Ibérica e
América e destas partes com outras regiões do mundo, num recorte temporal sobre a
colonialidade americana.

* Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto, bolsista
FAPEMIG. (Email: ilanamvaz@gmail.com)
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Entendendo o mundo ibero-americano como um espaço de articulação de experiências
jurídicas, religiosas, sociais, culturais, políticas e econômicas de escala global, os organizadores
da referida obra consideram no livro que conexões deste espaço foram estabelecidas com o
mundo africano, asiático e o restante do território europeu, bem como têm em vista a
necessidade do avanço no debate sobre temáticas relativas aos impérios transatlânticos ibéricos
entre os séculos XVI e XIX. Por isso, os artigos são de estilos e metodologias variados, mas
que abarcam dinâmicas coloniais que são passíveis de aproximações, conexões e comparações.
As discussões presentes no livro abordam debates que se apoiam na construção dos
impérios ibero-americanos, bem como na crise dos impérios ibéricos e a subsequente
consolidação dos Estados nacionais, se inserindo majoritariamente no campo teórico da
História Comparada e História Conectada, percebendo os processos históricos como resultados
de conexões e interações tanto dentro dos espaços da América e da Península Ibérica, quanto
externas a elas, de sentido global.
Por se tratar de uma coletânea extensa, com espaço-tempo e metodologia diversificados,
é possível que por vezes o leitor se sinta exaurido pela quantidade de referências e
características específicas de cada pesquisa, o que é compensado pela escolha dos
organizadores em compilar os artigos por temas, guiando o leitor ao seu objetivo final.
O livro foi dividido em quatro blocos temáticos que abrangem diversos recortes,
prevalecendo a análise das interações, mobilidades, identidades e conflitos entre impérios,
jurisdições, territórios, personagens e grupos sociais nas Américas, na Península Ibérica e em
espaços conectados. Essa divisão propiciou uma leitura instigante por nos apresentar, em cada
parte, um mesmo tema em distintos momentos da História.
O primeiro deles, intitulado Trajetórias em foco e composto por nove artigos, analisa as
trajetórias de indivíduos que transitaram entre diferentes continentes em meio às construções
imperiais. São histórias de traficantes, como Francisco Portilho de Melo e Pedro de Braga,
atuantes na busca de indígenas nos sertões e que estiveram a serviço do Estado no contexto das
reformas pombalinas; de mulheres, como Manoela de Santa Clara e Rita de Santa Ignes, que
usaram suas redes de influencias para abrir e manter uma casa de recolhimento em Sorocaba
no século XIX; de conquistadores, como Pedro de Valvídia, veterano nas lutas espanholas na
Itália e no Flandres, que rumou posteriormente para o Novo Mundo, se envolvendo nas lutas
contra as forças de resistência inca ao lado de Francisco Pizarro; de corsários, como Piet Heyn,
navegador que atuou tanto na costa da Bahia ao Rio de Janeiro, quanto no litoral da América
Central e da África no período de 1624 a 1630; e, em sua maioria, de homens da elite da
governança e magistratura, como Gervásio Leite Rebelo, secretário de governo do Maranhão e
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de São Paulo no início do século XVIII, cuja posição social, boa reputação e vínculos
consistentes com sua comunidade facilitaram a atuação enquanto agente de informação e
conhecimento. Tais textos evidenciam que muitas vezes essas trajetórias e experiências de
mobilidade individual entre os séculos XVI e início do XIX beneficiavam os projetos estatais
em curso, colocando em funcionamento os mecanismos necessários ao cumprimento dos
projetos.
A segunda parte do livro é composta por seis artigos que tratam das Circulações
culturais, ou seja, das práticas, formas de saber-fazer, crenças e informações em rotas de mão
dupla que circularam pelo mundo ibero-americano. Os autores consideram como expressões
culturais distintos objetos de estudo, que vão desde a mestiçagem e escritos jesuítas, aos
conhecimentos da natureza e viagens de agentes religiosos junto de suas obras, enfatizando as
conexões entre territórios através do trânsito de pessoas, das relações comerciais, e dos fluxos
desses documentos históricos ao redor do mundo. São textos que fornecem formas e novos
exemplos de como fazer pesquisa de análise global, que permite conexões espaciais de forma
integrada e impedem dinâmicas contextuais de visão eurocêntrica.
Apenas para ilustrar o caráter dos artigos desta parte do livro, destaco aqui dois que
chamaram atenção pela ênfase nessa forma de fazer análise. Um deles é o de autoria de Jean
Silva, que analisa a circulação e produção do Tratado de Hechicerías y Sortilégios, obra escrita
pelo frei franciscano Martin de Castañega, em 1529, e traduzida e adaptada por Andrés de
Olmos, em 1553. É uma obra sobre as ações do diabo, seus poderes e artimanhas, numa tentativa
de teorizar sobre a agência satânica, que se destinava à leitura de missionários e à respectiva
escuta dos povos nativos. O autor do artigo demonstra que a tradução e adaptação feitas na obra
foram um esforço ocidental para tentar procurar símbolos em comum ao do universo ameríndio,
para facilitar a comunicação com os nativos e, por conseguinte, seu domínio. Outro artigo é o
de autoria de Ranay de Lima, que utiliza a fonte documental Nican Mopohua, atribuída ao
indígena Antonio Valeriano (1520?-1605), em que é narrada a aparição da Virgem de
Guadalupe no México ao índio Juan Diego e seu tio, Juan Bernardino. O autor analisa o
processo de legitimação católico e indígena dessa narrativa, que é “traduzida” para a língua
nahua dos astecas. Ambos os artigos utilizam uma fonte de conteúdo cristão que se apoia no
sistema de comunicação indígena para ser transmitido, formando uma adaptação do
cristianismo para uma cosmogonia nativa.
A terceira parte do livro apresenta o tema Territórios e Dinâmicas sociais, em que os
aspectos administrativos, econômico-comerciais e formas de sociabilidade se integram aos
caminhos percorridos formando uma dinâmica dentro da lógica colonial. Com textos que
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abrangem questões relacionadas às delimitações de fronteiras e disputas entre indivíduos por
posse de terras, essa seção reflete a importância de se pensar as mobilidades geográficas e o
recorte espaço-temporal dos objetos estudados, destacando aspectos que se tornam
fundamentais ao entendimento das dinâmicas do mundo ibero-americano. O texto de autoria de
Yan de Morais, por exemplo, coloca o gado como elemento marcante no processo de
colonização e reordenamento do espaço oeste da capitania da Paraíba do Norte setecentista,
além de definidor das mudanças sociais, políticas e econômicas. Já o de André Pompeu parte
de um esforço por identificar a promoção da economia das drogas do sertão na Amazônia
colonial (século XVIII) através da associação do contexto global, que conectava a Ásia, Europa
e América, com o prévio conhecimento do comércio de especiarias, trazendo outros sujeitos
como nativos, negros africanos e mestiços, que atuaram como cabos de canoas expedicionárias
no sertão, demonstrando uma maior dinamização dessa função.
Finalmente, a quarta e última parte do livro traz o tema do Governo das terras e das
gentes, em que aborda a circulação de notícias, embaixadas e correios como forma de
comunicação política dentro das estruturas coloniais. Portanto, abrange também o ofício desses
agentes da comunicação: almotacés, juízes de fora e ouvidores, governadores, administradores
e seus agentes, “correios volantes” e missionários. O exercício da almotaçaria em São Paulo de
1755 a 1828, por exemplo, é o objeto de estudo da autora Cláudia Rezende, cuja função possuía
atribuições identificadas com um sentido tradicional da palavra “polícia”, sendo associado com
o “bom governo” da cidade e de seus habitantes. A prática governativa de circular informações
e notícias poderia aparecer em forma de escrita epistolar, como no caso na capitania do Mato
Grosso e Estado do Grão-Pará em meados do XVIII, estudado pelo autor Otávio Vitor Ribeiro.
Tal prática também se expressa na forma de ideais jurídico-políticos restauracionistas
baseados nos fundamentos do Direito e nas Escrituras Sagradas, como no caso da legitimação
de João Fernandes Vieira como governador da Guerra da Liberdade Divina em 1645, tema
analisado no quarto artigo desta parte. O “correio volante”, que foi uma rede de comunicação
diplomática durante o século XVI entre d. João III e seus embaixadores na Europa, é tema do
quinto artigo desta parte. São analisadas as rotas geográficas por onde passavam essas
correspondências, por mar ou por terra, considerando-as como uma forma de comunicação
imprescindível à manutenção do reinado. Um mecanismo de comunicação do Antigo Regime
poderia também ser a via peticionária no Conselho Ultramarino na comarca do Rio de Janeiro
do XVIII, que foi estudada pela autora Marina Passos Tufolo e considerada como uma forma
de se fazer denúncias que gerava resultados.
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A circulação, o acesso e o uso das informações entre esses agentes do Conselho
Ultramarino na América portuguesa também são estudados no artigo de Leonardo Paiva
Oliveira, no qual se pondera que a circulação de indivíduos entre os séculos XVII e XVIII em
determinadas áreas auxiliava a prática governativa e possibilitava a criação de uma memória
administrativa. A forma como as argumentações são construídas é tema do sexto artigo, em que
é considerado o jogo de poder sobre terras através do uso da linguagem do embaixador d. Luís
junto à Santa Sé, no final do século XVII. Por fim, o último artigo nos traz uma reflexão sobre
a interação entre o poder local (Estado do Brasil e do Maranhão) e o poder central (Madrid,
Lisboa) no período em que o Estado do Brasil pertencia à Monarquia Hispânica, considerando
que ela aconteceria com o objetivo de otimizar a cobrança colonial, de proteger território dos
corsários e de se fortalecer institucionalmente.
Um ponto de confluência entre os artigos do livro é a valorização da perspectiva
geográfica e seus deslocamentos ao longo dos tempos, evidenciando o espaço-tempo como
fatores indissociáveis e enriquecendo as pesquisas históricas. Este é um livro que, sobretudo,
nos fornece visões e metodologias distintas, capazes de nos instigar a escrever e a refletir sobre
o funcionamento do mundo ibero-americano durante os longos séculos abordados. É uma
contribuição valiosa aos estudantes atentos às formas de se fazer História.
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