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Apresentação 

 

É com grande alegria que publicamos o primeiro exemplar da Acesso Livre, revista da 

Associação dos Servidores do Arquivo Nacional. Este periódico soma-se a outros dois da 

ASSAN – o Boletim da ASSAN (versão impressa mensal) e o Boletim Eletrônico da ASSAN 

(versão eletrônica semanal) – no propósito de servir como um instrumento de comunicação da 

entidade, mas também como um instrumento de difusão e debate de ideias políticas, sociais e 

culturais que dizem respeito e possam interessar aos trabalhadores do Arquivo Nacional e aos 

trabalhadores e cidadãos de uma forma geral. Por conta disso, a revista abarca temas como 

arquivo, informação, memória, patrimônio, história, administração, políticas públicas, 

movimentos sociais, direitos sociais e democracia. 

A ideia de lançar uma revista veio justamente da importância de sindicatos e 

associações de trabalhadores fomentarem um debate amplo sobre os problemas sociais que 

afetam o mundo nestas últimas décadas de globalização, de neoliberalismo, de pós-

modernidade. Não podemos deixar de mencionar que a necessidade levantada pela ASSAN de 

contribuir com esse debate, coincidiu com a efervescência social que percorreu o Brasil no 

ano de 2013. Neste ano, pudemos não apenas observar, mas compor, nos engajar, integrar, 

manifestar, exigir e cobrar dos governantes um futuro melhor. Acesso Livre é uma 

contribuição da ASSAN, ainda que modesta, para que possamos nos informar, analisar e 

questionar; questionar tudo, inclusive o óbvio. 

Neste primeiro número, cujo tema do dossiê temático é “Preservação e acesso”, 

prestamos uma homenagem a José Honório Rodrigues – historiador, membro da Academia 

Brasileira de Letras e diretor do Arquivo Nacional de 1958 a 1964 –, que teve grande 

importância para a historiografia e para a arquivologia no Brasil. 

 Desejamos a todos uma boa leitura, boas análises e bons questionamentos. 

 

Diego Barbosa da Silva 

Presidente da ASSAN (2013-2014) 
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A propósito de “Por que não escrevo História 
Contemporânea” 

Orlando de Barros 
Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e pós-doutor pela Università Degli 
Studi Tor Vergata, Roma. 

 

orque não escrevo História Contemporânea”, de José Honório Rodrigues, 

escrito em 1973, no número 10 de uma revista mimeografada de um 

conglomerado privado de faculdades, é um texto soberbo e venerável, que não 

deixa de aludir à precariedade cultural e científica brasileira, há quarenta anos passados. Tal 

precariedade é aqui tratada como um tema paralelo ao principal, as dificuldades de diversos 

tipos que os historiadores encontram para escrever a história contemporânea do Brasil. 

Observa-se que o modo de produção deste texto está explicitamente datado, seja pelas 

circunstâncias históricas vividas pelo autor na ocasião, seja pelo espírito do tempo, interno e 

externo, embora muito do que ali aparece, sobretudo a denúncia das mazelas, se tenha 

estendido pelas quatro décadas que nos separam de sua feitura. Em 1973, José Honório 

Rodrigues já tinha consolidado uma respeitável reputação, como historiador, escritor e 

jornalista. Era então membro da Academia Brasileira de Letras e havia desempenhado papéis 

de destaque como gestor de importantes institutos públicos de coleções documentais, na 

Biblioteca Nacional, no Itamaraty e no Arquivo Nacional, neste último como diretor, entre 

1958 e 1964. 

Em 1981, Rodrigues declararia a um jornal carioca que sua posição política era a de um 

“liberal socialista”, o que nos faz crer, pelo quanto conhecemos dele, que oito anos antes, 

quando escreveu o referido texto, ele já estava mais que firme em suas convicções de social 

democrata. E isso representava muito na ocasião, pois em 1973 ainda estava em curso o 

governo de Garrastazu Médici, o auge da ditadura militar, da repressão política e da censura 

prévia aos jornais. Certamente que as circunstâncias políticas o obrigaram a olhar em 

perspectiva a História Republicana e reparar nos percalços que atormentaram os historiadores 

que quiseram escrever a história contemporânea do Brasil. 

À primeira vista, poder-se-ia supor que os historiadores brasileiros preferissem tratar de 

época mais antiga para minimizar os riscos políticos, e isso se dizia realmente. Mas o autor 

cita vários deles que não só escreveram História contemporânea, como “história atual”, como 

José Maria Belo, Nelson Werneck Sodré, Leôncio Basbaum, Cruz Costa, e ainda outros, que 

“P
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venceram o temor de julgar os poderosos. Talvez a questão fosse outra, de caráter 

metodológico, posto que José Honório registra que as universidades eram então deficientes no 

que concerne aos instrumentos de trabalho e de pesquisa, sendo que os departamentos de 

História das antigas Faculdades de Filosofia, com raras exceções, “foram desde o começo 

domínios reservados da mais absoluta e endurecida insciência e infecúndia”. 

Coincidentemente, quando o texto foi escrito, as universidades recebiam alento para 

superar muitas de suas dificuldades de origem. A pós-graduação, que era então pioneira e 

restrita, recebia apoio do governo, em recursos e incentivos. No ano seguinte, José Honório 

Rodrigues começou o seu curso de historiografia no mestrado de História da Universidade 

Federal Fluminense. Alguns anos depois trocaria a Fluminense pela Federal do Rio de 

Janeiro. Nesse mesmo tempo, as universidades procuravam implantar rapidamente seus 

cursos de pós-graduação e elevar a qualidade dos demais cursos. Assim, do ponto de vista dos 

aspectos teóricos e metodológicos, os anos vindouros superariam em muito as deficiências 

apontadas pelo autor do “Porque não escrevo História Contemporânea” no meio universitário, 

graças, sobretudo, ao efeito multiplicador da pós-graduação, da qual José Honório foi um 

pioneiro, no âmbito carioca. 

Mas se José Honório se decidiu por não escrever História Contemporânea não foi 

exatamente pelo temor de desagradar os governantes, embora ele considerasse a falta de 

liberdade de criação e de pensamento um fator limitador essencial. Ele considera que a 

História Contemporânea não tem natureza distinta das demais, exceto pelo maior risco de ser 

superficial, por não enxergar a totalidade da ação humana no seu complexo de conexões, que 

é com que se constrói uma visão de conjunto. De fato, ela tende a se limitar à curta duração, 

aproximando-se da crônica ou do jornalismo. Mas o que impede mesmo José Honório são as 

limitações de caráter metodológico. 

Para ele, o Brasil é um país de baixa consciência histórica, especialmente na República, 

que tem permitido a destruição em massa de documentos oficiais, ou sua dispersão, resultado 

de uma continuada política nacional de arquivamento da documentação pública. Os arquivos 

sofrem com as deficiências materiais e falta de recursos, os ministérios deixaram de publicar 

regularmente os relatórios, a produção da massa documental segue sendo imensa e sua 

seleção impunha normas e procedimentos técnicos que eram simplesmente desconhecidos no 

Brasil. Para embasar o raciocínio, revela dados impressionantes sobre o volume da guarda de 

documentos oficiais nos Estados Unidos e Reino Unido, para efeito de comparação com o 
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caso brasileiro. Assim, boa parte da documentação essencial ao historiador do período 

republicano desapareceu completamente ou se apresenta incompleta e lacunosa. 

A outra dificuldade vem da ação dos governos, historicamente alienados, 

desinteressados, temerosos do julgamento de suas ações, ou por quererem adiar ao máximo o 

exame dos papéis que produziram. A posição governamental tem sido a da desinformação, do 

cochilo, do segredo, da alienação pública, da soberba e do desprezo: “Informar para que, se 

não tem de dar informações a ninguém?” Na contramão desse estado de coisas, diga-se que 

José Honório procurou, quando diretor do Arquivo Nacional, em 1961, instituir um 

movimento positivo, quando conseguiu do presidente Juscelino Kubitschek que o arquivo de 

sua presidência ficasse à disposição dos estudiosos. 

Se for verdade que muita coisa mudou nos anos que nos separam da publicação do 

artigo de José Honório Rodrigues, e penso que, no geral, muito positivamente, ainda seguimos 

a nos desavir com muitas das mazelas ali apontadas. E, assim, o texto continua muito 

importante para os dias que correm como um elemento de crítica e de reflexão para os que se 

debruçam sobre os documentos da História recente do país. 
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Por que não escrevo História Contemporânea∗∗∗∗ 
 

José Honório Rodrigues 
Historiador, professor e ensaísta. Diretor do Arquivo Nacional no período de 1958 a 1964. 
 

 história como disciplina intelectual nasceu como descrição da atualidade e suas 

formas primitivas, a crônica, sobretudo, representam tão somente os aspectos 

conjunturais da realidade. Eram os fatos mais superficiais, menos consequentes, 

menos profundos, menos influentes, menos estruturais que o cronista histórico via, tal qual o 

atual cronista literário e jornalístico. 

As formas posteriores, os anais, as décadas, revelam as mesmas deficiências, a mesma 

incapacidade de generalizar, de aprofundar, de ver, ao longo de uma duração definida, o 

caráter próprio e original de um período histórico. 

A História Contemporânea pode ser como toda história mais ou menos antiga, mais 

crônica e menos história, dependendo da capacidade do historiador. Mas, na verdade, ela 

corre maior risco de ser superficial, de não ver a totalidade da ação humana no seu complexo 

de conexões, motivos e efeitos, do que uma história que se constrói com a visão do conjunto, 

à longue durés. Que não se limita a ser uma história de uns poucos anos e muito menos de um 

ano só, pois o ano não tem nenhuma significação histórica. Ela atrai mais os cronistas que os 

historiadores. Aí está seu primeiro defeito, muito difícil de evitar. 

É evidente que a História Contemporânea não difere de qualquer forma de 

conhecimento histórico do ponto de vista epistemológico, filosófico. Seria uma concepção 

ilusória do conhecimento histórico afirmar que o conhecimento contemporâneo é um, o antigo 

é outro. Os problemas capitais são metodológicos. 

O primeiro consiste na limitação ou deficiência do acesso às fontes primárias, ou na 

proibição de consulta, seja de arquivos particulares, ainda fechados, seja de arquivos públicos, 

com documentos não desclassificados, ultrassecretos, secretos e confidenciais. 

O segundo consiste na facilidade e dificuldade impostas pelo governo aos consulentes, 

ou melhor, na liberdade de informação, ou ainda, na liberdade de pesquisa. Este embaraço é 

metodológico e político, mas é somente político o terceiro aperto, isto é, a reação que o 

julgamento do historiador pode provocar no público. O conflito entre a conveniência política, 

                                                           
∗ Artigo publicado originalmente nos Cadernos Alcântara Machado nº 0, São Paulo, agosto de 1973. 

A
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a verdade histórica e a atitude política do público nas questões históricas atuais torna mais 

difícil a posição da historiografia contemporânea. 

 

O acesso às fontes contemporâneas 

 

Já escrevi longamente n’A pesquisa histórica no Brasil (Companhia Editora Nacional, 

2ª ed., 1969), o único livro sobre a matéria, sobre a questão do acesso. Remeto ao livro o 

leitor interessado nas informações técnicas e metódicas, e me limito a dizer aqui o essencial. 

O Brasil é um país de baixa consciência histórica, especialmente depois da República. 

Em primeiro lugar, destruímos indiscriminadamente os documentos oficiais e permitimos que 

coleções preciosas de livros raros fossem exportadas. O Ministério da Agricultura foi o 

primeiro a destruir totalmente seu arquivo, e o da Fazenda tem se excedido neste desmando. 

Destruiu-se o arquivo da Alfândega do Rio de Janeiro e o de Paranaguá, dificultando 

extremamente a reconstituição da história econômica brasileira, especialmente da 

Independência até o predomínio de São Paulo, na segunda década deste século. Não sei se o 

arquivo da Alfândega de Santos permanece intacto. 

Não há política arquivística nacional, nem o Arquivo Nacional tem poder, como tem 

as instituições semelhantes das grandes potências atuais, sobre os documentos produzidos 

pela administração pública. Como se sabe, o crescimento moderno da produção documental é 

fantástico, e a seleção impõe normas técnicas que são simplesmente desconhecidas no Brasil. 

Os Estados Unidos produziam até bem pouco tempo quatro milhões de metros cúbicos de 

documentos por ano, e para se ter uma ideia do problema, basta dizer que o edifício do 

Arquivo Nacional, em Washington, só pode abrigar três milhões de metros cúbicos, o que 

significaria, na falta de controle e bopolítica de seleção, a construção de um edifício por ano 

para custodiar essa documentação. 

De acordo com informação prestada pelo presidente Richard Nixon, os Arquivos 

Nacionais dos Estados Unidos possuem atualmente 160 milhões de páginas de documentos 

classificados como secretos, ultrassecretos e confidenciais, datando da Segunda Guerra 

Mundial, e de mais de 300 milhões de páginas produzidas de 1946 a 1954. 

O exemplo inglês é semelhante. Em 1954, verificou-se que eram necessários 200 mil 

pés cúbicos para guardar os documentos de mil anos de história, e 600 mil pés cúbicos para 

conservar os existentes naquele mesmo ano nos departamentos do governo. 
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Não estamos fazendo nada para resolver esta questão. A destruição é realizada nos 

serviços de comunicação, aos quais pertencem os arquivos correntes, ativos, que alimentam o 

Arquivo Nacional, e os ministros mostram-se indiferentes ao problema ou decidem a favor da 

eliminação. 

Esta destruição indiscriminada é e será a grande responsável pela falta de 

documentação contemporânea no Arquivo Nacional. Por mais liberal que fosse um governo, 

abrindo seus arquivos, não sei se haveria muito a ver nestes anos todos da República, com a 

extinção de tantas fontes primárias, com o desinteresse, com a inconsciência histórica e com o 

medo de ser julgado. Esta mistura de sentimentos é a grande culpada da inexistência 

documental ou de sua dispersão, excetuado o Arquivo do Itamaraty, este mesmo muito 

ameaçado na parte não corrente, ou inativa. 

Quando uma nação não participa da fabricação histórica, não possui consciência 

histórica. Os arquivos modernos foram criados por Napoleão, pela rainha Vitória, por Lênin e 

por Franklin D. Roosevelt. 

Se somarmos à destruição inconsciente dos documentos a falta de informação oficial 

do governo, poderemos escrever sem hesitação que vivemos na mais profunda obscuridade 

histórica contemporânea. 

O Brasil desde o seu nascimento como nação livre publicava excelente documentação 

oficial: as Falas, correspondentes às Mensagens atuais, eram debatidas no Parlamento e 

constituíam motivo de discussão da política da nação, hoje limitadas a uma entrega ao 

Congresso, que agradece e encerra o assunto; os relatórios ministeriais apresentados ao 

Parlamento no Império e ao presidente da República eram documentos preciosos, que 

forneciam dados oficiais sobre as mais importantes questões nacionais. Desde a década dos 

quarenta deste século, excetuado o Ministério do Exterior, que veio até a década dos sessenta 

com essa prática, não se fazem ou não se publicam relatórios ministeriais. 

Já se notava a decadência do documento republicano comparado ao imperial, um 

primor de elaboração, valioso pela informação autêntica e a documentação que publicava. 

Estamos, portanto, sem fontes, e cada vez mais sem fontes para História 

Contemporânea, apesar da crescente produção documental oficial. Os documentos 

estrangeiros, relatórios de embaixadores e cônsules, papéis oficiais existentes nos arquivos 

dos países importantes nas relações com Brasil, não suprem a deficiência dos nossos. 
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Os governos republicanos, temerosos do julgamento histórico, vivem no mundo do 

cochilo, do segredo, da alienação pública. Informar para que, se não têm que dar satisfações a 

ninguém? 

Sobram os arquivos particulares, e são poucos os abertos. Como se pode fazer História 

da era de Getúlio Vargas somente com o arquivo de Getúlio Vargas e do seu companheiro e 

amigo Oswaldo Aranha? Seria a visão getulista ou aranhista da era getulista-aranhista. Onde 

estão os arquivos de seus adversários políticos? De João Neves da Fontoura, de Lindolfo 

Collor (este já mandado organizar por sua filha Leda Collor de Mello, que pessoalmente tem 

intenção de entregá-lo ao Arquivo Nacional), de Flores da Cunha e de vários outros gaúchos 

ou não, mas sobretudo gaúchos, pois, desde 1930 a História do poder no Brasil é sobretudo 

História gaúcha. 

A única forma de corrigir a insuficiência transitória documental na construção de uma 

História é a edição selecionada, autêntica, integral ou em trechos de documentos dos 

respectivos arquivos. História, mesmo factual, baseada em arquivo particular, um ou dois, não 

é História: é, quando muito, uma versão oficial ou parcial, tal como as biografias oficiais 

feitas de acordo com os arquivos dos biografados. 

Alguns procuram suprir a informação unilateral com o arquivo histórico do Itamaraty, 

aberto de 1930 em diante, primeiro aos americanos, mediante concessões especiais de alguns 

ministros sensíveis aos apelos amigos. Ou com a pesquisa de arquivo da Presidência, por mim 

conseguido quando diretor do Arquivo Nacional, do presidente Juscelino Kubitschek, em 

1961, e logo depois de examinado posto à disposição dos estudiosos que dele têm se utilizado. 

Arthur Schlesinger Jr., o grande historiador americano e assessor do presidente John F. 

Kennedy, afirmou que realmente 99% da informação necessária para um julgamento político 

inteligente se encontram no New York Times, cuja consulta é hoje facilitada, como a do Times 

de Londres, e de uns outros poucos jornais, pelos índices anuais correntes e retrospectivos. 

Mas os jornais brasileiros têm sofrido os rigores da censura mais dura ou mais branda, o que 

invalida sua informação. E quando não podemos confortá-la com outras fontes, deixamos de 

respeitar a velha norma de sabedoria histórica, que nos ensina que testis unus testis nullus. 

 

A liberdade de informação. Os documentos secretos 

 

O exercício da pesquisa histórica para História Contemporânea não deve afugentar os 

melhores estudiosos, apesar de suas dificuldades. Ela não pode ficar entregue a Claqueurs, 
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despidos de qualificação metodológicas e teóricas, propagandistas e amadores que, no fundo, 

contribuem para seu descrédito público. 

Gerhard Ritter, o grande historiador alemão, disse no 10º Congresso Internacional de 

História que a principal questão para realizar uma História Contemporânea consiste na 

liberdade de informação, na liberdade de pesquisa, no direito democrático de julgar e criticar. 

A ela se contrapunham a obrigação e a responsabilidade do historiador de realizar esta tarefa 

sem fazer da História uma matéria publicitária, tendenciosa, sem categoria científica. Um 

historiador, escrevendo História antiga, moderna ou contemporânea, não pode ser um 

aplaudidor de nomes, de fatos, de acontecimentos, sem buscar compreender as raízes, os 

motivos da ação humana. 

Eu mesmo tenho defendido a prática da Histórica Contemporânea brasileira, como se 

pode ver nos meus livros Teoria da História do Brasil (Companhia Editora Nacional, 3ª ed., 

1969) e Pesquisa Histórica do Brasil (Companhia Editora Nacional, 2ª ed., 1969). 

Mas seu exercício é difícil mesmo nas democracias anglo-americanas, onde, como nas 

escandinava e holandesa, as garantias individuais não são um arremedo de direito. Como é 

possível praticar História Contemporânea em regimes de exceção? 

Esta é uma questão fundamental, mas não elimina as outras, que cerceiam a liberdade 

de informação e de pesquisa. A existência de uma política de segredo impede o acesso a 

documentos capitais, sem o conhecimento dos quais não se pode compreender e reconstruir 

uma fase como a nossa. 

Não. As coisas secretas não pertencem ao Senhor nosso Deus, como está no 

Deuteronômio (cap. 29, v. 29). Todas devem nos pertencer, as encobertas e as reveladas, para 

que o nosso coração entenda, os nossos olhos vejam, os nossos ouvidos ouçam. 

 A questão dos papéis do Pentágono, em parte revelados, suscitou como anteriormente 

a Amerásia, documentos sobre a posição americana na Ásia, um grande debate democrático 

nos Estados Unidos sobre o problema do segredo, sobre o dilema entre dois princípios 

igualmente veneráveis: o da revelação e o da confidência. 

William G. Florence, funcionário aposentado do serviço de segurança do Pentágono, 

em depoimento prestado no Congresso norte-americano, calculou em 20 milhões o volume 

dos documentos classificados como ultrassecretos, secretos e reservados (inacessíveis), e 

disse que 99,5% deles se fossem revelados não prejudicariam os interesses da defesa do país. 
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A bíblia do conceito de segurança dos documentos foi o decreto executivo nº 10.501 

de Eisenhower, que permitiu o controle efetivo sobre os documentos, sem estabelecer nenhum 

sistema de desgraduação e desclassificação. 

O grande mal do sistema de segredo de documentos públicos consiste na facilidade 

com que permite que a mentira se torne uma rotina. “Quando tudo é classificado, então nada é 

classificado, e o sistema passa a ser desrespeitado pelo cínico ou pelo imprudente, e a ser 

manipulado por aqueles que tentam autoproteger-se ou autopromover-se. Eu suponho, em 

resumo, que o fundamento de um sistema verdadeiramente efetivo de segurança seria a 

máxima revelação possível, reconhecendo que o segredo só pode ser preservado quando a 

credibilidade é verdadeiramente mantida”, disse o ministro da Suprema Corte dos Estados 

Unidos, Potter Stewart. 

Foi o escândalo provocado pela divulgação dos papéis do Pentágono que levou o 

presidente Nixon a baixar o decreto-executivo nº 11.652, que estabelece as normas de 

classificação de documentos de segurança. As tabelas estabelecem a desgraduação e 

desclassificação dos documentos de ultrassecretos a secreto e a confidencial, num máximo de 

dez anos, com quatro categorias de exceções. Para empreender a desclassificação dos 

documentos da Segunda Guerra Mundial, uma montanha material de 160 milhões de páginas, 

em 49 mil pés cúbicos de espaço de armazenagem, o presidente Nixon pediu ao Congresso a 

quantia de 636 mil dólares, empregando 110 pessoas. 

Este decreto de Nixon, somado à lei de 1966, The Freedom of Information Act (Lei de 

Liberdade de Informação), abre perspectivas para o maior conhecimento das fontes primárias. 

Especialmente quando se considera que se tenta hoje nos Estados Unidos baixar a regra geral 

de acesso aos documentos públicos, de trinta anos para dez. A regra de trinta anos é quase 

universal, depois que o presidente Nixon a estendeu do Departamento de Estado a todos os 

ministérios, e que Wilson, na Inglaterra, e De Gaulle, na França, a ela aderiram. 

No Brasil antes retrocedemos que progredimos. O decreto nº 56.820, de 1º de 

setembro de 1965, estabeleceu 47 anos para os documentos do Itamaraty relativos aos Estados 

Unidos e à Europa, e 68 anos para os relativos à América Latina. O reforço à inacessibilidade 

veio com o decreto nº 60.417, de 11 de março de 1967, que aprovou o regulamento para a 

salvaguarda dos assuntos sigilosos, fortalecidos pelo decreto nº 5.186, de 11 de novembro de 

1971. Estes dois decretos significam uma barreira intransponível à informação, o predomínio 

da política de sigilo obscurantista, como escrevi n’A pesquisa histórica no Brasil. 
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Sem julgamento não há história 

 

Discute-se muito nos Estados Unidos o rebaixamento do prazo de acesso à consulta, 

de trinta anos para vinte ou dez. Arthur Schlesinger Jr. defendeu o limite máximo de dez anos. 

Na verdade, quando o processo histórico era lento e demorado se justificava a extensão do 

prazo de proibição, pela presença, por muito tempo, dos efeitos dos fatos e da ação dos 

políticos responsáveis. Hoje, a aceleração do processo histórico elimina rapidamente os 

efeitos e torna menos durável a ação histórica pessoal. Consequentemente, diminui o prazo da 

responsabilidade e por isso deve ser reduzido o tempo de limbo do documento. 

O custo da manutenção dos arquivos secretos representa para os contribuintes nos 

Estados Unidos de 60 a 80 milhões de dólares por ano. Não sei o custo no Brasil, que deve 

incluir a despesa com a manutenção dos arquivos correntes ministeriais e outros oficiais e 

semioficiais, e com o Arquivo Nacional, o único de custódia, criado pela Constituição de 

1824. 

 

O julgamento histórico 

 

Mas a grande dificuldade do estudo e da reconstrução analítica e crítica da História 

Contemporânea está na dificuldade de julgar, especialmente devido a duas razões capitais. A 

primeira é a reação que o julgamento do historiador pode provocar. Nenhum historiador pode 

deixar de pronunciar seu julgamento. Quem não julga, exerce uma função menor; reúne 

documentos, compila, fazem crônicas. Na raiz grega da palavra história se contém a ideia de 

julgamento, como mostrei n’A pesquisa histórica no Brasil. 

Escrevi em História e historiadores do Brasil (São Paulo, 1965) e em Vida e História 

(Rio de Janeiro, 1966) sobre o dever do julgamento na obra histórica. Nenhuma objetividade 

implica uma neutralidade de eunuco, como disse o historiador alemão Gerhard Ritter. “É uma 

ilusão acreditar que o historiador possa contar a História sem assumir a posição que o guiará 

na escolha do material. Quem quiser fazer História será obrigado a julgar.” 

Sem justiça não há governo, e sem julgamento não há História. O que não se deve 

fazer é confundir a posição do historiador e a do cidadão. Meu julgamento histórico e meu 

julgamento político podem variar; de qualquer modo eles estão concentrados sobre coisas 

diferentes. O cidadão preocupado com a ação política terá, hoje e amanhã, na sua atitude em 

relação ao passado recente, um olho no futuro, preocupado em restabelecer o que em sua 
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opinião foi feito erroneamente; ele pode ter razões políticas para recusar admitir que o que 

aconteceu passou irreparavelmente. Mas esta não é a atitude do historiador, que se concentra 

sobre o que aconteceu, como e por que, e o que acontecerá amanhã é problema seu como 

cidadão, e não como historiador. 

As escalas de valores são outras. E diante da perversão da razão de Estado, da 

perseguição totalitária, da eliminação de Guernica, da extirpação dos judeus, do horror do 

domínio alemão na Rússia, da câmara de gás, dos campos de concentração, do trabalho 

escravo, e de todas as coisas que estão ligadas aos nomes de Hitler, de Mussolini, de Stalin, de 

Franco e de Salazar, os historiadores cometeriam uma vilania, violentariam as normas básicas 

da moralidade, confundiriam a sua consciência se deixassem de apontar e condenar todas as 

violências cometidas contra a dignidade humana. 

Escrever história sem julgamento moral, disse Geoffrey Barraclough, no seu estudo 

sobre “História, moral e política”, seria um ato antissocial, pois a responsabilidade pessoal, a 

responsabilidade individual pelos seus próprios atos é politicamente necessária. 

Os nossos homens públicos do Império, favoráveis ao poder pessoal do imperador, 

criaram a ficção constitucional da irresponsabilidade imperial, de sua impecabilidade. Não 

houve isso, e nunca haverá em nenhum regime, por maior e mais absoluto que seja o poder 

irresponsável. Todos os que abusam do poder mais tarde ou mais cedo serão julgado pela 

história, e nunca faltarão historiadores como o limpo e honrado Diogo do Couto, que sempre 

escreveu “com aquela liberdade e desengano de soldado veterano, que nem receia o mal pelo 

que disser, nem espera bens pelo que lisonjear”. 

A história não teme verdades incômodas e sabe que vitoriosos não são donos da 

verdade. 

 

A pesquisa histórica brasileira e a história contemporânea 

 

Tem-se dito e repetido que o historiador brasileiro não faz história contemporânea e se 

refugia na mais antiga, temeroso dos riscos e represálias que seu julgamento poderia provocar. 

Reconheço que o papel do medo e da coragem são muito importantes, tanto na história, na 

construção do presente e do futuro, quanto na historiografia, no estudo e reconstrução do 

passado, ainda o mais recente. 

Reúno algum material sobre essas características humanas para escrever em breve um 

ensaio sobre o seu papel na história. Mas na verdade, apesar dos riscos políticos, das 
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deficiências de fontes, do temor nos regimes de exceção, não acho que no Brasil tenham a 

pesquisa e a historiografia contemporânea sido abandonadas. 

Como exemplo, sem entrar no mérito da contribuição individual, não se pode esquecer 

que José Maria Belo, Pedro Calmon, Nelson Werneck Sodré, Leôncio Basbaum, Cruz Costa, 

Alfredo Arinos de Melo Franco, Hélio Silva e muitos outros autores de monografias ou 

ensaios fizeram história contemporânea, e, às vezes, até história atual, contando sua própria 

participação. Tudo isto sem somar os depoimentos contemporâneos, as memórias, as 

autobiografias, as correspondências que rompem até mesmo o sigilo do governo, ainda 

quando guardado a sete chaves. 

Não é nossa historiografia muito pródiga nestas últimas fontes primárias, mas ainda 

assim não são inexistentes. Mas a proliferação de memórias estrangeiras, especialmente 

americanas, ajuda a romper a penumbra oficial em que se escondem os negócios públicos. 

Todos aqui citados escreveram suas histórias até a época em que viviam, ou pelo menos até a 

fase em que perduram os efeitos das ações que testemunharam. 

Creio que a pesquisa e a historiografia brasileiras nunca recuaram diante desse desafio, 

enfrentando todos os riscos dos regimes de exceção, que têm sido a norma republicana, 

especialmente nas fases de predomínio gaúcho, com a exclusão de Arthur Bernardes. 

As deficiências da pesquisa e da historiografia brasileiras residem mais nos meios 

materiais que na bravura de seus praticantes. Somos pobres, nunca podemos assistir a uma 

jovem vocação com o auxílio que lhe é dado nos Estados Unidos, por exemplo. Eu sei 

pessoalmente o que isso significa, pois tive a sorte de receber uma bolsa de pesquisa da 

fundação Rockefeller e consegui assim uma formação que me seria impossível de outro 

modo. 

As universidades são deficientes nos instrumentos de trabalho e de pesquisa; as antigas 

faculdades de filosofia, especialmente os departamentos de história, com raras exceções, 

foram desde o começo domínios reservados da mais absoluta e endurecida insciência e 

infecúndia. Neles não se renovou a disciplina, pela contribuição original. Possuímos 

pesquisadores e cronistas cuja deficiência não consiste no autodidatismo, mas no 

antididatismo. Eles são médicos, de várias especialidades, dentistas, generais, advogados, 

almirantes, engenheiros, e insistem em fazer história sem lerem nenhum livro de metodologia, 

de filosofia e de crítica histórica. 

Autodidatas foram todos os grandes historiadores luso-brasileiros, Alexandre 

Herculano, Varnhagen, Capistrano de Abreu, mas todos três leram e leram muito e ensinaram 
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nos seus escritos a renovação metodológica da história. Mas quando se pratica história, não 

querendo aprender os rudimentos da disciplina, não se trata de um autodidata, mas de um 

antididata. 

O antididata julga bastarem à sua nova disciplina os métodos da sua profissão, embora 

existam vários profissionais que estudam os métodos da nova disciplina que os entretêm, 

seguindo a lição dos mestres. 

Outro pecado capital é o desconhecimento das contribuições estrangeiras, das fontes e 

da interpretação. 

 

A contribuição estrangeira à história brasileira contemporânea 

 

A contribuição estrangeira não é só americana, como se costuma dizer e repetir. Há 

uma importante contribuição inglesa, francesa, alemã, e, não espantem, soviética. Não cito a 

portuguesa e espanhola, esta bem menor, porque ela é acessível ao maior número, pela maior 

divulgação. 

Como fui aos Estados Unidos muitas vezes, como estudante e como professor, de 

1943 a 1970, assisti ao nascimento e ao desenvolvimento dos estudos brasileiros naquele país. 

No começo havia apenas o estudo do português, ligado à seção de espanhol do departamento 

de línguas românticas. Estudava-se, afora a língua, diminuída como se fora um dialeto 

espanhol, e não uma língua independente, um pouco de história nos cursos de História da 

América Latina, uma cadeira desconexa, vaga e imprecisa, como é o curso de História da 

América das nossas universidades. 

Depois fui assistindo ao desenvolvimento dos estudos de língua, de cultura, de 

história, de política, de economia brasileira, a princípio dependentes dos cursos de América 

Latina. 

Foi somente em 1961, em pleno domínio da política externa própria e independente, 

que o presidente John Kennedy, ao reformar a educação, considerou o português uma língua 

crítica. Era preciso estudá-la, e conhecer o Brasil, seu povo, sua cultura, sua história, seus 

costumes. 

Na década dos sessenta, creio terem os estudos brasileiros atingido seu clímax. Havia 

muitos professores brasileiros, os convites eram anuais, e ofertas de emprego permanente 

como professor não foram raras. É natural que pelos 1970 em diante vejamos a floração do 

que foi feito na década dos sessenta. 
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Eu sempre costumava dizer que os Estados Unidos iriam preparar seus professores e 

especialistas em Brasil e logo dispensariam os brasileiros. E é exatamente o que está 

acontecendo. Hoje há os brasilianistas, os membros da Conference on Latin American 

History, vários cursos sobre Brasil na maioria das universidades americanas, várias revistas 

publicando artigos e estudos especiais sobre o Brasil, e várias editoras universitárias e 

comerciais interessadas em editar livros sobre o Brasil. 

Mas não me engano ao dizer que esta euforia está passando, e os primeiros sinais 

começam a aparecer com as dificuldades para os jovens professores de conseguirem um lugar 

nas universidades americanas. 

Daí se seguirá um declínio nas pesquisas e na produção historiográfica, caso não haja 

uma mudança na tendência dominante. Os Estados Unidos são muito atraídos pelos que 

contestam seu poder e seu domínio e não pelos que vêem nele um modelo indiscutível. 

Não existe, portanto, nenhuma verdade na afirmação de que os Estados Unidos 

estudam mais nossa história que os brasileiros. Não se pode fazer uma declaração deste 

caráter quantitativamente, sem uma investigação bibliográfica e estatística, o que não me 

consta tenha sido feita. E em relação à qualidade, apesar de todos os nossos defeitos, há bons 

e maus, aqui e lá, e se aqui se podem apontar os defeitos que enumerei como fraquezas da 

nossa pesquisa e historiografia, de lá se pode dizer que seus trabalhos se resumem a quadros 

históricos muito curtos, em si mesmos poucos significativos, não conseguindo se identificar 

com o país, e acreditando demais nos depoimentos orais dos participantes, sem exercer uma 

rigorosa crítica. 

E, sobretudo, tal como os brasileiros, atém-se muito à pobreza das fontes atuais, 

embora possam, como alguns o fazem, buscar nas fontes americanas, inglesas, alemães e 

francesas os elementos de contraprova. 

A melhoria deles sobre nós consiste mais no treino da pesquisa, na informação 

metodológica e filosófica, nos recursos materiais, bolsas, ajudas, bibliotecas riquíssimas, 

facilidades de reprodução documental, e uso dos computadores na investigação histórica 

quantitativa. 

O que não se sabe no Brasil é o recente interesse da União Soviética pela história da 

América Latina e, em particular, do Brasil. Os estudos revelam uma ampliação dos horizontes 

da erudição histórica soviética. A quantidade crescente de artigos, monografias e livros revela 

uma curiosidade invulgar. A qualidade da historiografia soviética sobre o Brasil é ainda 

irregular, instável, mas apresenta sólidas contribuições interpretativas. Não conheço russo, 
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mas há vários trabalhos em inglês sobre o desenvolvimento dos estudos brasileiros na União 

Soviética. Isto daria matéria para um outro estudo. 

Para finalizar, deve dizer que a falta de documentação, o encurtamento do horizonte, e 

sobretudo a falta de liberdade e das garantias individuais me desviam pessoalmente da 

historiografia contemporânea. Há uma incompatibilidade entre os regimes de exceção e o 

exercício da história contemporânea. 
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Resumo: Mapeamento do processo histórico de configuração da instituição arquivística 
pública moçambicana e de seu papel. Fundamenta parte da investigação com base nos 
pressupostos que dirigem a gênese das instituições arquivísticas enquanto lugares de 
informação e de memória atreladas à lógica do funcionamento do Estado e sua relação com a 
sociedade, observando o objeto de pesquisa no contexto dos marcos históricos da construção 
do Estado em Moçambique. 
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Abstract: Mapping the historical process of setting the Mozambican public archival 
institution and its role. Bases of the research based on the assumptions that drive the genesis 
of archival institutions as places of information and linked to the logic of the functioning of 
the state and its relationship with society memory, observing the object of research in the 
context of the landmarks of state-building in Mozambique. 
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Introdução 

 processo histórico de configuração da instituição arquivística pública em 

Moçambique – Arquivo Histórico de Moçambique (AHM) – pode ser observado no 

contexto histórico de construção do Estado desde o período colonial até a conquista 

da independência nacional em 1975, passando pelos diferentes momentos de edificação do 

Estado pós-colonial em Moçambique. Nesse âmbito, a instituição arquivística situa-se como 

instrumento e testemunho de gestão governamental. Compreender o processo histórico de 

configuração desta instituição, em sua estrutura e organização, no tempo e no espaço, permite 

aferir o seu papel na viabilização do uso social da informação arquivística de natureza pública 

e bem assim na construção da nação. 

O
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Ao refletir sobre a política nacional de arquivos no Brasil, Jardim define instituição 

arquivística como “o órgão responsável pela gestão, recolhimento, preservação e acesso dos 

documentos gerados pela administração pública, nos seus diferentes níveis de organização” 

(JARDIM, 2011, p. 4). E considerando as instituições arquivísticas públicas como uma 

categoria operacional em sua pesquisa, o mesmo autor define-as como sendo “aquelas 

organizações cuja atividade-fim é a gestão, recolhimento, preservação e acesso de 

documentos produzidos por uma dada esfera governamental” (Ibidem, p. 7). Entretanto, 

Jardim diferencia instituições arquivísticas de serviços arquivísticos definindo estes como 

aqueles referentes “às unidades administrativas incumbidas de funções arquivísticas nos 

diversos órgãos da administração pública, no âmbito dos quais se configuram como 

atividades-meio” (Idem). 

Franco e Bastos observam que “as estruturas dos arquivos das nações (...) refletem o 

seu modelo político-administrativo”. Na sequência, esses autores concebem a legislação de 

arquivos como um “ensaio microadministrativo da realidade político-constitucional de cada 

nação” que organiza os arquivos “à imagem e semelhança do próprio Estado” (FRANCO; 

BASTOS, 1986, p. 6). 

Situadas na perspectiva de Jardim (2011) e de Franco e Bastos (1986), as instituições 

arquivísticas públicas são consideradas, nesta pesquisa, como uma categoria de análise, 

circunscritas no quadro da estrutura político-administrativa do Estado, onde atuam e se 

destacam em seus aspectos organizacionais e técnico-científicos, operando como atores e 

objeto de uma política nacional de arquivos. Com efeito, constituem um campo de ação 

estatal, quer dizer, de políticas públicas, que integram todo o ciclo de informação arquivística 

nas respectivas esferas de organização governamental em que se encontram vinculadas e em 

sua conexão com a sociedade. Nesses termos, os limites e possibilidades de sua estrutura e 

organização encontram-se referidos no contexto dos marcos históricos e institucionais da 

constituição do Estado. 

Releve-se que, a partir destas balizas, a criação das instituições arquivísticas públicas 

supõe a existência legal dessas instituições nas diferentes esferas governamentais onde, em 

princípio, constituem ou deveriam constituir uma rede no âmbito das suas funções e 

atividades-fim. Com efeito, a institucionalização dos arquivos norteia a constituição da 

estrutura e do modelo de organização dessas instituições nas respectivas esferas de atuação, 

dando ênfase à estrutura organizacional dos arquivos e à prática arquivística. 
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A partir destas premissas, tomamos uma instituição arquivística como um campo de 

informação e lugar de memória em sua gênese, funções, poderes e formas de atuação e de 

ação estatal, representado neste estudo em suas dimensões estruturais (político-administrativa, 

legal e sociocultural) e técnicas (profissional e técnico-científica), numa reflexão sobre 

políticas públicas de arquivos e, por conseguinte, sobre o papel deste tipo de instituição na 

construção da nação. O estudo representa notas de uma pesquisa em andamento do projeto “O 

Estado e a construção da ordem arquivística em Moçambique”, financiado pela CAPES no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais da 

FGV/CPDOC, dentro da linha de pesquisa “Instituições e atores sociais”. 

 

Cenário de configuração e papel da instituição arquivística em Moçambique 

 

O Arquivo Histórico de Moçambique é uma instituição arquivística pública – por sinal 

a única –, criada em 1934, pela Portaria n° 2.267, de 27 de junho, dentro do cenário político 

que caracteriza Portugal (e Moçambique enquanto colônia deste) na década de 1930. Criado 

junto à Repartição Técnica de Estatística, o Arquivo Histórico de Moçambique tinha, de 

acordo com esta portaria, como objetivo “reunir, num arquivo único, os muitos e importantes 

documentos existentes nos vários arquivos da Colônia que interessam à constituição de um 

arquivo histórico de Moçambique (...) e organizar (...) uma coleção bibliográfica sobre 

Moçambique”. A partir de 1939, ano em que suas funções foram mais bem definidas, destaca-

se como “instrumento de cultura histórica e de arquivo do Governo da Colônia”, segundo o 

art. 2 do Diploma Legislativo n° 635, de 19 de abril de 1939. 

Vinculado à Repartição Técnica de Estatística durante os primeiros 23 anos de sua 

existência, o Arquivo Histórico de Moçambique passa, a partir de 1957 – através do Decreto-

Lei 41.472, do então Ministério do Ultramar e da Educação Nacional –, a subordinar-se à 

Direção dos Serviços de Instrução do Governo da Colônia, onde permaneceu até a 

proclamação da independência nacional. 

No ano seguinte à sua ligação aos Serviços de Instrução, as suas funções foram 

ampliadas sendo reconhecido – com base no Decreto 42.030 – como Arquivo Geral e 

Depósito Legal do Governo da Província de Moçambique. O mesmo dispositivo legal refere-

se à subordinação do Museu Histórico Militar da Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição 

(hoje Fortaleza de Maputo) ao AHM. Como prerrogativa destas atribuições de 1958, 

retomadas em 1971 (Diploma Legislativo 90/71) e confirmadas em 1991 pela atual Lei da 

Imprensa (Lei 18/91), o Arquivo Histórico de Moçambique detém, até hoje, parte do Depósito 
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Legal que obriga, sem descurar da responsabilidade da Biblioteca Nacional, ao depósito no 

AHM de dois exemplares de toda a publicação bibliográfica que tem lugar em Moçambique. 

Entretanto, é preciso reter que, com a conquista da independência nacional e a consequente 

transição do Governo da Colônia em Governo da República Popular de Moçambique – hoje 

República de Moçambique –, a Direção dos Serviços de Instrução daquele transforma-se, em 

1975, em Ministério da Educação do Governo da então República Popular de Moçambique. 

Decorrido um ano após a independência de Moçambique do domínio colonial 

português, o Arquivo Histórico de Moçambique é transferido, através do Decreto 26/76, de 17 

de julho de 1976, do Ministério da Educação para a sua atual vinculação, a Universidade 

Eduardo Mondlane (UEM)1 – a mais antiga e mais prestigiada instituição pública de ensino 

superior em Moçambique. Motivada pela necessidade de infraestruturas indispensáveis ao 

desenvolvimento desta instituição, como se pode depreender dos interlocutores estatais dessa 

posição, entretanto, a transferência do AHM para UEM torna esta instituição mais periférica no 

novo Estado moçambicano do que no período colonial. 

Sob a alçada da Universidade Eduardo Mondlane e no contexto de um país recém-

independente, o Arquivo Histórico de Moçambique foi construindo um percurso histórico 

próprio, aglutinando características que, se por um lado, tendem a agregar ênfase nas 

competências definidas no âmbito de sua criação em 1934, passando pela sua especificação 

em 1939 e ampliação em 1958, de outro, refletem o seu enquadramento numa instituição de 

ensino superior. O AHM apresenta, nesse sentido, uma dupla subordinação sustentada pela sua 

ligação administrativa a uma universidade pública e pela sua competência técnica que o liga 

ao aparelho do Estado onde atua ou deveria atuar. Esta dupla subordinação do AHM fazem do 

mesmo uma instituição peculiar em seus elementos básicos e ações que caracterizam o seu 

percurso histórico, fundamental no seu funcionamento interno como uma instituição 

arquivística, e sua posição no quadro do campo arquivístico em Moçambique. 

A partir desses elementos, pode-se sugerir que a constituição do AHM como primeira 

instituição arquivística pública no contexto moçambicano – e única com a concepção de 

instituição arquivística na estrutura administrativa do Estado até hoje – resulta da necessidade 

de preservar a memória e tradição do povo moçambicano. Nesta vertente, a constituição do 

AHM, bem como o desenvolvimento da prática arquivística em Moçambique reflete as 

                                                           
1 Em 1979, a então ministra da Educação e Cultura, Graça Machel, deixou transparecer que a necessidade de 
infraestruturas indispensáveis ao desenvolvimento do AHM teria determinado a integração deste na estrutura da 
UEM, justificando esta vinculação nos seguintes termos: “decidimos entregar o Arquivo Histórico à 
responsabilidade da Universidade Eduardo Mondlane porque sabíamos que esta era a única estrutura capaz de 
realizar este trabalho corretamente”. Cf. Jornal Notícias n. 17875, Maputo, 15 de março de 1979, p. 1. 
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necessidades da sociedade, considerando as funções do Estado e a centralidade do poder. 

Aliás, achamos que se desenham, em princípio, nesse âmbito, diversos matizes de 

instrumentalidade que, embora implícitos na trajetória desta instituição, a definem como 

instrumento de informação, memória, conhecimento e poder. Observado atentamente, porém, 

nessa perspectiva, o AHM ressalta uma orientação periférica e precária, acentuada após a 

independência nacional, em sua vinculação à estrutura político-administrativa do Estado e, 

consequentemente, uma fragilidade em sua estrutura e funcionamento enquanto lugar de 

informação e de memória consubstanciado por práticas arquivísticas. 

Transpondo os elementos que caracterizam a constituição do AHM e que sugerem um 

movimento representativo do projeto de informação e de memória inserido no contexto do 

projeto de nação implantado em 1975, encontramos as bibliotecas e os museus. Estas 

unidades, juntamente com o AHM, em princípio, convertem atos institucionais em práticas de 

poder e de cidadania envolvendo, nesse processo, documentos e arquivos como elementos 

relacionados ao processo de constituição de memória. 

O movimento que liga as bibliotecas ao projeto de memória inicia-se em 1961, quando 

da criação da Biblioteca Nacional de Moçambique (BNM) – 27 anos depois daquele que liga 

os arquivos – e consolida-se com o estabelecimento do estatuto orgânico desta unidade em 

1992, bem como com a criação das bibliotecas públicas provinciais em 2007. Associado a 

esse movimento dos arquivos e bibliotecas no quadro da constituição da memória, temos o 

Instituto Nacional de Audiovisual e Cinema (INAC), criado em 2000 sucedendo o então 

Instituto Nacional de Cinema. 

Entre as manifestações importantes ou significativas do movimento de criação de 

lugares de memória, destaca-se igualmente a criação, em 1993, do ARPAC – Arquivo do 

Patrimônio Cultural – uma instituição de caráter público, não propriamente arquivística, muito 

menos envolvida na prática arquivística, voltada para a identificação, registro, estudo, 

preservação e valorização dos bens materiais e imateriais do patrimônio cultural 

moçambicano, que em 2002 passou a designar-se ARPAC – Instituto de Investigação 

Sociocultural. 

No domínio dos museus, esse movimento inicia-se em 1996, com a criação do Museu 

Nacional de Etnologia e do Museu Nacional de Arte (nesse mesmo ano) e, sucessivamente, do 

Museu da Ilha de Moçambique em 2004 e do Museu de Chai em 2005. 

Este aparato – constituído por arquivos (que congregam entre os documentos sob sua 

custódia, censos, mapas), bibliotecas e museus –, representativo dos lugares de memória, 
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configura o projeto de memória do Estado moçambicano que o permite imaginar seu domínio, 

a natureza de seus governados e a geografia de seu território, conformando uma certa 

legitimidade em relação ao passado. 

Todavia, é importante ressaltar que o conceito de memória é menos mobilizado na 

ação pública moçambicana, o que dificulta a identificação de elementos que corroborem a 

ideia do projeto de memória do Estado. Mesmo assim, consideramos que este movimento de 

criação do AHM, de bibliotecas, museus, entre outros lugares suscetíveis de memória, 

configura um projeto de memória do Estado – em sua ação que representa uma política 

pública de memória –, nomeado como tal ou não.2 Com efeito, sem explicitar o conceito de 

memória, o Plano Estratégico da Cultura (PEC) – 2011-2015 – do Governo de Moçambique 

refere que o patrimônio cultural nacional enquanto reflexo da riqueza e da diversidade cultural 

da humanidade constitui memória das comunidades que o produziram, vetor de identidade. 

Aliás, sem mencionar o AHM, o PEC restringe-se aos setores tidos como culturais enquanto 

instituições subordinadas e tuteladas do Ministério da Cultura, dos quais fazem parte, entre 

outros, todos os museus acima referidos, a Biblioteca Nacional de Moçambique, o ARPAC e o 

Instituto Nacional de Audiovisual e Cinema (INAC). 

Esse projeto de memória se faz acompanhar também de outros elementos de urdidura 

essencial do pensamento “classificatório” e “totalizante” do Estado, que transforma datas em 

eventos e momentos em marcos fundadores nacionais. Como bem afirma Le Goff (1990), as 

festas nacionais encontram-se relacionadas à instituição política existente num país e, destarte, 

à independência de uma nação como uma necessidade reconhecida e posta em prática por 

todos os governos. Com efeito, Moçambique tem o seu calendário de festas nacionais 

estabelecido a partir de 1976 (Decreto-Lei 15/76, de 17 de abril), dois anos após a assinatura 

dos acordos que conduziram à independência do país em 1975. A partir de então, muitos 

instrumentos de suporte – moedas, medalhas, selos de correio, monumentos aos heróis 

nacionais, estátuas – emergem para dar sustentação à memória coletiva da nação 

moçambicana. 

A década de 1980 é rica em relação a esse movimento. Cria-se a moeda nacional em 

1980 e o respectivo museu no ano seguinte. O Diploma Ministerial de 29 de outubro de 1981 

                                                           
2 Entre as poucas referências encontradas, podemos citar Graça Machel, então ministra de Educação e Cultura 
que, durante uma cerimônia pública de inauguração de instalações do AHM em 1979, relaciona este com a 
perspectiva de memória coletiva e de construção da identidade nacional nos seguintes termos: “Termos um 
Arquivo Histórico no nosso país, é termos onde buscar o nosso passado, é termos o que valoriza o nosso 
passado, o que valoriza a nossa História e isso permite-nos saber de onde viemos, para onde vamos e porque 
escolhemos a via socialista. É termos o que nos permite perspectivar o futuro.” Cf. Jornal Notícias n. 17875, 
Maputo, 15 de março de 1979, p. 1. 
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(do Ministério de Estado na Presidência), que ordena o recolhimento de documentos em todo 

o país, abre uma nova fase, a da revitalização das funções do AHM em particular como um 

verdadeiro arquivo nacional e da disponibilidade da memória nacional, ao determinar que 

todos os documentos de arquivo e outras coleções de interesse nacional referentes ao período 

colonial até a data da independência nacional fossem recolhidos ao AHM até 31 de março de 

1982.3 

Uma análise atenta das manifestações importantes ou significativas do movimento de 

criação de lugares de memória em Moçambique, em particular na área dos arquivos, revela 

uma ênfase especial concentrada no AHM, a quem nos remete de forma recorrente. O AHM, 

portanto, constitui uma referência indispensável no contexto arquivístico nacional. O seu 

percurso lança-nos forçosamente à perspectiva das instituições arquivísticas públicas em 

Moçambique com as quais se confunde pela “falta”. 

A essência do percurso histórico do AHM reside no seu papel como arquivo do 

Governo da Colônia entre 1934 e 1975 e no âmbito das diversas transformações que se 

sucederam após esse período, no tipo de projeto formulado pelo Estado a seu favor, ou que se 

tenha tentado formular ao longo de sua existência, e na legislação que orientou a sua atuação 

durante todo esse percurso até, principalmente, a década de 2000. 

Portanto, além de seu acervo arquivístico que abrange o período compreendido entre o 

século XVIII e o século XX,4 o Arquivo Histórico de Moçambique – mercê das suas 

atribuições definidas em 1934 e ampliadas em 1958, com atualização, neste domínio, em 

1971, através do Diploma Legislativo 90/71, de 21 de agosto – possui uma biblioteca que é 

uma referência indispensável à pesquisa sobre História de Moçambique e da África Austral. A 

partir de 1980, com o Projeto de Recolha de Fontes Orais de História,5 o Arquivo Histórico de 

                                                           
3 O processo de recolhimento previsto pelo diploma supracitado ocorreu no período compreendido entre 1982 e 
1984, abrangendo todos os organismos da função pública, com ênfase para as Direções Provinciais e Distritais; 
Conselhos Executivos de Distrito, cidade e localidade, os quais após a recolha dos documentos canalizava-os à 
respectiva Direção Provincial de Apoio e Controle, a quem cabia a responsabilidade de embalar e enviar os 
documentos ao AHM em Maputo. (Cf. Pasta “Recolha da Documentação do Período Colonial” do AHM). É 
interessante referir, porém, que nem todos os documentos do período colonial foram recolhidos ao AHM devido a 
dificuldades de vária ordem. 
4 Respondendo a um pedido de informação que se presume tenha sido endereçado por um pesquisador, Inês 
Nogueira da Costa, ex-diretora do AHM, refere, em um documento mimeografado e sem data (presumindo-se 
que seja de 1997), que a “Documentação primária” sob a custódia do AHM compreende o século XVIII ao 
período pós-independência, enquanto a “documentação bibliográfica” abrange o período de 23/5/1609 a 
17/12/1997. 
5 O Projeto de História Oral do AHM segue, em princípio, a linha do Programa de História Oral da Universidade 
de Culumbia (Culumbia University Oral History Office), cuja fundação coincide com o ano de 1948 – 
considerado por Albert (2011) como o marco do início da História oral moderna –, entrevistando, na sua maioria, 
personalidades destacadas da história moçambicana, homens públicos que tiveram participação reconhecida na 
vida política, econômica e cultural do país – História da elite ou dos vencedores –, contra a perspectiva de coleta 
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Moçambique conhece uma nova dinâmica na ampliação do seu acervo, que passou a agregar 

relatos de fragmentos de história que passam de geração em geração, testemunhos de 

vivências mais recentes, autobiografias e entrevistas individuais e coletivas. Na mesma 

década, visando ainda à ampliação de seu acervo, procede, com aval da Presidência da 

República (através do Diploma Ministerial de 29 de outubro de 1981), a recolha da 

documentação colonial a todos os níveis da administração e do governo, ao mesmo tempo em 

que implementa, em 1978, um projeto de recuperação da documentação sobre o país, 

existente em Portugal, incluindo ainda contatos estabelecidos com outros países para o efeito. 

É ainda neste contexto que, em 1981, funda o Museu Nacional de Moeda, uma instituição 

que, juntamente com a Fortaleza de Maputo, foram desvinculadas de suas competências no 

final da década de 1990. 

O rol de ações visando à ampliação de seu acervo e capacidades institucionais teve 

maior impacto quando, entre 1985 e 1986, esta instituição, com o respaldo da Universidade 

Eduardo Mondlane, cria uma “licenciatura em História com especialidade em 

Documentação”. A partir de então, o AHM assumiu uma dianteira na formação de quadros na 

área de informação e documentação. Pode-se destacar neste âmbito, o início, quase no mesmo 

período, de cursos básicos e médios de documentação; o envio, em 1995, dos primeiros 

funcionários ao estrangeiro para formação superior em Arquivologia – por sinal, os primeiros 

no país; em 2007 lança o Programa de Formação de Técnicos Profissionais de Arquivos que 

amplia a perspectiva dos cursos básicos e médios em termos de duração e habilitações 

literárias de ingresso dos candidatos. 

As ações de formação em matéria de arquivos que têm no AHM o seu alicerce, 

consolidam-se com a criação em 2008, na Universidade Eduardo Mondlane, do Curso de 

Licenciatura em Ciência da Informação, especialidade em Arquivística e Biblioteconomia, um 

curso cujo projeto surge com o envolvimento de quadros do Arquivo Histórico de 

Moçambique em projetos conjuntos com outros setores da UEM. 

Portanto, é importante retomar os elementos acima descritos que, além de 

caracterizarem o percurso histórico do AHM, tanto sugerem uma perspectiva de gestão, 

recolhimento, preservação e acesso aos documentos gerados pela administração pública, nos 

seus diferentes níveis de organização, quanto revelam um investimento efetivo na recuperação 

da memória da nação moçambicana, embora não seja evidente a função de gestão de 

                                                                                                                                                                                     
de relatos de chefes de resistência, entrevistas de história de vida com membros de grupos sociais (camponeses e 
trabalhadores) – História “militante” vinda de baixo – que, ainda de acordo com Albert (2011), se configura 
entre final da década de 1950 e década de 1970. 
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documentos na trajetória desta instituição. Reconhece-se, deste modo, o enquadramento do 

conjunto de atividades e ações aqui descritas e desempenhadas pelo AHM como 

consequência, em parte, das suas competências como arquivo do governo – pelo menos no 

plano de suas atribuições por vezes não reconhecidas – a quem serve tecnicamente e, de outro, 

como arquivo vinculado a uma instituição de ensino superior a quem, além de servir como 

laboratório para a pesquisa documental e bibliográfica, se serve de sua vocação de ensino. 

No primeiro caso, testemunha-se, a partir de 1992, o Arquivo Histórico de 

Moçambique como órgão coordenador do Sistema Nacional de Arquivos – extinto em 2007 

pelo Decreto 36/2007, de 27 de agosto, que cria o Sistema Nacional de Arquivos do Estado 

(SNAE) –, uma perspectiva que reitera competências definidas no âmbito de sua criação em 

1934 e ampliadas em 1958, e anuncia um cenário ampliado na realização de atividades 

arquivísticas de caráter e em nível nacional. Em que pesem as dificuldades inerentes à 

aplicação do enfoque sistêmico, entretanto, desponta, neste caso vertente, uma tentativa de 

ordenação e integração de recursos para atuar de forma articulada no campo aquivístico 

moçambicano, sob a coordenação do AHM. Fracassada ou não, esta perspectiva, no entanto, 

aponta para uma revitalização desta instituição em direção às funções efetivas de um arquivo 

nacional – as quais lhe são negadas em alguns círculos nos últimos anos –, nas décadas 1980 e 

1990, marcando um passo importante desde a sua criação em 1934 e acenando em direção à 

institucionalização e organização de um campo propriamente arquivístico constituído pelo 

AHM e os serviços arquivísticos nos diversos órgãos da administração pública. 

 

Inflexão na configuração e papel da instituição arquivística em Moçambique 

 

Igualmente referido ao processo histórico de construção do Estado temos o Centro 

Nacional de Documentação e Informação de Moçambique (CEDIMO),6 tomado nesta 

                                                           
6 O CEDIMO tem sua gênese na estrutura do Banco de Moçambique (Banco Central), onde era designado por 
Centro de Documentação e Informação do Banco de Moçambique, batizado em 1977 com esse nome quando foi 
determinada a alteração de sua designação pelo Decreto 40/77, de 27 de setembro, e designado, abreviadamente, 
daí em diante, por CEDIMO. Ele emerge na estrutura da administração direta do Estado, em 1977, da 
“necessidade de dispor [o governo] de uma estrutura de documentação e informação classificada (...) nacional, 
como primeiro passo para a planificação e implementação do Sistema Nacional de Documentação”, refere o 
preâmbulo do Decreto 40/77, de 27 de setembro. Neste período, no entanto, ainda não existia uma justaposição 
de funções em relação ao AHM, pois nessa altura o CEDIMO funcionava apenas como um centro de 
documentação e informação nos moldes adotados internacionalmente, cujas funções são distintas das de um 
arquivo. Prova disso, é a sua indicação pela Comissão Permanente da então Assembleia Popular para representar 
o país na Federação Internacional de Documentação (FID), confirmando a adesão de Moçambique àquele 
organismo internacional (Resolução n° 5/78, de 22 de abril) que, segundo Pinheiro (1997), define documentação, 
em 1938, como “a reunião, classificação, distribuição de documentos de todos os tipos, em todos os campos da 
atividade humana”. 
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pesquisa, não como uma instituição arquivística, mas como um agente central e estratégico do 

governo que desponta na área arquivística na década de 2000 – no contexto da reforma do 

setor público 2001-2011 – com uma certa identidade e legitimidade no campo arquivístico 

nacional. 

Numa configuração não menos conflituosa, as duas instiuições – o AHM e o CEDIMO 

–, atuando na mesma realidade sob identidades e legitimidades distintas, entretanto, parecem 

instruir um processo fragmentado dessa realidade em suas dimensões estruturais (político-

administrativa, legal e sociocultural) e técnicas (profissional e técnico-científica). Mais do que 

uma realidade fragmentada, esta perspectiva revela dinâmicas do poder em que se inventam 

novos aparatos arquivísticos enquanto a gestão arquivística é assumida (realocamento da 

gestão) por um novo agente não propriamente arquivístico e em pleno processo de 

empoderamento do mesmo nesse campo, numa posição estratégica orientada pela política 

governamental. 

Advertimos, portanto, para o fato de que no âmago de tais dinâmicas do poder residem 

as características do Estado moçambicano – o sigilo oficial, o caráter patrimonialista e 

centralizador – que, sem dúvida, imprimem marcas sobre a estrutura e funcionamento da 

instituição arquivística – e das demais instituições em geral –, moldando o seu papel assim 

como um determinado modus operandi arquivístico e em torno do uso da informação 

arquivística na sociedade. 

                                                                                                                                                                                     
Mantido ainda na estrutura do Banco de Moçambique, o CEDIMO funcionou inicialmente na forma de uma 
comissão, com amplos poderes interministeriais, tutelada pelo então Ministério de Estado na Presidência, ou 
seja, o mesmo que, em 1981, deu competências ao AHM para efetuar a recolha de documentos em todo o país. 
Com a extinção deste Ministério, o CEDIMO teria sido vinculado ao Secretariado do Conselho de Ministros antes 
de passar à tutela do Ministério da Administração Estatal (MAE) em 1986, conforme o Decreto Presidencial n° 
66/86, que cria o MAE e refere, no seu Art. 2, como uma de suas responsabilidades, entre outras, “(...) a 
organização dos sistemas de documentação, registo e arquivo do Estado”. No primeiro (Ministério de Estado na 
Presidência) o CEDIMO surgiu no âmbito da tarefa que recaía ao ministério de “organizar o Centro Nacional de 
Documentação (...) destinado a preparar estudos e organizar inquéritos sobre os problemas nacionais por 
indicação dos órgãos do Estado”. Entretanto, não há referência de que o centro a ser organizado no âmbito das 
atribuições do Ministério de Estado na Presidência seria o CEDIMO. Já neste último ministério (MAE), o 
CEDIMO aparece como um órgão a ser tutelado no âmbito da responsabilidade de “(...) a organização dos 
sistemas de documentação, registo e arquivo do Estado”. Porém, depreende-se, no quadro do conhecimento 
arquivístico, que esta responsabilidade enquadra-se em mais do que um sistema, ou seja, é do âmbito de um 
sistema nacional de documentação (e informação) – genérico que extrapola a área dos arquivos – e do âmbito de 
um sistema nacional de arquivos. O primeiro seria de tutela do CEDIMO enquanto o segundo exigiria a criação e 
organização do “arquivo de Estado” em que se incluiria o “registro” enquanto ato de registrar inerente às 
atividades de protocolo, e não área como tal. 
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Os contornos subjacentes ao novo cenário arquivístico que emerge com o 

aparecimento do CEDIMO7 no cenário arquivístico moçambicano apontam para a 

fragmentação da realidade arquivística moçambicana, cujo desdobramento resulta: a) no 

campo dos documentos do período colonial e do AHM – como uma instituição arquivística – e 

na legislação que orienta a ação arquivística neste país desde 1934 até finais da década 1990 e 

início da década de 2000; b) no campo dos documentos do período independente e nos 

serviços arquivísticos governamentais sob a ação direta do CEDIMO e na nova legislação que 

orienta esta ação e rompe com o percurso histórico constituído inicialmente pelo AHM. Esta 

nova ordem arquivística moçambicana, que de algum modo indica intentos de 

institucionalização nesta área, além de distinguir dois momentos de configuração arquivística, 

identifica uma instituição não propriamente arquivística a serviço dos arquivos e dois aparatos 

legislativos que não se referenciam mutuamente. 

 

Considerações finais 

 

De um lado, ao analisar a trajetória do AHM, uma orientação periférica e precária em 

relação à estrutura administrativa do Estado chama-nos atenção, sugerindo uma fragilidade 

em seu funcionamento como lugar que se supõe seja de informação e de memória; de outro, 

ao analisar a ação reformista do Estado na área dos arquivos a partir dos anos 2000, 

observamos uma tendência à fragmentação da realidade arquivística nacional através da 

emergência de uma nova perspectiva arquivística baseada no ambiente político-administrativo 

do Estado e orientada pelas instituições tradicionais da administração estatal, numa visão que 

parece buscar a instauração de novos lugares de memória e de gestão da informação 

arquivística, suscitando questionamentos do ponto de vista da estrutura organizacional dos 

arquivos e de integração de atores arquivísticos. 

A inexistência de um processo de institucionalização das instituições arquivísticas 

públicas em Moçambique, bem como a posição periférica que a única instituição arquivística 

nacional ocupa na estrutura administrativa do Estado têm propiciado um funcionamento 

também deficiente desta instituição enquanto instituição vocacionada, em princípio, para 

gestão, recolhimento, preservação e acesso aos documentos produzidos pelas diferentes 

                                                           
7 Entre os novos atores institucionais pode-se destacar, além do CEDIMO (órgão que desponta na execução da 
política nacional de arquivos a partir da década de 2000), o Ministério da Função Pública (MFP) que se 
estabelece em 2007 como “Órgão Diretor Central do Sistema Nacional de Arquivos do Estado (SNAE)” – ora 
instituído em 2007 pelo Decreto 36/2007, de 27 de agosto. Portanto, é na década de 2000, sobretudo a partir de 
2003, em que tem início a justaposição de funções entre o CEDIMO (órgão vinculado ao MFP) e o AHM. 
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esferas da organização governamental e enquanto lugar de memória, dois aspectos 

fundamentais na construção do projeto de nação. O movimento de criação de lugares de 

memória acima apresentado, em particular o da área dos arquivos, indica um investimento 

efetivo na recuperação da memória da nova nação. Todavia, o enquadramento destes lugares – 

arquivos, bibliotecas e museus –, sobretudo o AHM, na estrutura do Estado e seu 

funcionamento na gestão da informação arquivística e no resgate da memória da nação e, 

deste modo, na construção e fortalecimento desta, tem suscitado questionamentos. 

A incerteza ou indeterminação da estrutura organizacional da instituição arquivística 

pública em Moçambique, em seu funcionamento, caracteriza-se pela tendência à 

fragmentação da realidade arquivística nacional, sustentada de um lado pela guarda dos 

documentos do período colonial no AHM e sua disseminação a um público mais amplo. E, de 

outro, pela guarda dos documentos do período independente diretamente no ambiente 

político-administrativo do Estado sem clareza sobre os mecanismos de sua gestão, nem 

intervenção arquivística na gestão corrente e intermediária – em que inclusive não são 

recolhidos à instituição arquivística mesmo esgotada a sua utilização primária. Acima de tudo, 

a disseminação dos documentos do período independente está restrita à elite burocrática e à 

camada intelectual que concede homogeneidade e autoconsciência ao grupo dominante. Este 

processo caracteriza-se ainda pela emergência de uma “nova categoria profissional” – 

constituida por profissionais engajados pelo governo para as “novas funções arquivísticas” em 

função de sua lealdade política (e não profissional referente aos aspectos organizacionais e 

técnico-científicos dos arquivos) à nova postura reformista do Estado – e de novos atores 

institucionais que atuam neste ambiente arquivístico diferenciado do ambiente anterior 

representado pelo AHM. 

Em que pesem estes elementos que apontam para uma ordem arquivística nacional, a 

sua lógica, entretanto, orienta a configuração da instituição e política arquivísticas em nível 

nacional, demandando uma investigação do quadro do processo histórico de construção do 

Estado neste país. 
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À sombra do Tribunal do Santo Ofício português: 
desdobramentos de uma visitação no Pernambuco 

quinhentista 

In the shadow of the Tribunal of the Holy Office Portuguese: splitting of a 
visitation in Pernambuco sixteenth 

 

Davi Celestino da Silva 
Graduando em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Pesquisador 
dedicado aos estudos inquisitoriais na UFRPE. 
 

Resumo: O presente artigo visa compreender como se efetuou a aplicação da justiça 
inquisitorial na América portuguesa, especificamente em Pernambuco na última década do 
século XVI. O advento dessa justiça fora fruto dos desdobramentos da primeira visitação do 
Santo Ofício ao Brasil, na Bahia, entre 1591 e 1593, e em Pernambuco, entre 1593 e 1595. 
Naquele contexto, em linhas gerais, tinha a justiça da Santa Inquisição o encargo de exercer a 
vigilância sobre as práticas contrárias aos dogmas da Santa Igreja Católica no Novo Mundo. 

Palavras-chave: justiça eclesiástica; Igreja; Inquisição. 

 

Abstract: This article seeks to understand how is made the application inquisitorial justice in 
Portuguese America, specifically in Pernambuco in the last decade of the sixteenth century. It 
is noteworthy that the advent of that justice was the result of the developments of the first 
visitation of the Holy Office to Brazil, Bahia between 1591 and 1593, and Pernambuco 
between 1593 and 1595. In that context, in general, had the justice of the Inquisition the 
responsibility to exercise surveillance over the practices contrary to the tenets of the Holy 
Catholic Church in the New World.  

Keywords: ecclesiastical justice; Church; Inquisition. 

 

Introdução 
 

No prefácio de sua obra Casa-grande e senzala, Gilberto Freyre escreve: 
 

Em compensação, a Inquisição escancarou sobre nossa vida íntima da 

era colonial, (...) sobre as relações de brancos com escravos. Seu 

enorme olho, indagador. As confissões e denúncias reunidas pela 
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visitação do Santo Ofício às partes do Brasil constituem material 

precioso para o estudo da vida sexual e de família no Brasil dos 

séculos XVI e XVII (FREYRE , 2006, p. 45). 

 

aquela citação de Gilberto Freyre para os dias de hoje, muito se produziu sobre a 

historiografia inquisitorial ibérica. O nosso intuito aqui é discutir a presença da 

Inquisição portuguesa e principalmente os desdobramentos da visitação 

inquisitorial ocorrida em fins do século XVI às partes de cá do Atlântico, ou nas palavras de 

Evaldo Cabral de Mello, na Nova Lusitânia. O cenário é a Olinda quinhentista, dotada de uma 

economia ajustada aos interesses coloniais e capital da Capitania de Pernambuco à época. Um 

período de grande pujança das capitanias do Nordeste, em especial Bahia e Pernambuco, com 

seu grande comércio açucareiro, o tempo da açucarocracia. A este tempo foram atraídos à 

Capitania de Pernambuco grandes investidores e, como consequência, pessoas de 

praticamente todas as partes do mundo circularam nessas paragens tropicais. 

O zelo pelos domínios e possessões do Reino que nutriam os monarcas lusos fazia 

parte do plano português e acompanhava a expansão territorial de seu império, sendo uma 

pertinente preocupação da Coroa e da Igreja a presença maciça dos judeus nas paragens 

coloniais, povos considerados de raça “infecta” em Pernambuco no final do século XVI. 

Como bem ressalta a historiadora Laura de Mello e Souza: 

 

A fé não se encontrava isolada da empresa ultramarina: as caravelas 

portuguesas eram de Deus, nelas navegavam juntos missionários e 

soldados, pois “não só são apóstolos os missionários senão também os 

soldados e capitães, porque todos vão buscar gentios e trazê-los ao 

lume da fé e ao grêmio da Igreja” (SOUZA, 1986, p. 32). 

 

A propagação da boa Santa Fé católica fora tida como uma das empresas dos 

monarcas lusos no plano de expansão imperial. Estes mesmos monarcas que, segundo Bruno 

Feitler, eram: 

(...) governadores e administradores perpétuos da ordem de Cristo, 

com autoridade sobre todos os postos, cargos, benefícios e funções 

eclesiásticas nos territórios ultramarinos sob o seu domínio. Esse 

conjunto de direitos e privilégios, mas também de deveres, chamados 

de Padroado (FEITLER, 2007, p. 21). 

 

D
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Ao buscar fazer da América portuguesa o espelho do mundo lusitano, fora imposto o 

Direito que se transforma em instrumento de aplicação à cambiante realidade cotidiana dos 

valores tidos por universais e permanentes (SIQUEIRA, 1996, p. 497-572). Vale ressaltar que 

no Brasil vigeram três formas de leis: as régias, as eclesiásticas e as inquisitoriais, que por sua 

vez misturavam-se a atender exigências de duas esferas, a saber, a defesa da Igreja e sua 

ortodoxia, como também a defesa da unidade das consciências imposta pela Coroa 

portuguesa, até porque era muito íntima e inseparável a relação entre Cruz e Coroa, Altar e 

Trono, Religião e Império no mundo ibérico. Desse modo, a instituição do Tribunal do Santo 

Ofício revelou-se uma importante e fundamental peça na conjuntura do controle social, 

principalmente no que toca aos assuntos relacionados à matéria de fé. 

Vale ressaltar que os estudos inquisitoriais no Brasil estiveram voltados para a 

repressão religiosa com ênfase nos indivíduos que representaram o foco desta repressão, que 

foram o escopo de sua jurisdição, leia- se, os cristãos novos. Desse modo, trabalhos como o 

do historiador português João Lúcio de Azevedo (1855- 1933), que escreveu História dos 

cristãos-novos portugueses em 1921; de Antônio Baião, com seu livro Tentativa de 

estabelecimento de uma Inquisição; e de Antonio José Saraiva, Inquisição e cristãos-novos, 

tiveram como foco os estudos sobre a repressão. 

A partir da segunda metade do século XX, a historiografia inquisitorial iniciava uma 

nova abordagem acerca da análise em sua natureza, ou seja, o estudo sobre a Inquisição 

portuguesa apresentou uma característica nova, uma abordagem voltada para a ênfase de sua 

estrutura e funcionamento. Destacamos os trabalhos da historiadora Sônia Siqueira nesse 

aspecto. 

Mais recentemente, iniciando o século XXI, trabalhos como o da pesquisadora Daniela 

Calainho, intitulado Agentes da fé, abordam aspectos de uma história sociorreligiosa no Brasil 

Colonial, tendo enfoque no aparelho do sistema burocrático inquisitorial. Eles têm revelado o 

funcionamento interno e as características demográficas dos que estiveram a serviço dele, 

com uma inclinação aos agentes do Tribunal do Santo Ofício, particularmente o estudo dos 

familiares. Outros pesquisadores, como Anita Novinsky e o professor da Unifesp Bruno 

Feitler ‒ que na sua obra Nas malhas da consciência objetiva exprimir o caráter disforme e 

misterioso da Santa Inquisição ‒, revelam aspectos dessa instituição eclesiástica que 

aprofundam o conhecimento sobre as ações empreendidas com o objetivo de alcançar a 

consciência daqueles que se encontravam sob sua jurisdição. 
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Em se tratando dos estudos produzidos no estado de Pernambuco que fazem uma 

abordagem acerca da justiça inquisitorial, temos os conhecidíssimos Anais Pernambucanos de 

Pereira da Costa. Nesta obra, o autor aborda de forma bastante factual alguns acontecimentos 

que envolveram a atuação da Igreja e sua relação com a presença do Santo Ofício, resultando 

em uma justiça inquisitorial na capitania de Pernambuco [foco do nosso artigo]. 

 

Um tribunal na América portuguesa: justiça, desdobramentos e a ação na primeira 

visitação às partes do Brasil 

 

O Tribunal do Santo Ofício português foi criado em 23 de maio de 1536 pela bula 

papal Cum ad nihil magis. Francisco Bethencourt, na sua obra História das Inquisições: 

Portugal, Espanha e Itália, séculos XV- XIX, ressalta que: 

 

(...) simultaneamente, em 20 de novembro, o rei expedia uma carta em 

favor do ‘Santo Ofício’ dirigida a todos os infantes, duques, 

marqueses, condes, regedores e vassalos, ordenando-lhes que 

executassem os pedidos do inquisidor-geral d. Diogo da Silva 

respeitantes à perseguição dos hereges e à proteção dos inquisidores 

(BETHENCOURT, 2000, p. 25). 

 

Torna-se claro naquela colocação o quanto a relação da Igreja com a Coroa era 

imbricada. Segundo Francisco Bethencourt, o rei já no início assumira a responsabilidade da 

criação do tribunal, como também: “(...) fazendo questão de estar presente na cerimônia de 

fundação da nova instituição”, (Idem) e o autor nos chama à atenção para um detalhe: “(...) a 

ausência da cerimônia de apresentação da bula às autoridades civis, pois é a própria Coroa 

que se encarrega da apresentação da bula ao nomeado e cria as condições de sua execução” 

(Idem). 

Todos os mecanismos e dinâmicas de atuação desta instituição paraestatal portuguesa 

também foram direcionados para as terras do além-mar, ou seja, África, Ásia e América 

portuguesa. O presente artigo destaca que as formas e atuação do Santo Ofício deparam-se, no 

contexto do Império português ao cruzar o tenebroso Atlântico e fincar suas “garras”, com 

tempos e temporalidades distintas em face desses novos territórios. 

No prefácio da obra Agentes da fé, o historiador baiano Luiz Mott ressalta que: “O 

Brasil teve melhor sorte do que os principais países da América espanhola: o tenebroso 
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Tribunal da Santa Inquisição nunca chegou a ser instalado na América portuguesa” 

(CALAINHO, 2006, p. 17). Neste trecho, Luiz Mott dá a entender que a atuação da Santa 

Inquisição portuguesa no Brasil teria sido de caráter apenas ordinário, ou seja, uma ação 

investigativa e terminantemente subordinada aos ditames da jurisdição do tribunal 

inquisitorial lisboeta. 

No entanto, a presença inquisitorial se deu muito bem antes da própria visitação em 

1591 por Heitor Furtado Mendonça, pois os bispos que eram enviados para atuarem no Brasil 

já vinham com o intento de exercerem também as funções inquisitoriais, como foi o caso do 

primeiro bispo Sardinha e também do bispo Dom Antônio Barreiros em visitação a Olinda. 

Tal procedimento configura o caráter atuante e vigilante do Tribunal do Santo Ofício 

português mesmo em lugares que não existiam uma jurisdição permanente, como a América 

portuguesa: 

(...) o Santo Ofício já havia mostrado o quão longo era seu braço, 

mandando que se fizessem inquéritos e prisões em seu nome por 

diversas vezes, desde pelo menos 1546, quando o donatário de Porto 

Seguro, Pero de Campos Tourinho, foi preso e enviado aos Estaus. 

Esta ação inquisitorial, sem que houvesse localmente oficiais 

inquisitoriais, era um sinal patente de que os inquisidores de Lisboa 

não precisavam desses agentes oficiais para exercer seu poder, mesmo 

em territórios tão longínquos da sede do tribunal (FEITLER, 2006, p. 

33). 

 

 Ao analisarmos o referido comentário acima, observamos que a própria essência 

jurídica da Santa Inquisição revela-se por um caráter autonomista, ou seja, ao delegar poderes 

inquisitoriais aos bispos, a justiça inquisitorial portuguesa demonstrava que sua forma de agir 

não dependia apenas das diretrizes e normatizações contidas nos seus regimentos, mas 

também da temporalidade e dos ajustes às necessidades das práticas locais. Tal procedimento 

do Tribunal do Santo Ofício só vem corroborar a afirmação de como era complexa a relação 

da metrópole com o ultramar. Como também reforça a opinião de Manuel Hespanha na obra 

As vésperas do Leviathan (HESPANHA, 1994), no que toca ao pouco domínio da Coroa 

portuguesa sobre suas periferias do ultramar.  

A própria visitação ocorrida na capitania de Pernambuco em fins do século XVI 

também revela outra complexidade dentro desse contexto envolvendo a autonomia por parte 

das periferias do ultramar. Isto porque, na obra Gente da nação, José Antônio Gonsalves de 
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Mello conclui que a chegada de Heitor Furtado de Mendonça à Capitania de Pernambuco em 

fins do século XVI não se resumiu a uma simples visitação, mas na instalação de um Tribunal 

[em Olinda]: 

A existência de um tribunal da Inquisição em Pernambuco nos 

anos finais do século XVI é evidência que se colhe de grande 

número de processos iniciados e julgados em Olinda. Esse 

tribunal está ligado à visitação do Santo Oficio ao Brasil 

durante os anos de 1591 a 1595, dos quais os de 1593 a 1595 

passaram-se em Pernambuco (MELLO, 1996, p. 167). 

 

A opinião de Gonsalves de Mello é compartilhada por outros historiadores, como o 

português João Lúcio de Azevedo (1855-1933), que ao escrever a História dos cristãos-novos 

portugueses, já mencionado, chama a atenção sobre a existência de um tribunal na América 

portuguesa e conclui por meio de suas pesquisas: 

 

Na Bahia constituiu-se um tribunal em que vários assessores, 

um deles o padre Fernão Cardim, julgavam com o bispo e o 

enviado da Inquisição. Os penitenciados ouviam as sentenças 

e abjuravam se havia causa, à hora da missa conventual. A 

isso deve acrescentar-se que não só na Bahia, mas também em 

Pernambuco, constituiu-se o tribunal com idêntica composição 

e as mesmas atribuições. Apenas o autor enganou-se ao 

duvidar da existência de auto de fé na Bahia (Ibidem, p. 170). 

 

Partindo da opinião dos historiadores Lúcio de Azevedo e Gonsalves de Mello no que 

toca à existência de um tribunal inquisitorial local, compreendemos ser pertinente e lógico 

não tratar a visitação quinhentista sob a perspectiva de uma simples visita, mas sim, analisá-la 

sob a ótica de um tribunal local, com alçada limitada. 

Vale aqui ressaltar que os processos julgados pelo tribunal em Olinda, segundo 

Gonsalves de Mello, eram examinados pelos próprios inquisidores portugueses, “com 

observações críticas a discordar das sentenças neles apostas, mas sem as impugnar, pelo que 

os casos ficavam encerrados” (Ibidem, p. 171). Ao debatermos sobre aquela citação, fica, 

portanto, clara a autonomia que desfrutavam os inquisidores que atuaram na capitania de 

Pernambuco. Ademais, o historiador Manuel Hespanha também ressalta ainda que: “apesar 

de, como já sugeriu, a teoria da ação política relativa ao ultramar, fosse algo mais permissiva” 



Acesso Livre n. 1, jan./jun. 2014       41 

 

 

 

(HESPANHA, 2010, p. 167), e que nos comprova o quanto é frágil a afirmativa acerca de uma 

centralidade da Metrópole portuguesa, segundo ele: 

 

De qualquer modo, algumas concepções correntes sobre a história 

política e institucional do Império português carecem de uma profunda 

revisão, já que a visão dominante é a da centralidade da Coroa, com as 

suas instituições, o seu direito e os seus oficiais. A sobrevivência 

dessa imagem pode ser explicada por uma interpretação ingênua ‒ 

ainda que ideologicamente significativa ‒ das instituições históricas, 

fundadas em preconceitos enraizados acerca da relação colonial 

(Idem). 

 

Os tribunais reconhecidos oficialmente pelo Conselho Geral do Santo Ofício, instância 

máxima da Santa Inquisição, como os únicos distritos do Tribunal do Santo Oficio português 

foram os de Lisboa, Coimbra, Évora e Goa, este último sendo o único instalado fora do 

território português, pois segundo a historiadora Sônia Siqueira: “Possivelmente, porque no 

momento da criação dos tribunais apenas os domínios asiáticos ofereciam núcleo de 

colonização considerável, e uma cultura nativa suficientemente definida e firmada para 

constituir ameaça às ideias dos portugueses” (SIQUEIRA, 1978, p. 135). 

Apesar da conjuntura apresentada na América portuguesa, que tinha como 

característica uma certa autonomia em face da metrópole e um afrouxamento por parte da 

Igreja em matéria de fé com seu rebanho, não havia por parte dos monarcas portugueses a 

concepção de se instalar na América portuguesa um Tribunal Inquisitorial do Santo Oficio. 

Diante dos dois fatores acima mencionados, autonomia e afrouxamento, ressaltamos que essa 

política fazia parte da relação da metrópole com suas possessões do além-mar, a exemplo do 

fato já mencionado sobre os casos em que o Tribunal de Lisboa deixava o julgamento de 

certos delitos aos cuidados dos representantes inquisitoriais na Colônia. Tais manobras 

caracterizavam a política tanto da Coroa, como da Inquisição para com o ultramar, que 

segundo Manuel Hespanha: “(...) a justiça nem sempre está com os olhos fechados, que quase 

sempre os têm bem abertos e que, por vezes, até arrisca um piscar de olho, cheio de 

subentendidos, a uma das partes do litígio” (HESPANHA, 1982, p. 9). 

Entretanto, ao analisarmos o fato de sentenças que aqui foram julgadas em final pelo 

Tribunal de Olinda, e sendo estas sentenças objeto de exame pelos inquisidores de Lisboa, 

sem haver indeferimento dos mesmos sobre as penas aplicadas aqui na Capitania de 
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Pernambuco, “com observações críticas a discordar das sentenças neles apostas, mas sem as 

impugnar, pelo que os casos ficavam encerrados” (Ibidem, p. 171), reforça ainda mais o 

conceito de autonomia da justiça local, ficando evidente nesse relato que as decisões tomadas 

pelos inquisidores do reino denotam a confirmação de certa independência do representante 

da Inquisição portuguesa, o senhor Heitor Furtado de Mendonça, durante sua estadia em 

Pernambuco. Também nos chama a atenção o comentário de Mello em Gente da nação, a 

respeito das instruções que foram passadas ao Visitador em sua vinda ao Brasil: 

 

Não são conhecidos a Instrução e o Regimento que foram dados pela 

Inquisição de Lisboa a Heitor Furtado de Mendonça para o 

desempenho da função de Visitador do Santo Oficio no Brasil. (...) 

Está publicada a “comissão” dada pelo Inquisidor-Geral do Reino ao 

Visitador, datada de Lisboa, 28 de março de 1581, pela qual ficava ele 

autorizado a fazer processar os culpados em delitos e crimes da alçada 

do Santo Oficio. (...) despachando em final os casados duas vezes, os 

blasfemos e outros de culpas menores, que conforme a qualidade delas 

não cheguem a mais que a fazerem os culpados abjuração de levi e 

todos os mais que tiverem culpa de judaísmo e luteranismo... os 

enviará presos a este Reino (Ibidem, p. 169). 

 

Vale ressaltar o quão importante é o conteúdo dessa instrução e seu regimento para a 

compreensão e o aprofundamento dos estudos acerca da presença inquisitorial na América 

portuguesa. Mello também ressalta o fato de que os presos em Pernambuco por iniciativa do 

Visitante e embarcados para a metrópole foram muitos, acompanhados de seus respectivos 

números dos processos, números estes que lhes foram atribuídos no Arquivo Nacional da 

Torre do Tombo de Lisboa (Ibidem, p. 168). Desse modo, acreditamos que os indícios aqui 

explicitados atestam ser a visitação quinhentista da Inquisição em Pernambuco bastante 

significativa e esclarecedora a respeito da tentativa de se conceber aquela visitação como um 

dos elementos-chave para o entendimento de como funcionava o Tribunal do Santo Ofício 

português. 

Na tentativa de encontrar novos indícios que sirvam de elementos de análise para a 

compreensão dessa autonomia da justiça inquisitorial na Capitania de Pernambuco, 

encontramos resposta com Francisco Bethencourt na sua obra História das Inquisições: “A 

Inquisição em Portugal não foi objeto de uma análise que abrangesse os diversos territórios 
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em que exerceu influências durante todo o período de funcionamento” (BETHENCOURT, 

2000, p. 25). Também compartilhamos da mesma ideia de que se faz necessário um estudo de 

grande fôlego sobre o funcionamento e a dinâmica daquela instituição. 

 

Desdobramentos de uma visitação no Pernambuco quinhentista 

 

O desdobramento da primeira visitação inquisitorial às partes do Brasil, inicialmente 

ocorrida na Bahia, depois em Pernambuco, já nos revelam de início alguns pontos obscuros, 

ao mesmo tempo em que se tornam bastante esclarecedores sobre a atuação da Inquisição em 

Pernambuco sob o contexto de um tribunal de alçada limitada. 

Caso tenham sido ordenados à visitação de Heitor Furtado de Mendonça uma 

instrução e um regimento pela Inquisição de Lisboa, fica evidente que essa visitação deve ser 

analisada a partir dos seus desdobramentos, e não pura e simplesmente pelo fato da visitação 

em si. A autonomia que aquela visitação alcançou fora sentida pelas dinâmicas ocorridas 

dentro do corpo social, como também através dos próprios atos dos inquisidores que aqui 

estavam. 

É inegável hoje atestar através da historiografia colonial que a Coroa não possuía um 

controle efetivo sobre suas colônias no ultramar, por isso conceitos como centro e periferia 

estão hoje bastante fecundos no mundo acadêmico. A Inquisição portuguesa não se apresenta 

fora desse emaranhado acerca daquilo que se entende por centro ou como periferia no Império 

português. De qualquer modo, algumas concepções correntes sobre a história política e 

institucional do Império português carecem de uma profunda revisão, já que a visão 

dominante ainda é a da centralidade da Coroa, com as suas instituições, o seu direito e os seus 

oficiais. 

Por fim, compartilhamos do pensamento que apesar dos elementos e indícios aqui 

apresentados para reforçar a concepção sobre a ideia da existência de um tribunal na cidade de 

Olinda, ainda que de alçada limitada, reconhecemos ser necessário mais subsídios a serem 

reunidos para maiores análises e esclarecimentos sobre essa visitação que se tornou um marco 

na América portuguesa no âmbito da presença inquisitorial. Também acreditamos que o 

conceito de acéfalo para o Império português, ou seja, a negação de uma reflexão sobre a 

centralidade da Coroa, está ganhando sustentação dentro da historiografia colonial na sua 

relação com as periferias coloniais, o que comprova que tal ausência de uma centralidade 

também incorria na aplicação às instituições portuguesas. Centralidade esta que o próprio 
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Tribunal da Inquisição português não conseguiu representar na atuação de seus representantes 

no corpo social da Capitania de Pernambuco. 

Entretanto, no caso da implantação da justiça inquisitorial em Pernambuco, Portugal 

percebia que na prática teria que ser diferente aos modus operandi do modelo adotado no 

Antigo Regime, havendo sim questionamentos por parte da população e uma resistência 

diante do tribunal inquisitorial português. De acordo com o historiador Gonsalves de Mello, 

enfatizar a presença de um Tribunal do Santo Ofício em Olinda, ainda que não pleno, e não 

uma simples visitação iniciada em fins do século XVI, encontra também respaldo nas práticas 

e dinâmicas peculiares que aconteceram na relação da Metrópole com a América portuguesa. 

Principalmente quando estas dinâmicas vieram à discussão em trabalhos como Modos de 

governar, O Antigo Regime nos trópicos e Culturas políticas (BICALHO, 2005), que elencam 

sugestões neste direcionamento, apresentando argumentos que atestam uma certa autonomia 

por parte das colônias em relação à Metrópole, como também fatores que influenciaram 

decisões no Reino a partir de decisões tomadas na própria América portuguesa. A visitação do 

final do século XVI e seu desdobramento na Capitania de Pernambuco representou o retrato 

do que fora o grande Império português, como sugerido por António Manuel Hespanha: “A 

imagem de centralização ainda é mais desajustada quando aplicada ao império ultramarino” 

(FRAGOSO). 

Ao atravessar o temido oceano Atlântico e se fixar na Capitania de Pernambuco, a 

justiça inquisitorial deparou-se com uma nova concepção de valores e costumes contrários ao 

do mundo português. António Manuel Hespanha nos faz sempre lembrar o direito pluralista 

(Ibidem, p. 172) que permeava o mundo colonial e tivera sim que adaptar-se aos novos ares 

da Nova Lusitânia. 

O quadro traçado neste artigo não esgota a imagem total de nossas proposições acerca 

do debate, entendemos que são necessários mais estudos e pesquisas. No entanto, 

compartilhamos das mesmas proposições de António Gonsalves de Mello em considerar a 

visitação inquisitorial em fins do século XVI na Capitania de Pernambuco, pois este 

acontecimento não deve ser encarado como uma simples visitação, mas sim na perspectiva de 

uma atuação digna de um tribunal local de alçada limitada, mas que processava, julgava e 

condenava em final tudo em nome do Santo Ofício. 
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Iluminismo e revolução nas ideias da “Ilustração 
Brasileira” 

Enlightenment and revolution in the ideas of “Brazilian Illustration” 

 
Dievani Lopes Vital 
Mestrando em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. 
 
Resumo: Este artigo discute a possibilidade de fazer uma história social das ideias sob 
perspectiva comparada, no intento de demonstrar a relevância do pensamento francês 
iluminista e revolucionário sobre a produção intelectual da geração de 1870 brasileira. A 
relação entre ideia e contexto tem sido explorada nos estudos que interpretam essa geração de 
intelectuais brasileiros, contudo, nenhuma pesquisa em particular ainda se debruçou para 
investigar como as ideias ilustradas e os princípios decorrentes de 1789 foram apropriados em 
solo brasileiro, no contexto da crise do Império do Brasil. Como recurso metodológico opta-se 
por trabalhar com a História dos Conceitos Kosellekeana. 
 

Palavras-chave: Iluminismo, Revolução Francesa, geração de 1870 brasileira. 
 

Abstract: This article analyze the possibility of to make an social history idea in comparative 
perspective, it aiming to demonstrate the importance of the thinking french illuminist and 
revolutionary about the Brazilian intellectual production 1870. The relation among the idea 
and the context yet has been used in the intellectual generation’s study, but, none particular 
research was still made to examine as the illuminist and revolutionary ideas were appropriate 
in the Brazil by intellectuals in the Empire Brazilian crisis context. The methodology 
employed is based in the History of the Concepts proposed by Reinhart Koselleck. 
 
Keywords: Enlightenment, French Revolution, the Brazilian Generation of 1870. 

 

s obras Boemia literária e revolução, de Robert Darnton (1987), e Ideias em 

movimento, de Ângela Alonso (2002), são dois trabalhos basilares que aqui foram 

tomados na busca por investigar a influência ilustrada e revolucionária da França, 

de finais do Setecentos, sobre o pensamento e o direcionamento das práticas de mobilização 

da Geração de 1870, na crise do sistema imperial-monárquico no Brasil. A abordagem do 

Iluminismo e do grupo de intelectuais brasileiros da década de 1870 empregada, 

respectivamente, nas duas obras permite ao leitor estabelecer conexões analógicas 

concernentes à situação social e intelectual de marginalização dos membros que compuseram 

A
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ambos os movimentos, e ao uso político de suas ideias, mesmo em se tratando de contextos 

nacionais distantes no tempo e no espaço. 

Robert Darnton (1987) aponta para o fato de o Iluminismo ter se constituído no ápice 

da história intelectual do Setecentos. Especificamente na França, o primórdio do movimento é 

denominado de Alto Iluminismo, marcado por figuras como Voltaire, D’Alembert, 

Montesquieu, Rousseau, Mably, Diderot, entre outros. Essas figuras eram os grands 

philosophes e formavam uma unidade composta de homens que morreram entre 1778-85. O 

desafio deles era o de recrutar novos acólitos que fossem dignos de sua causa. Esses filósofos 

buscavam usufruir dos canais de ascensão social disponibilizados pela sociedade absolutista 

francesa, e ao invés de desafiá-la, apoiavam-na. Era crescente o prestígio social que a 

profissão de escritor ganhava na França do século XVIII. A Corte favorecia essa situação ao 

financiar, através de pensões ou de concessões de cargos, escritores que fossem simpáticos ao 

regime, em sua busca por recrutar novos membros para a República das Letras (DARNTON, 

1987, p. 25). 

Esse movimento filosófico e literário passou por um quadro de institucionalização 

crescente marcado por uma ruptura conflituosa que separava os filósofos do Alto Iluminismo 

de seus sucessores do Baixo Iluminismo (Ibidem, p. 26). Estes últimos passaram a formar o 

submundo das letras, a boemia literária. Tal distanciamento demonstra a relação entre 

Iluminismo e a Revolução. Aquela boemia era composta por grupos de provincianos que 

haviam invadido Paris em busca de prestígio e de ascensão social através das letras. 

Originando uma geração de escritores nascidos entre os anos de 1720 e 1730, esses 

provincianos vinham ao encontro do ideal da igualitária República das Letras defendida pelos 

grandes filósofos. Entre estes escritores estavam Brissot, Carra, Desmoulins, Prudhomme, 

Hebert, Marat, entre outros. Alguns deles exerciam também a atividade de jornalistas e eram 

advogados, como Robespierre. 

Ainda segundo Darnton (1987), a organização coorporativa e arcaica da cultura 

francesa, caracterizada pelo privilégio, empurrava esses jovens para a miséria, restando a eles 

viver da literatura clandestina dos libelles através da qual difamavam a Corte, a Igreja e a 

aristocracia francesas. Mostravam a incapacidade desta aristocracia em gerir a Igreja e o 

Exército, além de mostrá-la como grupo social degenerado. É dessas obras do “proletariado” 

literário que brotou o ódio contra os aristocratas literários do Alto Iluminismo que haviam 

elidido a igualitária República das Letras. É nesse submundo intelectual que os subliteratos se 

tornaram revolucionários. Ali nasceu o ímpeto jacobino de elidir a aristocracia intelectual do 



Acesso Livre n. 1, jan./jun. 2014       49 

 

 

 

pensamento (Ibidem, p. 31). Tanto os grands philosophes quanto os subliteratos foram 

“revolucionários” à sua maneira, merecendo assim lugar nas origens intelectuais da 

Revolução. 

Dessa forma, a Revolução Francesa para Darnton (1987) foi decisiva para a criação de 

uma nova elite, permitindo que a boemia literária destronasse o Le monde e ganhasse poder e 

prestígio. Enquanto nos anos de 1789-91 a Revolução pôs em prática as ideias do Alto 

Iluminismo, o ápice do seu revolucionarismo expressou o antielitismo da boemia literária 

(Ibidem, p. 46-8). Devido à sua amplitude universalista, essas ideias não se limitaram à 

Europa, se espraiando também para as nações ibero-americanas libertas do jugo colonial nas 

primeiras décadas do século XIX. 

Ao longo do Oitocentos, do outro lado do Atlântico, o racionalismo do movimento 

ilustrado teve forte penetração na elite brasileira, parte da qual o fora beber na própria Europa, 

inclusive o imperador (MELLO, 2007, p. 91). Assim as referências europeias, sobretudo a 

francesa, se apresentavam à vida política e intelectual do Brasil. As décadas de 1870 e 1880 

assistiram à emergência do movimento intelectual da Geração de 1870, já em meio à 

desagregação da ordem político-imperial. 

No que se refere ao epíteto “geração de setenta”, Ângela Alonso (2000) assevera que o 

movimento da nova geração formada em finais do Império foi “(...) assim autonomeada numa 

referência à juventude de seus membros”. Foram os seus intérpretes posteriores que passaram 

a identificá-la como ‘movimento intelectual da geração 1870’ (ALONSO, 2000, p. 35). 

Conforme ressalta Adalmir Leonídeo (2007), o uso desse epíteto, apesar da sua imprecisão, se 

difundiu entre os historiadores e críticos literários no Brasil. Ele faz alusão analógica ao grupo 

de intelectuais lusitanos (Antero de Quental, Eça de Queirós, Teófilo Braga, entre outros) que 

aspiravam à introdução em Portugal das ideias modernas tais como o realismo, o positivismo, 

o republicanismo e o socialismo (LEONIDEO, 2007, p. 194). 

Composta por grupos sociais bastante heterogêneos, que incluíam intelectuais, 

políticos, jornalistas e literatos, Roque S. M. Barros a denominou de Ilustração brasileira 

(BARROS, 1986). Ele indicou a data de 1870 como um marco, não necessariamente exato, 

para a consolidação de novas ideias e para uma mudança de mentalidade no país (BENTO; 

SANCHES, 2008, p. 4736). Esse período foi assim denominado em sua tese não pelo fato de 

termos tido, com um século de atraso, a nossa ‘ilustração’, nos mesmos moldes do século 

XVIII. O autor aponta que sob a influência dos autores do Oitocentos, no Brasil, criou-se um 

movimento que teria desempenhado um papel semelhante ao do Iluminismo europeu do 
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décimo oitavo século, se diferenciando deste pela dimensão histórica (BARROS, 1986, p. 9). 

A Ilustração brasileira teria recebido como herança do Iluminismo “a crença absoluta no 

poder das ideias; a confiança total na ciência e a certeza de que a educação intelectual é o 

único caminho legítimo para melhorar os homens, para dar-lhes inclusive um destino moral” 

(Idem). Assim, a essa herança vinha acrescida uma visão da história, específica do século XIX 

romântico, fundamental para a nossa visão de mundo (Idem). 

Portanto, analogamente aos grandes filósofos franceses, a intelligentsia nacional quis 

valer-se da razão como único guia para a reconstrução da sociedade e do Estado pátrios, 

superando a tradição de hierarquias fundadas no privilégio e a caduca união trono-altar do 

Império, para fundá-los sobre a ciência, a efetiva propulsora do progresso (MELLO, 2007, p. 

93). Entre seus principais representantes destacaram-se Assis Brasil, Júlio de Castilhos, Lauro 

Sodré, Lúcio de Mendonça, Joaquim Nabuco, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Saldanha 

Marinho, Silva Jardim, entre outros. 

O Rio de Janeiro era para o Brasil na década de 1870 o que Paris representava para 

França no último quartel do Setecentos. Sede política do país e seu centro econômico, o Rio 

tinha na rua do Ouvidor o lugar dos seus homens de letras, a boemia literária da época. Eles 

sonhavam reproduzir na cidade a Paris retratada em Scènes de la vie Bohème, sucesso de 

Henri Murgar. Frequentemente, eles desempenhavam a função de jornalistas. Em suas 

produções muitos atacavam a monarquia, entendida como mesquinha. Esses literatos 

julgavam-se talentos desperdiçados. Assim como os literatos do Baixo Iluminismo na França 

setecentista, eles aspiravam a viver das letras, algo impossível na época. Eles eram sensíveis à 

indiferença do trono para com o talento (Ibidem, p. 63-7). 

Atenta ao atraso e à letargia da sociedade imperial, essa geração buscou repensar a 

realidade nacional, a partir das novas ideias vindas da Europa e em voga no período, 

especialmente o cientificismo e suas derivações teóricas, que de certa forma eram tributárias 

do Iluminismo do século XVIII. Muitos de seus membros pugnavam contra as instituições da 

monarquia e o seu fulcro econômico: a escravidão. Defendiam a abolição, o federalismo, a 

secularização e a expansão da instrução pública. A república era o ideário político de grande 

parte dos intelectuais, salvo alguns como Joaquim Nabuco e Eduardo Prado. De acordo com 

Ângela Alonso (2002), essa geração acabou por construir uma crítica coletiva às instituições e 

aos modos de pensar cristalizados como tradição político-intelectual do II Reinado: o 

liberalismo estamental, o indianismo romântico e o catolicismo hierárquico (ALONSO, 2002, 
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p. 170). Com isso, o movimento buscou deslegitimar simbólica e teoricamente o regime 

imperial, ao atacar os seus suportes, forjando com as novas ideias um solo republicano. 

Apesar da diferença temporal e, principalmente, espacial, que separam a geração de 

1870 brasileira do Iluminismo francês, a marginalidade dos seus membros frente ao quadro 

social e político de suas respectivas épocas e em seus respectivos países foi tomada aqui como 

um fator que os aproxima em um estudo de História social das ideias sob perspectiva 

comparada.1 Os homens de letras de ambos os movimentos políticos-intelectuais, na 

perspectiva de ascender verticalmente na escala social, encontravam um obstáculo típico do 

Antigo Regime: o privilégio. No caso brasileiro, isto pode explicar o porquê dos intelectuais 

da Geração de 1870 associarem a monarquia ao Antigo Regime. Outro caso análogo muito 

peculiar diz respeito à adoção do credo republicano de tipo jacobino por parte desses letrados 

de 1870 (PAMPLONA, 2003, p. 119-21). 

Outro aspecto que aproxima esses dois movimentos em um estudo comparado da 

condição social dos seus membros e de suas ideias está no fato de seus representantes terem 

usado a literatura filosófica como instrumento na busca por alterar o status quo. Assim como 

o Iluminismo havia contribuído para a irrupção revolucionária na França em 1789, a Geração 

de 1870 também auxiliaria em 1889, cem anos depois, na queda do regime imperial brasileiro. 

Na busca por determinar qual foi a relevância do pensamento francês iluminista e 

revolucionário na composição das ideias da Geração de 1870 brasileira, uma pesquisa com 

essa temática aventa a possibilidade de uma abordagem comparativa histórica da conjuntura 

da França e do Brasil em fins dos séculos XVIII e XIX, respectivamente, na perspectiva de 

entender a gênese e o uso de tais ideias dentro de uma relação texto-contexto. 

Acerca do comparativismo histórico aqui abordado, Marc Bloch indica que dois 

aspectos são imprescindíveis na construção de uma história comparada “coerente”: de um 

lado, certa similaridade dos fatos, de outro, certas dessemelhanças nos ambientes em que essa 

similaridade ocorre (BARROS, 2007b, p. 165; TARGA, 1991, p. 267). Ele visualizou dois 

caminhos a serem percorridos neste tipo de estratégia: a comparação entre sociedades com 

certa contiguidade espacial e temporal (comparativismo sincrônico); ou a comparação entre 

sociedades distantes no tempo e no espaço (comparativismo diacrônico) (BARROS, 2007, p. 

165). Neste último caso, segundo José D’Assunção (2007a), dois riscos a serem evitados são 

o anacronismo (isto é, o transporte de um elemento típico de uma sociedade historicamente 

                                                           
1 No caso do Iluminismo francês, segundo Robert Darnton em Boemia literária e revolução, a situação de 
marginalidade social e política era característica comum aos subliteratos do Baixo Iluminismo (DARNTON, p. 
38-9). 
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localizada para outra em que o elemento não se enquadre) e a leitura forçada (insistência em 

ajustar realidades a um determinado modelo) (BARROS, 2007a, p. 12). 

Ao empregar uma análise diacrônica para o estudo do tema proposto, os riscos 

apresentados acima, presentes no comparativismo histórico, pretendem ser superados se 

atendo tanto ao momento analítico dos contrastes quanto ao da analogia, trabalhando no 

campo de uma história social das ideias em perspectiva comparada. Parte-se do pressuposto 

de França e Brasil serem partes integrantes do todo denominado civilização Ocidental, na qual 

o fluxo das ideias iluministas assumiu contornos universais, sobretudo a partir da sua difusão, 

dentro do ideário da Revolução Francesa, que segundo Tocqueville. 

 

(...) não teve um território próprio, mais do que isso, teve por 

efeito por assim dizer, apagar do mapa todas as antigas 

fronteiras (...), formando acima de todas as nacionalidades 

uma pátria intelectual comum da qual os homens de todas as 

nações podiam tornar-se cidadão (TOCQUEVILLE, 1979, p. 

57). 

 

Entende-se assim que o Brasil oitocentista não ficou fora do cosmopolitismo dessas 

ideias e da atração literária e filosófica oriunda da influente tradição francesa. O tratamento 

conceitual da reinterpretação em solo brasileiro de tais ideias, presentes nos discursos e em 

obras de alguns membros da Geração 1870, a partir da ideia de conceito pensada por Reinhart 

Koselleck (1993), será útil na tarefa de evitar os riscos do comparativismo aqui proposto. Isso 

implica em analisar o que alguns nomes selecionados da Geração 1870 entendiam por 

federalismo, monarquia, secularização, republicanismo, escravidão, instrução pública, entre 

outras ideias que estavam presentes na teoria política dos porta-vozes do Iluminismo. 

 Segundo a história dos conceitos koselleckeana, quando se focaliza a duração ou a 

transformação dos conceitos ao longo das épocas, a relevância histórica e social dos 

resultados cresce, podendo assim avaliar a duração e o impacto de um conceito social ou 

político. Os conceitos segundo ele reúnem em si diversas experiências históricas e 

características teóricas de uma única circunstância. Portanto, a retrospectiva diacrônica pode 

dar acesso a camadas de significados de um conceito (KOSELLECK, 1993, p. 113, 117-8). 

Ao se privilegiar a análise de longa duração dos conceitos elencados acima, utilizados 

pelos autores da Geração de 1870 em suas produções para contestar a ordem imperial, 



Acesso Livre n. 1, jan./jun. 2014       53 

 

 

 

pretende-se identificar aquelas camadas temporais que os remetem às concepções do 

Iluminismo e a aspectos da experiência revolucionária francesa. Pretende-se também verificar 

se houve a ressignificação conceitual para o contexto final do Império. Para isso, o uso de 

dicionários de época torna-se indispensável na busca pela precisão do significado dos 

conceitos no decorrer das diferentes épocas, nas quais eles são empregados pelos atores 

sociais.2 

Mas afinal, o que viria ser o campo da história social das ideias? Segundo Darnton, a 

história social das ideias consiste num alargamento da história intelectual. Foi sugerida por ele 

como um gênero híbrido para uma nova avaliação do Iluminismo (DARNTON, 1987, p. 10). 

Na verdade, Darnton descreve quatro tipos de disciplinas para o estudo das ideias: a história 

das ideias propriamente dita (o estudo do pensamento sistemático, ou seja, as ideias 

geralmente expostas em tratados filosóficos); a história intelectual (o estudo do pensamento 

informal, climas de opinião, movimentos literários); a história social das ideias (o estudo das 

ideologias e da difusão das ideias); e a história cultural (o estudo da cultura no sentido 

antropológico, inclusive as concepções ou visões de mundo e as mentalidades) (CARDOSO; 

VAINFAS, 1997, p. 141). Para a pertinência do estudo proposto dentro deste campo, toma-se 

ainda aqui a argumentação de Keith M. Baker, segundo a qual “toda a atividade social tem 

uma dimensão intelectual que dá a ela significado, assim como toda atividade intelectual tem 

uma dimensão social que lhe confere o seu ponto de vista” (BAKER, 1990, p. 13). 

 

As interpretações do Iluminismo e da Geração de 1870 brasileira pela literatura 

histórica 

 

A historiografia que trata da “Filosofia das Luzes” se mostra bastante extensa, não 

possuindo, portanto, uma interpretação unívoca. Aqui a análise do Iluminismo com a Geração 

de 1870 se dá dentro do terreno delimitado por Daniel Mornet para o primeiro caso, porém 

incluindo o exame do campo cultural como se encontra em Roger Chartier (1990). Segundo 

Chartier, Mornet em Les origines intellectuelles de la Révolution Française – 1715-1787 

“postulou uma ligação necessária entre o Iluminismo e a Revolução”, ao indicar que foram 

em parte ideias que determinaram a Revolução a partir de transformações geradas no 

pensamento pela inteligência (CHARTIER, 1990, p. 27). Darnton percorre por um caminho 
                                                           
2 Os dicionários, em sua maioria, foram consultados na Fundação Casa de Rui Barbosa (RJ): Dicionário Raphael 
Bluteau (1712, 1713, 1720, 1726, 1727,1728), Dicionário da Língua Portugueza Antonio Moraes e Silva 
(1889,1891). Outros dicionários de época, como Luiz Maria da Silva Pinto (1832), Antonio de Moraes Silva 
(1789), também utilizados, se encontram disponíveis online: http://www.brasiliana.usp.br/en/dicionario. 
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semelhante ao de Chartier, indicando a necessidade de se examinar o mundo cultural do 

Antigo Regime através da conexão entre o Iluminismo e a Revolução (DARNTON, 1987, p. 

49). 

Tanto Chartier quanto Darnton são vistos por Daniel Roche (1998) como historiadores 

do livro, “pois dele fazem o centro da sua investigação, ligando o estudo dos textos, o dos 

objetos materiais e o dos usos que engendram na sociedade” (ROCHE, 1998, p. 39). Roche 

recusa a simples identificação entre as Luzes e a Revolução, identificação direta esta que 

também é discutida por Chartier (1990) e por Darnton (1987). Para ele, “o estudo social 

mostra como as motivações da ‘República das Letras’ e como as ideias são inseparáveis do 

comportamento cultural” (ROCHE, 1998, p. 36). Daí o privilégio dado por Roche às 

sociabilidades culturais e ao livro no estudo do Iluminismo. 

Muitos autores, como Jacques Solé (1989),3 seguindo os passos de Darnton (1987) e 

outros também (FURET; OZOUF, 1989),4 tentam demonstrar como os intelectuais frustrados 

em suas carreiras, através da atividade panfletária buscaram solapar as bases de legitimação 

do Antigo Regime na França, metamorfoseando o vocabulário do Iluminismo. Como se 

percebe, essa nova perspectiva mostra que é muito mais complexa a relação entre as Luzes e a 

Revolução. Tal complexidade é explorada aqui como o vínculo entre o Iluminismo e o 

movimento revolucionário francês, dentro da proposta de comparar o primeiro ao movimento 

político-intelectual da geração setenta no Brasil. 

Sendo mais elucidativo, essa abordagem do Iluminismo, qual seja, a da sua conexão 

com a Revolução, é tomada na tentativa de alcançar o objetivo de comparar a expansão do 

espaço público na França de fins do Setecentos com aquela ocorrida em fins do Império no 

Brasil. Isso implica em analisar a relação dos intelectuais marginalizados com a imprensa e 

com o processo de formação da opinião pública, dentro do contexto de transformações 

políticas em ambas as sociedades apontadas. A mobilização da opinião, pelos intelectuais 

marginalizados dessas sociedades, teve papel profícuo no descrédito das autoridades 

tradicionais (o clero e a monarquia), formando assim, em ambos os casos, ambientes 

politizados de contestação e de crítica ao status quo vigente. Aliás, Berrington Moore (1987) 

observa que a “(...) a tarefa cultural básica que se coloca para qualquer grupo oprimido é a de 

solapar ou de destruir a justificação do estrato dominante” (MOORE, 1987, p. 127). 

                                                           
3 Ver: SOLÉ, Jacques. A Revolução Francesa em questão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1989. Cap. 1. 
4 Ver: FURET, François; e OZOUF, Mona. Dicionário crítico da Revolução Francesa. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1989. p. 754-63. 
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Ângela Alonso (2002) aponta que a maior parte da bibliografia que trata da Geração 

1870 é composta de monografias sobre os autores. O movimento em suas obras é tanto 

encarado como interpretação do Brasil quanto espírito de época do Oitocentos. A autora 

agrupa as análises em duas vertentes. A primeira o entende sob o ângulo da história das ideias 

e tem como expoentes Cruz Costa e Antônio Paim. Ambos tomam a trajetória da Geração de 

1870 a partir da filiação de seus textos com as correntes europeias de pensamento em voga no 

período, tais como o cientificismo, spencerianismo, darwinismo social, novo liberalismo e 

positivismo. A outra vertente explica o movimento intelectual através da posição social de 

seus membros, apontando-o como expressão dos anseios dos novos grupos sociais 

emergentes, surgidos com o processo de modernização do país. Ângela Alonso verifica que 

ambas as vertentes compartilham o fato de analisarem o movimento em termos do 

desenvolvimento da filosofia no Brasil, negligenciando assim a relação dos intelectuais com a 

crise do Império, ou seja, com suas práticas políticas (ALONSO, 2002, p. 22-9). 

Como é possível constatar, a historiografia que se dedica ao estudo tradicional da 

História das ideias sobre a Geração 1870 atém-se exclusivamente aos vínculos intelectuais do 

movimento em nível das correntes de pensamento europeias do século XIX. Além disso, essa 

historiografia foi obra, sobretudo, de filósofos, como Ricardo Velez e Roquer Spencer, que 

explicavam o ideário político dos intelectuais brasileiros a partir de sua transposição, mais ou 

menos deturpada, do ideário liberal europeu em solo nacional. Esses filósofos tinham 

dificuldades em vincular os membros da geração de setenta ao contexto político em que 

viviam, como se seus pensamentos não estivessem fundamentados nas profundas mudanças 

de conjuntura nas quais se encontravam inseridos. 

Por outro lado, trabalhos mais recentes, como os de José Murilo de Carvalho (1990), 

Ângela Alonso (2002) e Célia de Azevedo (2003), têm apontado para a influência do 

Iluminismo e da Revolução Francesa sobre as ideias de alguns autores dessa geração. O 

primeiro ressalta a forte presença simbólica desta revolução no imaginário republicano 

brasileiro e o entusiasmo de propagandistas, como Silva Jardim, pelo discurso revolucionário 

(CARVALHO, 1990, p. 9-15). Alonso afirma que, apesar dos contestadores terem negado as 

formas violentas de mudança, como a Revolução Francesa, preferindo antes a propaganda e a 

persuasão, a retórica da revolução popular “surgia de forma legítima em ‘situações extremas’” 

(ALONSO, 2002, p. 262). Segundo ela, os grupos republicanos do movimento “(...) 

reapropriaram como ideário contramonárquico os símbolos e os lemas da Revolução (...)” 

(Ibidem, p. 294). Comparando o Abolicionismo nos EUA e no Brasil, Célia de Azevedo 
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enfatiza que “(...) os conceitos iluministas enraizavam-se de um modo muito mais puro no 

discurso abolicionista brasileiro” (AZEVEDO, 2003, p. 44). 

Apesar desses trabalhos, nenhuma análise aprofundada e de inter-relação, para além 

daqueles que defendiam a república ou até mesmo a abolição, foi feita na perspectiva de 

investigar a relevância e a contribuição do ideário francês iluminista e revolucionário no 

arranjo das ideias políticas da Geração 1870 brasileira, em associação com a crise imperial. 

Partindo dessa constatação, os objetivos propostos da pesquisa descrita nesse artigo pretende 

dar contribuições à historiografia que trata das ideias desse movimento, porém levando em 

conta a sua participação naquela crise, como indica A. Alonso (2002). Busca-se assim 

perceber a apropriação do ideário iluminista e revolucionário francês pela produção dos seus 

autores, e ainda o uso político desse mesmo ideário por esses membros da Geração 1870 no 

contexto da crise do Império, focando a relação texto-contexto. 

Sabe-se que é impossível ignorar a vinculação existente entre a Geração 1870 e as 

culturas políticas europeias do século XIX, ideias estas coetâneas ao movimento político-

intelectual brasileiro. Por isso, a análise da percepção das ideias caras à filosofia iluminista 

sobre o pensamento da inteligência nacional parte aqui do pressuposto de que o cientificismo 

e suas variantes da segunda metade daquele século constituíram uma continuidade do 

Iluminismo, porém repensadas sob novas bases, marcadamente evolucionistas. Para confirmar 

essa continuidade, toma-se aqui o exemplo do Positivismo, enquanto doutrina filosófica típica 

do Oitocentos, e do seu criador Augusto Comte. Norbert Elias chama a atenção para o fato de 

o filósofo de Montpellier, assim como Marx, ter feito da problemática da transformação da 

sociedade humana o cerne do seu programa de pesquisa (ELIAS, 2006, p. 199). A experiência 

perturbadora da Revolução Francesa, promovendo uma transformação específica, foi decisiva 

em Comte (Idem), o nosso caso aqui em particular. 

A obra que maior impacto exerceu sobre a formação do filosofo francês proveio de um 

iluminista, o estudo do Esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano, do 

Marquês de Condorcet (1743-94), ao qual o próprio Comte, muito influente sobre os autores 

da Geração 1870 brasileira, se referiria, mais tarde, como seu imediato predecessor (OS 

PENSADORES, 1978, não paginado). Roque S. de Barros (1986) indica que os filósofos do 

século XIX responderam ao apelo da Ilustração do Setecentos no tocante à crença no poder 

das ideias e da cultura, apontando para o lugar que a educação ocupa não somente nas obras 

de Augusto Comte, como também nas de Spencer e de Stuart Mill (BARROS, 1986, p. 10-11). 
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Apropriação, opinião pública e sociabilidade: os conceitos-chave 

 

 Para os propósitos da pesquisa que esse artigo descreve, o sentido da ideia de 

apropriação, tal como é pensado por Chartier, é utilizado. Ao discorrer sobre uma sociologia 

histórica das práticas culturais, ele aponta que o mundo das representações é “moldado 

através de uma série de discursos que o apreendem e o estruturam” (CHARTIER, 1988, p. 23). 

A sua problemática se baseia numa reflexão do modo como as representações [configuradas 

por meio desses discursos] podem ser apropriadas pelos leitores dos textos. A apropriação dos 

discursos coloca-se assim como a “(...) maneira como estes afetam o leitor e o conduzem a 

uma nova norma de compreensão de si próprio e do mundo” (Ibidem, p. 24). Portanto, é 

dentro dessa noção que se busca entender como a temática das ideias comuns ao Iluminismo e 

os princípios decorrentes de 1789 foram “apropriados” em solo brasileiro pelos nossos 

intelectuais, no contexto da crise do Império. 

Para isso, 22 produções bibliográficas dos mais destacados membros da Geração 1870, 

nas quais se apresentam debates e explanações acerca dos conceitos já elencados neste artigo, 

foram selecionadas.5 Outro tipo de material usado é o jornal A República,6 um órgão porta-

voz da propaganda republicana na imprensa carioca. Este jornal foi escolhido pois nele é 

possível identificar os principais pontos de defesa do discurso republicano da década de 1870, 

como a laicização do Estado, a república e outros pontos que em muito contribuem para o 

propósito indicado no parágrafo anterior. 

 O conceito de opinião pública é imprescindível para os propósitos apresentados. Tanto 

a ação e a mobilização dos autores do Baixo Iluminismo na crise do Antigo Regime francês, 

em fins do século XVIII, quanto da Geração de 1870, no ocaso do regime monárquico 

brasileiro, podem ser verificadas nos respectivos contextos, sobretudo através da produção 

impressa, tendo em vista a sensibilização pública (as camadas letradas) a respeito da 

desestabilização do regime, com a publicização de temas políticos antes restritos ao espaço 

parlamentar. O filósofo alemão Jürgen Habermas caracteriza esse fenômeno, verificado tanto 

na sociedade francesa quanto na brasileira nos períodos mencionados, como processo de 

formação do espaço público político, sucessor do espaço público literário oriundo do 

                                                           
5Essas 22 obras de autoria dos intelectuais mais destacados da Geração 1870 brasileira (Joaquim Nabuco, 
Saldanha Marinho, Silva Jardim, Lauro Sodré, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Júlio de Castilhos) encontram-
se disponíveis nos sites das Bibliotecas Digitais do Senado e da Câmara: http://www2.senado.leg.br/bdsf/; 
http://bd.camara.gov.br/bd/. 
6 Este periódico está disponível de forma digitalizada no Laboratório de História Política e Social (LAHPS) da 
UFJF. 
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Iluminismo do século XVIII. Outra criação desse século foi a imprensa de opinião, marcada 

pela crítica para além da mera publicação noticiosa. Segundo Habermas, é neste espaço 

público político que emerge o debate racional entre os indivíduos sobre a comunidade política 

ao nível mais abstrato e universal (SILVA, 2001, p. 121-3). 

 François-Xavier Guerra, ao analisar a pedagogia política na imprensa revolucionária 

espanhola (1808-10), aponta que foi na proliferação dos impressos, sobretudo da imprensa, e 

na expansão das formas de sociabilidade do século XVIII que nasceu a opinião pública 

moderna e o que se pode designar, com Habermas, de espaço público político. A República 

das Letras (espaço público literário) deu origem ao espaço público político através dos dois 

fenômenos apontados acima (GUERRA, 1993, p. 227-8). Assim como Habermas, Tocqueville 

também destaca o papel da imprensa no processo formativo da opinião pública 

(TOCQUEVILLE, 2000, p. 138-46). 

 Pílar de Quirós (2008) aponta que a noção de sociabilidade surgiu da reflexão feita 

pelos teóricos do absolutismo sobre a natureza do homem. Ao longo do século XVIII, ela foi 

difundida pelo Iluminismo como “(...) peça da teoria do estado pré-social do 

homem/indivíduo” (QUIRÓS, 2008). É precisamente no decorrer daquele século que se 

verifica o processo de politização das formas de sociabilidade intelectual, expressas sobretudo 

nos cafés, nos clubes, nas sociedades literárias e nas lojas maçônicas (CHARTIER, 2009, p. 

42-3). 

É mormente em Paris, nas últimas décadas daquela centúria nas quais se assinala a 

crise do Antigo Regime, que se dá o envolvimento dos literatos do Baixo Iluminismo com a 

imprensa periódica, com a literatura libelista, com os espaços de sociabilidade típicos do 

Setecentos e, finalmente, com a opinião pública já no advento da era revolucionária. Baker 

postula que o discurso revolucionário foi criado pela cultura política que emergira na França 

entre os anos de 1750-60, assumindo a forma de uma opinião pública (BAKER, 1990, p. 24). 

Para Lynn Hunt, essa cultura política foi a maior invenção da Revolução. Expressa por meio 

de práticas simbólicas, ela forneceu a lógica da ação política revolucionária (HUNT, 2007, p. 

31, 35, 37). No caso brasileiro, é nas décadas de 1870 e 1880, no Império, que emerge e se 

desenvolve o movimento político-intelectual da Geração de 1870. O período é marcado pela 

modernização econômica do país, com o uso de novos meios de comunicação e transporte, 

pelo advento dos movimentos republicano e abolicionista e pela tentativa de implementação 

de reformas políticas no sistema imperial. É o período de expansão da imprensa, de 

associações que permitiram a formação de um tímido espaço público, que era uma “(...) esfera 
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pública do mesmo gênero daquela que se estava constituindo na Europa contemporânea (...)” 

(ALONSO, 2002, p. 276). É nesse espaço público que os membros da Geração 1870 puderam 

expressar sua opinião e manifestar seu descontentamento ante a ordem imperial erigida pelos 

saquaremas. 

 

Considerações finais 

 A pesquisa esboçada neste artigo se encontra ainda em fase introdutória, porém, a 

partir das constatações aqui apontadas, é possível comprovar a pertinência do tema de estudo 

no que diz respeito à sua fundamentação historiográfica. Esta é comprovada com os trabalhos 

citados: BARROS (1986); CARVALHO (1990); ALONSO (2002); AZEVEDO (2003); MELLO 

(2007). Os resultados obtidos da leitura preliminar de algumas das já referidas produções 

bibliográficas levantadas da Geração 1870 direcionam também para a fundamentação 

empírica da investigação acerca da influência do Iluminismo e da Revolução de 1789 sobre o 

pensamento da intelectualidade brasileira nos dois decênios finais do Império. 
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Conexão espaguete: cinema e política na Itália 
Spaghetti connection: cinema and politics in Italy 
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Resumo: Este artigo aborda uma variante do cinema político italiano chamada faroeste 
espaguete. Ativa entre as décadas de 60 e 70 do século passado, chamou atenção não apenas 
por constituir uma releitura dos filmes de faroeste realizados nos Estados Unidos, mas 
também devido ao fato de se utilizar de enredos fantasiosos para veicular algumas mensagens 
políticas de forma não explícita, com o objetivo de não ser descoberta pela censura. A 
contextualização de tal desenvolvimento da indústria cultural mostra uma época em que a 
Itália vivia a situação paradoxal de grande desenvolvimento econômico acompanhado por 
instabilidade institucional. 
 
Palavras-chave: cinema político; entretenimento; revolução. 
 
Abstract: This article discusses a variant of Italian political cinema called Spaghetti 
Westerns. This variant, active between the 60s and 70s of the last century, drew attention not 
only because it is a reinterpretation of Western movies from the United States, but also due to 
the fact of using the unrealistic storylines to convey political messages by some not explicit 
form, in order not to be discovered by the censorship. The context of such cultural industry 
development shows a time when Italy was living the paradoxical situation of great economic 
development accompanied by institutional instability. 
 
Keywords: political cinema; entertainment; revolution. 
 

 
 
Nós queremos uma sociedade sem classes – sem mais exploradores, 

sem mais explorados. Não devemos mais aceitar injustiça – devemos 

nos levantar e lutar por nossa liberdade, nossa dignidade e nossos 

direitos. Trazemos dentro de nós um novo mundo, um mundo repleto 

de promessas. Ruínas e destruição não nos assustam, porque 

construímos tudo com nossas próprias mãos – palácios e igrejas, 

estradas e pontes. Nós destruiremos tudo isso se necessário, para 

reconstruir um mundo mais bonito. 
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 epígrafe acima apresenta o discurso de um velho anarquista no filme A cólera de 

Trinity (La collera del vento, direção Mario Camus, 1970). Esta coprodução ítalo-

espanhola foi lançada no ano em que o anarquista catalão Salvador Puig Antich, 

ativo nas décadas de 1960 e 1970, foi julgado por um tribunal militar. Considerado culpado 

pela morte de um policial, Antich foi executado em Barcelona pelo regime do ditador 

Francisco Franco (1892-1975). A cólera de Trinity se encaixa na classificação de “faroeste 

espaguete” italiano (seu similar espanhol recebeu a alcunha de “faroeste paella”). Estranho 

paradoxo: o interior desértico da Espanha do general Franco serviu de cenário para muitos 

faroestes espaguete e paella, cuja temática mais recorrente era a Revolução! (UVA; PICCHI, 

2006, p. 36). Como se justifica o interesse quase jornalístico dessa metáfora cinematográfica 

realizada praticamente em seguida ao episódio real que motivou sua inserção no filme 

realizado pelo espanhol Mario Camus? 

 “Nos meus filmes, os personagens sinceros são anarquistas, os conheço bem, porque 

minhas ideias são próximas às deles”, declarou certa vez Sergio Leone, o pai do faroeste 

espaguete (Idem, p. 57). Durante as décadas de 60 e 70 do século passado, o mundo 

experimentava a polarização beligerante da Guerra Fria. Ao contrário do Brasil, a Itália não 

vivia uma ditadura militar (e experimentava seu Milagre Econômico do pós-guerra). Contudo, 

a situação política não era estável, a ponto de historiadores se referirem ao período como os 

“anos de chumbo”. Houve um aprofundamento das diferenças entre as esferas políticas de 

esquerda e direita que levou inclusive à formação de grupos terroristas ‒ o mais conhecido 

talvez seja as Brigadas Vermelhas. Naquela época, um punhado de cineastas italianos 

engajados, preocupados em questionar a ordem vigente, fez a fama do assim chamado cinema 

político daquele país. Por falar em engajamento: 

 

O jornalista Filippo Ceccarelli escreve a propósito de um dos líderes, 

primeiramente do Poder Operário [organização política legal, que deu 

origem/inspirou grupos terroristas italianos] e, depois, das Brigadas 

Vermelhas, colocando em evidência quão intenso foi naqueles anos 

“quentes” o intercâmbio, tanto na esquerda quanto na direita, entre 

política e imaginário cinematográfico. De fato, no mesmo artigo, 

publicado em La Repubblica, o autor recorda quanto existia na vida e 

na prática militante de ideólogos da luta de classes como Toni Negri, 

Franco Piperno, Oreste Scalzone e o próprio Valerio Morucci [de] 

uma ‘paixão sintomática’ pelo cinema e, em particular, pelo faroeste 

A
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espaguete; dentre os quais aqueles ‘revolucionários estetizantes’ 

haviam elegido como filme cult um título muito popular no início dos 

anos 70, Companheiros [Vamos a matar compañeros, direção Sergio 

Corbucci, 1970] (UVA; PICCHI, 2006, p. 34). 

 
Do camponês mexicano ao proletário italiano 

 

 Um dos filões mercadológicos em voga justamente naquele momento, o faroeste 

espaguete também se deixou contaminar pelo engajamento político. De acordo com Christian 

Uva e Michele Picchi, o faroeste italiano possui ainda maior densidade política do que a 

própria comédia italiana. Evidentemente, nem todo faroeste espaguete pode ser classificado 

como cinema político, mas alguns filmes ultrapassam de forma bastante explícita o “simples” 

entretenimento. É importante destacar que o faroeste espaguete facilitou o acesso do cinema 

italiano ao mercado sul-americano em meados dos anos 60 (BRUNETTA, 2009, p. 205). 

 Christian Uva se refere a um “faroeste revolucionário à italiana” como subfilão do 

faroeste espaguete. Com Uma bala para o general (Quien sabe?, 1967), o cineasta Damiano 

Damiani fundou o filão do faroeste mexicano revolucionário, “sub-classe” do faroeste 

revolucionário italiano. Entretanto, o próprio Damiani pareceu bastante incomodado com o 

rótulo, procurando definir sua obra como “filme histórico”: 

 

Uma bala para o general não é um faroeste. Como paradigma da 

ignorância dos críticos, repito que quando eles veem um cavalo 

definem o filme como um faroeste. Então também da mesma forma 

Viva Zapata, Viva Villa, e os filmes do Cinema Novo brasileiro 

também seriam um faroeste? Uma bala para o general é um filme 

sobre a revolução mexicana e, portanto, é claramente um filme 

político, não poderia não ser (UVA; PICCHI, 2006, p. 41). 

 

 Contudo, é fato que no “revolucionário mexicano” encontramos filmes ambientados 

no México da revolução de Pancho Villa (1878-1923) e Emiliano Zapata (1879-1919), onde 

tremulam faixas com as mesmas cores da bandeira italiana e se ouvem gritos de “viva a 

revolução!”. Citando Christopher Frayling, um dos maiores especialistas em faroeste 

espaguete, tal “ambientação ideológica” permitiu o florescimento de questões ligadas às 

reivindicações dos protestos de maio de 68, assim como de tendências de revolta contra o 

sistema nas regiões então classificadas como Terceiro Mundo, constituindo uma preciosa 
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ocasião para “todos os marxistas realizarem seu próprio faroeste” (UVA, 2007, p. 16). 

 

Por algum tempo, os faroestes pareciam compartilhar as causas 

militantes e estudantis dos filmes políticos daquela época e, em alguns 

casos, tornaram-se modelos para a militância de massa. A história 

contemporânea estava convenientemente sempre presente nesses 

filmes, observou Enzo Natta em 1968. ‘Existe um claro renascimento 

do Terceiro Mundo, de uma rebelião dos povos deserdados do mundo, 

nos guetos negros, os militantes, e a violenta reação contra o 

colonialismo no Congo, Angola e América Latina’ (BRUNETTA, 

2003, p. 208). 

 

 Uva continua a caracterização do “faroeste revolucionário” italiano explicando que 

havia uma preferência por mostrar camponeses mexicanos ao invés dos índios peles-

vermelhas, onipresentes nos faroestes produzidos em Hollywood – o que não significa dizer 

que Hollywood não tenha patrocinado a realização de muitos faroestes ambientados no 

contexto mexicano e/ou da revolução mexicana. Ao que parece, afirmou o pesquisador 

italiano, camponeses mexicanos encarnam de forma mais eficaz os proletários italianos de 

meados do século XX, enquanto a mentalidade burguesa capitalista que se opõe a eles é 

representada pelos muitos latifundiários, generais e políticos mexicanos dispostos a tudo para 

preservar o status quo. 

 Neste contexto, encontramos filmes como Uma bala para o general, Réquiem para 

matar (Requiescant, direção Carlo Lizzani, 1967), Tepepa (direção Giulio Petroni, 1968), 

assim como A cólera de Trinity. Trabalhos que, de acordo com Gian Pierro Brunetta, 

poderiam ser considerados modelos para uma guerrilha de massa. Também devem ser citadas 

as trilogias políticas de Sergio Sollima e Sergio Corbucci, respectivamente, O dia da desforra 

(La resa dei conti), Quando os brutos se defrontam (Faccia a faccia) (ambos de 1967), Corre 

homem, corre (Corri uomo, corri, 1968) e Os violentos vão para o inferno (Il mercenario, 

1968), Companheiros, Que faço no meio de uma revolução? (Che c’entriamo noi con la 

rivoluzione, 1972). Christian Uva considera Quando explode a vingança (Giù la testa, direção 

Sergio Leone, 1971) como a síntese mais original entre a instância ideológica e sua tradução 

cinematográfica: 

 

Sollima, Damiani [e o ator Jean Maria Volonté (muito conhecido 
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pelos interessados em faroeste espaguete e pelo cinema político 

italiano)] salientaram que os faroestes deste subgênero se destinavam 

a ser lidos como parábolas a respeito da relação entre o Terceiro 

Mundo (representado pelo ‘México’) e os países capitalistas do 

Ocidente (representados pelo [personagem que atua como] ‘outsider’): 

aparentemente o relacionamento instável entre o bandido/rebelde e o 

‘Gringo’ foi concebido para ilustrar ‘a dificuldade de se sustentar um 

diálogo entre o Terceiro Mundo e o mundo industrial’. O outsider foi 

concebido para ‘revelar as pretensões da cultura euro-americana de 

representar a cultura do mundo inteiro’, [enquanto] o tratamento da 

Revolução foi concebido para ‘relembrar as lutas anticoloniais dos 

povos da América Latina, do Vietnã e das minorias dentro dos Estados 

Unidos’. Esses faroestes também tinham, aparentemente, a intenção de 

apresentar uma crítica das versões hollywoodianas da Revolução 

Mexicana – redefinindo os ‘códigos’ de Hollywood como parte dessa 

crítica. Se esses cineastas conseguiram ou não triunfar em seus 

objetivos declarados (e [Pierre] Baudry, por exemplo, afirmaria que tal 

‘conjugação de considerações comerciais [com uma visão] 

progressista’ estava condenada desde o princípio, não importa o quão 

explícitas fossem as intenções políticas), certos temas recorrentes de 

tipo político (muitas vezes derivados do trabalho de Frantz Fanon1 – 

especialmente se os roteiros tem alguma coisa a ver com Franco 

Solinas ) são aparentes (...) (FRAYLING, 2006, p. 232). 

 
Cinema político de Sergio Leone? 

 

 Originalmente, o filme de Sergio Leone (1929-1989) se chamaria Era uma vez a 

revolução (C’era una volta la rivoluzione). Título bastante explícito para um filme que aborda 

metaforicamente a história italiana recente, onde o cineasta consegue enxergar os italianos ao 

ligar períodos históricos tão distantes quanto a heróica resistência clandestina contra os 

nazistas na Segunda Guerra Mundial e os terroristas que agiram no país durante a década de 

1970. Passado e presente da Itália se misturam em Quando explode a vingança, como pano de 

fundo do México revolucionário do início do século XX: o lenço vermelho enrolado ao 

                                                           
1 Filósofo anticolonialista, o psiquiatra Frantz Fanon (1925-1961) escreveu sobre e apoiou os movimentos de 
descolonização após a Segunda Guerra e o impulso humano para a liberdade. Seu livro Os condenados da terra 
(1961) inspirou o filão temático do Terceiro Mundo no âmbito do faroeste espaguete. 
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pescoço do terrorista irlandês Sean Mallory remete à guerrilha italiana da década de 70, a 

coluna de blindados militares e seu comandante cruel remetem ao exército de Hitler agindo na 

Itália, os cadáveres de mexicanos numa caverna remetem ao massacre das Fossas Ardeatinas, 

quando 335 civis e militares italianos foram assassinados pelo exército nazista. 

 Não foi uma completa surpresa, concluiu Uva, quando a organização terrorista de 

extrema esquerda Brigadas Comunistas de Milão fez uma referência ao filme de Leone ao 

reivindicar a autoria do atentado na empresa de telecomunicações Face Standard, realizado 

em fevereiro de 1977 – o grupo assumiu o atentado escrevendo uma frase marcante do filme: 

“de cabeça baixa, idiotas” (giù la testa, coglioni). Na verdade, como já vimos, alguns 

componentes de grupos terroristas italianos fizeram muitas referências ao cinema político (e 

ao não político) de seu país, assim como ao cinema norte-americano. O Poder Operário, que 

já sabemos se tratar de organização legal que inspirou grupos terroristas, muitas vezes se 

referiu aos filmes de faroeste, como Quando explode a vingança, o também já citado 

Companheiros e aos hollywoodianos Butch Cassidy (Butch Cassidy and the Sundance Kid, 

direção George Roy Hill, 1969) e Meu ódio será sua herança (The wild bunch, direção Sam 

Peckinpah, 1969) (UVA, 2007, p. 17, 174, 176). Comentando sobre o assunto em 2007, a 

cineasta italiana Wilma Labate admitiu que... 

 

Na Itália, os filmes que têm tocado no tema do terrorismo têm sido 

poucos, muito poucos. Uma filmografia realmente muito pequena. 

Talvez porque as obras que enfrentam este tipo de história são as mais 

perigosas, de montagem complexa, difíceis também para o público. 

Precisamente por esta razão, os poucos títulos que foram realizados 

assumem a meu juízo um valor maior, porque exigiram mais coragem. 

Sobretudo aqueles que, como Golpe no coração (Colpire al cuore, 

direção Gianni Amelio, 1983), chegaram a muitos anos atrás. 

Precursores. Golpe no coração foi realmente um filme corajoso, um 

filme que abriu uma estrada, no sentido de que foi o primeiro. Alguns 

anos antes o faroeste espaguete, que eu não considero absolutamente 

um cinema realmente popular, havia de algum modo influenciado em 

certas escolhas. Um filme como Quando explode a vingança, por 

exemplo, que muitos militantes de esquerda consideravam um cult, 

expressou um fascínio muito importante. Considero fundamental este 

filão, incluindo toda a corrente dos faroestes ambientados no México 

durante a revolução, onde está presente muita prática e 
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espetacularização da violência. Penso em Sollinas, em Damiani, além 

de Leone, naturalmente (Idem, p. 248-9). 

 

 Apesar das evidências, é preciso dizer que o próprio Sergio Leone nunca considerou 

Quando explode a vingança um filme político – também não considerava seus outros filmes 

como sendo políticos num sentido formal; ele mesmo não se considerava um mestre em 

termos de problemáticas políticas. Pelo contrário, o objetivo do cineasta foi justamente 

realizar uma crítica satírica ao subfilão do faroeste político (FRAYLING, 2006, p. 231). 

 Até Quando explode a vingança, Leone demonstrou pouco interesse nos conflitos 

entre as massas, preferindo focar no indivíduo isolado. “Todos os meus filmes são metáforas: 

como Quando explode a vingança, que exprime todas as minhas opiniões políticas e todas as 

minhas expectativas naufragadas”. Com estas palavras Leone definiu a si mesmo em 1987. 

Ele era hostil a qualquer forma de cinema militante, “bom para ser mostrado apenas aos 

membros de um partido [político]”. Leone se interessava menos ainda por tentativas de 

distinção entre um cinema que fosse e outro que não fosse político – o que o colocava em 

direta oposição ao pensamento de Jean-Luc Godard. O modelo de Leone são os filmes, 

sobretudo aqueles norte-americanos, onde a ligação com a realidade política se manifesta de 

forma indireta: “o significado político deve sair do filme, mas sem coagir o público; sem que 

o diretor diga: ‘me escute que (...) eu te digo em qual partido deve votar’” (UVA; PICCHI, 

2006, p. 53). 

 Apesar de tudo, Leone participou, justamente durante o tempo em que preparava 

Quando explode a vingança, de um documentário coletivo (12 dicembre o documento on 

Giuseppe Pinelli), a respeito do assassinato do anarquista Pinelli, na tentativa de contrastar a 

versão oficial sobre o massacre de Piazza Fontana2 que fora veiculada na televisão. 

 

No centro do filme estão, no fundo, os mesmos ingredientes de 

Quando explode a vingança: de um lado a figura de um anarquista 

(Pinelli como personagem do irlandês [Sean] Mallory), do outro, uma 

quantidade enorme de explosivo (aquele que devastou a sede do 

Banco Nacional da Agricultura de Piazza Fontana em Milão, 

provocando a morte de 16 pessoas; assim como a dinamite, a 

                                                           
2 O atentado de Piazza Fontana marca o início de uma nova grande onda de terrorismo na Itália. O ferroviário 
Giuseppe Pinelli, um dos acusados, “voou” da janela do quarto andar da delegacia de polícia de Milão durante o 
interrogatório. Existem indícios de terrorismo de direita. Os outros autores do documentário foram Nanni Loy, 
Elio Petri, Luchino Visconti, Nelo Risi (irmão de Dino Risi), Valerio Zurlini, Mario Monicelli, Ugo Pirro, Luigi 
Magni, Cesare Zavattini e Tinto Brass. 
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nitroglicerina usada por Sean em seu passado de terrorista do IRA 

[sigla em inglês para Exército Republicano Irlandês] e no seu presente 

de caçador de dinheiro ‘explodidor de montanhas’). A única 

inquietante diferença é que, no caso do documentário sobre Pinelli, 

não existe nenhuma ficção, nenhum mito, nenhuma fábula para contar, 

apenas a documentação de uma realidade dramática (Idem, p. 56-7). 

 

Dilemas da teoria na prática 

 

 A articulação entre um gênero de entretenimento popular (o faroeste espaguete 

produzido pela Hollywood italiana, a Cinecittà) e um discurso ideologicamente antitético em 

relação à massificação nem sempre foi vista como uma solução. A começar pelo 

questionamento veemente de Noël Simsolo em 1973, na Revue du Cinéma: 

 

Todos os faroestes políticos italianos foram destinados à audiência de 

massa, popular – o que explica geralmente uma simpatia artificial 

pelos mexicanos que representam ‘o povo’, e sempre uma superdose 

de violência, destruição e vulgaridade. O vírus da ‘politização’ 

artificial infectou a Itália, e o faroeste contraiu o germe. Entre as 

razões do porque o faroeste italiano deveria se revelar um terreno fértil 

para esses germes foi o fato da ‘presença mexicana’ – que era muitas 

vezes ditada por considerações geográficas (exteriores [parecidos com 

os cenários naturais onde são ambientados os filmes]) e pela situação 

social. O povo italiano – assim como porto-riquenhos, africanos, todos 

os representantes do Terceiro Mundo, e todos os grupos marginais do 

sistema capitalista – podem facilmente se identificar com um herói 

‘mexicanizado’. Portanto, o faroeste ‘revolucionário’ foi apenas uma 

maneira de obter retornos substanciais do dinheiro investido, não uma 

tentativa de disseminar um discurso político produtivo (FRAYLING, 

2006, p. 238). 

 

 O cineasta italiano Bernardo Bertolucci, talvez mais conhecido por ter realizado filmes 

como Último tango em Paris (Ultimo tango a Parigi, 1972) e O último imperador (The last 

emperor, 1987), chegou a ganhar dinheiro com o faroeste espaguete, pois foi um dos 

roteiristas de Era uma vez no Oeste (C’era una volta il West, direção Sergio Leone, 1968). 
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Algum tempo depois, Bertolucci realizaria 1900 (Novecento, 1976), um “épico camponês” (e 

não um faroeste) mostrando o desenvolvimento do comunismo na Itália rural, o que levou o 

cineasta a se envolver numa polêmica com a esquerda italiana (sendo ele afiliado ao Partido 

Comunista). Nos termos do cineasta francês Jean-Luc Godard, muitos filmes políticos da 

época não passavam de cópias do estilo hollywoodiano anódino. Na verdade, Godard insiste, 

é preciso fazer filmes políticos politicamente: um filme é um panfleto, deve-se mostrá-lo para 

as pessoas a quem ele é endereçado, de outra forma não será compreendido (Ibidem, p. 230-

1). 

 A principal crítica feita ao épico político de Bertolucci diz respeito aos dois 

personagens principais (um latifundiário e um camponês) utilizados para simbolizar a 

dialética no centro do filme, o que foi considerado muito sentimental, portanto revisionista. 

Posteriormente, Bertolucci criticou parte do cinema político italiano e francês do final dos 

anos 1960 (incluindo seus próprios filmes) por preocuparem-se demasiado com experimentos 

de forma e estilo – curiosamente, esta foi a crítica que muito tempo antes havia sido feita na 

ex-União Soviética de Stalin a cineastas comprometidos com a revolução bolchevique, como 

Lev Kulechov, Dziga Vertov e Sergei Eisenstein. Segundo Bertolucci, aquele modelo 

bloqueava a comunicação, era um cinema para a elite que só fazia sentido nos anos 1960. 

Ainda de acordo com Bertolucci, esse era um cinema de tipo brechtiano 

(“constantemente comentando a respeito de sua própria forma, procurando manter o público à 

distância”) e um marxismo que não estabelecia uma dialética com a plateia. “Eu terminei 

falando [apenas] comigo mesmo”, concluiu Bertolucci. Frayling explicou que a resposta do 

cineasta para as críticas de manipulação das emoções dos espectadores (através de fotografia 

lírica e personagens estereotipados) em 1900 foi de que o cinema político precisa encontrar 

algum ponto de contato com o cinema popular, se deseja fazer algo mais do que apenas pregar 

para os convertidos. Bertolucci desabafou: “‘Eu não acredito mais, como muitos fizeram em 

1968, que a câmera pode ser usada como uma metralhadora’: mesmo no cinema Brechtiano 

há um lugar ‘tanto para emoções como para ideias’” (Idem). 

 Apesar da nítida desvalorização de Bertolucci em relação às ideias do dramaturgo 

alemão Bertolt Brecht (1898-1956), Frayling deixou claro que uma das premissas de seu livro 

é que o faroeste espaguete realmente apresenta as duas estratégias principais adotadas pelo 

cinema dito “crítico”. Em primeiro lugar, ao chocar o espectador e levá-lo a questionar aquilo 

que está vendo, identifica-se uma proposição de tipo brechtiano: “pôr a coisa a nu”, 

estimulando a plateia a questionar as convenções visuais utilizadas, lembrar a eles e elas que 



Acesso Livre n. 1, jan./jun. 2014       71 

 

 

 

estão assistindo a um filme... Deixar as convenções visuais ainda mais óbvias e explícitas do 

que antes. Para Frayling, ainda que sem “pôr a coisa a nu”, Leone conseguiu fazer isso em 

Era uma vez no Oeste ao dirigir a atenção para elementos que normalmente são subestimados. 

Esta foi a maneira encontrada por Leone, conclui Frayling, de colocar a plateia à distância. 

Em segundo lugar, ao levar o espectador a reconhecer ideias, sobre as quais poderá pensar a 

respeito depois que o filme terminar. Esta estratégia toma a forma de uma extrema estilização, 

que entra em conflito com a reprodução aceita da experiência cotidiana do espectador. De 

acordo com Frayling, com seu “expressionismo melodramático” (uma extensão da fórmula do 

faroeste tradicional), Leone também se encaixa aqui. De fato, segundo Frayling, estas são as 

bases do cinema crítico de Sergio Leone (Idem). 

 Para Frayling, embora Leone fosse menos comprometido com a ideia do cinema 

político do que Bertolucci, ele sustentou posição similar em relação ao cinema popular. Ao 

mesmo tempo em que, reagindo contra o paroquialismo do faroeste espaguete mais radical 

(temas muito específicos do cotidiano italiano, pouco ou nada compreensíveis para o público 

de outros países, o que inibiria a exportação), nutriu fortes convicções em relação ao que 

chamava de “triste paradoxo” no qual se apoiava o cinema político dos anos 60. Frayling 

citou uma declaração de Leone a respeito sem, contudo, datá-la. Podemos apenas especular, já 

que o cineasta faleceu em 1989: 

 

Eu penso que o Senhor Chaplin fez mais pelo socialismo há quarenta 

anos do que [Palmiro] Togliatti [(1893-1964)] realizou aqui na Itália. 

Meu amigo Francesco Rosi faz apenas filmes políticos. Ele tem 

milhares de espectadores que vêm assistir seus filmes, falar sobre eles, 

e isso é tudo. Esses espectadores já estão cientes do problema. Eu 

acredito, por outro lado, que devemos introduzir os problemas 

políticos de hoje no interior dos espetáculos de entretenimento do 

povo... A política não faz mais qualquer sentido na Itália! É por este 

motivo que faço os filmes que faço. Acreditamos na humanidade e ela 

nos decepcionou. É claro, a situação é a mesma em outros países, mas 

de alguma forma tivemos menos sorte. Nossa hipocrisia e nossa 

‘política de compromisso’ nos lançou numa crise. Enquanto 

intelectuais, nos resignamos, cansados da batalha. No que mais 

podemos pensar senão na morte? Após vinte anos de Fascismo [na 

Itália], iremos enfrentá-lo novamente. Esta não é a coisa mais 

inacreditável do mundo? Somos o único país do mundo a viver esta 
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insensatez. Eles irão vencer e agimos como o homem que corta suas 

próprias bolas para punir sua esposa. É a mais pura loucura! Dada esta 

situação, estou tentando criar fábulas, épicos. Afinal de contas, nosso 

cinema político é muito nacional, seu sentido só pode ser apreciado na 

Itália. Isso não me interessa tanto (Idem). 

 

 No mesmo ano de lançamento de Quando explode a vingança, Pierre Baudry afirmou 

no Cahiers du Cinéma (então de tendência marxista) que esse “discurso sobre revolução” no 

interior de um gênero popular então na moda podia ser considerado um desenvolvimento 

sinistro – processo de anestesia de um comprometimento revolucionário genuíno ao 

subordinar esse comprometimento a certo tipo de cinema baseado em fórmulas definidas. 

Frayling sugeriu que a crítica de Baudry é válida inclusive para Vento do Leste (Le vent d’est, 

1970), realizado por Godard a partir de um roteiro de Daniel Cohn-Bendit, um dos ideólogos 

dos protestos de maio de 68 na França (Ibidem, p. 228-9). 

 Entretanto, Bendit acabou abandonando o projeto. Godard assumiu pretendendo 

mostrar como o cinema burguês manipula os desejos e as insuficiências emocionais de seus 

espectadores, ao mesmo tempo em que deliberadamente ignora a inteligência crítica deles. 

Desta forma, concluiu Godard, mesmo falando sobre revolução, os faroestes populares não 

são mais do que cortinas de fumaça cuja função é desviar a atenção em relação a qualquer 

crítica séria do status quo. 

 

(...) Baudry interpreta o fenômeno [do faroeste espaguete] 

especificamente em termos do que ele vê como o relacionamento 

autoritário entre os produtores da Cinecittà e a sociedade italiana. 

Uma ideologia colonial está sendo utilizada para ‘criticar’ uma 

realidade colonial – um jogo perigoso para jogar – e, no processo, 

tudo que obtemos é uma repetição dos estereótipos do século XIX 

(pobres dignos X milionário imoral) (Ibidem, p. 228). 

 

Revolução e cinema 

 

 O cineasta italiano Gillo Pontecorvo, ex-membro do Partido Comunista Italiano (PCI) 

que se tornou um “esquerdista independente”, conhecido por seus filmes políticos, sugeriu 

que toda essa questão (“você não pode fazer um filme politicamente sério se for financiado 

pelo dinheiro capitalista”) é fruto de um “infantilismo político”. Pontecorvo citou os 
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ensinamentos de Lênin a respeito das contradições internas do capitalismo, lembrando que um 

produtor de cinema venderia a própria mãe se soubesse que isso lhe permitiria financiar um 

projeto lucrativo ‒ mesmo que fosse um filme sobre revolução! Por outro lado, Pontecorvo 

enfatizou que um filme não pode ser confundido com uma revolução, e que o poder 

dominante compreende muito bem as limitações dos filmes políticos. 

 De acordo com Frayling, o cineasta acreditava que embora o cinema possa se 

beneficiar de uma circulação massificada, ainda que possa torná-lo superficial, será capaz de 

revitalizar um público anestesiado. Na opinião de Pontecorvo, seria irresponsável 

renunciarmos à possibilidade de nos opormos às ficções (falsa visão da realidade) difundidas 

pelo poder constituído. Pontecorvo deixou claro também que foi justamente por esta razão 

que preferiu acreditar num cinema que se dirigisse às massas, e não um cinema de elite para a 

elite. 

 O roteirista Franco Solinas, membro do PCI, assinou A batalha de Argel (La battaglia 

di Algeri, 1966) ‒ que não é um faroeste, mais está repleto de heróis e vilões ‒, Queimada 

(1969) ‒ se passa numa ilha de escravos negros (ambos dirigidos por Pontecorvo) ‒ e Estado 

de sítio (État de siège, direção Costa-Gavras, 1972) ‒ que procura traçar um painel da 

situação política da Grécia na década de 60. Solinas também admitiu que o criador de filmes 

políticos enfrenta uma escolha, ele está dividido entre compartilhar seus compromissos com 

uma elite e, ao mesmo tempo, assegurar que suas ideias cheguem à maior plateia possível, se 

necessário através de um gênero popular: 

 

Digamos que filmes têm uma utilidade acessória e não decisiva nos 

vários eventos e elementos que contribuem para a transformação da 

sociedade. É ingênuo acreditar que você pode começar uma revolução 

com um filme, e até mais ingênuo teorizar sobre fazer isso. Por um 

lado, filmes políticos são úteis se contém uma análise correta da 

realidade e, por outro, se eles são realizados de tal forma que essa 

análise alcance a maior audiência possível (Ibidem, p. 242). 

 

 Enfim, Pontecorvo e Solinas foram muito criticados por fazerem uso (considerado 

oportunista) de assuntos da “moda política” nas décadas de 60 e 70: Vietnã, CIA, Che 

Guevara, revoluções no Terceiro Mundo. Ambos afirmaram em resposta que é perfeitamente 

possível realizar filmes sensíveis a respeito destes temas (em oposição às ficções de 

Hollywood) e, ao mesmo tempo, desejar fazer sucesso entre os frequentadores de cinema. A 
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propósito de seu trabalho com Pontecorvo e nos faroestes espaguete, Solinas define o 

contexto político em que eles emergiram, entre 1966 e 1968, como quem faz uma análise 

política: 

Aqueles foram tempos em que a política europeia estagnava, por duas 

razões principais. Primeiro, percebia-se a classe trabalhadora 

completamente integrada, ela parecia não existir em relação à causa 

revolucionária. Segundo, uma análise profunda da situação política 

descartou completamente a possibilidade de revolução em nosso 

continente. Você pode entender por que despertaram esperança e 

interesse as explosões de contradições coloniais, as revoluções, os 

conflitos armados que irrompiam então por toda a geografia do 

Terceiro Mundo. Você passou a acreditar que o capitalismo, 

aparentemente imbatível [aqui] em casa, poderia ser derrotado de uma 

vez por todas em suas bases de fornecimento [de matéria-prima no 

Terceiro Mundo]. De certo modo, foi a mesma esperança teorizada, de 

um lado, por Lin Piao3 com a estratégia do ‘campo e da cidade’ e, de 

outro, pela proposta de Frantz Fanon para abandonar os modelos 

tradicionais na construção de uma civilização diferente (Ibidem, p. 

242-3). 

 

 Voltando a insistir num ponto de vista menos pessimista, Carlo Lizzani, cineasta 

italiano que realizou o espaguete Réquiem para matar, disse que para os cineastas de seu país, 

naquele momento da história, a função do faroeste foi permitir que a censura não percebesse 

certos conteúdos políticos e não proibisse ou cortasse cenas dos filmes. Ignacio Ramonet, 

diretor do Le Monde Diplomatique, viu em Uma bala para o general e Réquiem para matar 

uma crítica nada velada à intervenção dos Estados Unidos na América Latina, em especial à 

atuação da CIA na América Central: 

 

Não é difícil notar por trás das palavras de Ramonet uma alusão direta 

às atividades secretas realizadas pela Agência Central de Inteligência 

[CIA] nos anos 60 que reforçam os elementos mais antidemocráticos 

da América Latina: da deposição do presidente reformista do Brasil, 

                                                           
3 Lin Piao (Lin Biao, 1907-1971), líder militar e político chinês, grande colaborador de Mao Tsé Tung (Mao 
Zedong, 1893-1976) durante a Revolução Cultural. Um dos fundadores do Partido Comunista Chinês, compilou 
as notas daquilo que se tornaria o famoso Livro Vermelho. Morreu num acidente aeronáutico misterioso, 
supostamente por participar de um complô para derrubar Mao. 
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João Goulart, à organização de campanhas contrarrevolucionárias 

resultantes da revolução cubana (UVA; PICCHI, 2006, p. 37). 

 

 Maurizio Fantoni Minnella explicou que, sendo o gênero mais popular entre 1964 e 

1971, o faroeste foi apenas mais um dos temas cooptados por aqueles ávidos por falar em 

revolução, com filmes que realmente nada tinham a ver com os primeiros espaguetes de 

Sergio Leone. Apesar disso, Minnella admite que o primeiro espaguete (da famosa trilogia do 

Homem sem Nome) realizado por Leone, Por um punhado de dólares (Per un pugno di 

dollari, 1964), contém uma crítica implícita à oligarquia, representada por duas famílias 

rivais. Por sua vez, o protagonista, um pistoleiro estrangeiro (outsider) e sem nome, logo se 

tornará o arquétipo perfeito do novo individualismo norte-americano (MINNELLA, 2004, p. 

156-60). 

 Nas palavras de Minnella, essa “adesão genérica” também pode ser encontrada no 

último faroeste dirigido integralmente por Leone, Quando explode a vingança – 

posteriormente, Leone acabou por assumir a direção em algumas cenas de Meu nome é 

ninguém (Il mio nome è nessuno, direção Tonino Valerii, 1973), filme no qual originalmente 

desenvolveu a ideia e só pretendia trabalhar como roteirista. Ou seja, sem uma tomada de 

posição política particular por parte do protagonista incendiário (descrito como um 

aventureiro desencantado amante dos explosivos) em relação à revolução mexicana. 

 Minnella sugere a semelhança com uma épica popular soviética projetada nos trópicos. 

Mas permanece também, sobretudo, a nostalgia da única revolução que a Itália conheceu, no 

século XIX. Em termos de um “ambiente revolucionário” particular, Minnella lembra que a 

ambientação mexicana de muitos espaguetes era relevante para se extrair a “seiva necessária” 

para revitalizar o velho populismo revolucionário de um Pancho Villa ou um Emiliano 

Zapata. Na realidade, aqueles cineastas acabavam impondo sua própria ideia de populismo, 

segundo uma encenação que via no herói popular o espelho ideal do peão mexicano 

(“camponês heróico”), explorado e sem poder. Contudo, em relação ao conceito de 

populismo, Minnella adverte: 

 

É necessário fazer uma distinção precisa entre formas de populismo 

latino-americano, que se baseiam numa coincidência entre vontade 

popular e projeto político, e aquelas europeias nacionalistas, cuja 

essência é fortemente reacionária ou de tipo midiático; ou seja, 

baseada na integração do poder econômico neoliberal com aquele 
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mais especificamente de natureza televisiva (Ibidem, p. 372, nota 91). 

 

 Outro exemplo do mesmo padrão, em Réquiem para matar um garotinho mexicano 

quase morre no massacre de sua família. O cineasta e poeta Pier Paolo Pasolini, que atua no 

papel de um pastor religioso, receberá a ajuda do vingador (a criança já adulta), em sua 

rebelião proletária contra o inescrupuloso oficial do exército confederado (que o vingador 

descobre casualmente ser o assassino de sua família) que domina a cidade. Minnella afirma 

que Pasolini estava contente ao se vestir com a pele daquele personagem, um “guerrilheiro 

heróico” das telas na mesma época em que Che Guevara caminhava pela vida real. Citando 

passagens de Uma bala para o general, quando o um pistoleiro lembra que Cristo morreu na 

cruz entre dois bandidos e que Deus está do lado dos pobres e oprimidos, Christian Uva e 

Michele Picchi referem-se a uma articulação entre comunismo e catolicismo no seio do 

faroeste espaguete-revolucionário-mexicano. Um “catocomunismo” que poderia muito bem 

definir Réquiem para matar, especialmente com a presença de Pasolini, cuja oscilação 

aparentemente contraditória entre os ensinamentos da Bíblia e de Marx são muito citados ‒ 

quando atuou no filme de Carlo Lizzani, Pasolini já havia sido premiado pelo Vaticano por 

dirigir O Evangelho segundo São Mateus (Il Vangelo secondo Matteo, 1964). 

 

Quanto a Réquiem para matar, ainda se recorda Lizzani que Pasolini 

‘se divertiu fazendo o filme, mesmo já sendo um homem de sucesso. 

Não o fez por dinheiro, mas porque lhe satisfazia este modo de contar 

certo sentimento comum através da metáfora do faroeste’. O ‘padre 

operário da revolução’, interpretado pelo intelectual símbolo da recusa 

ao consumismo moderno numa ótica místico-revolucionária, remete a 

outros sacerdotes de esquerda que existiram na vida real, como 

Ernesto Cardenal, que aceitou um compromisso na Frente Sandinista, 

opositora do presidente ditador Somoza [da Nicarágua]; ou Camillo 

Torres, líder da Frente Unida do Povo, na Colômbia dos anos 60. A 

Bíblia, que o padre agita enquanto recorda que ‘são as ideias as coisas 

mais importantes que devem mudar’, assume nas mãos do poeta de 

Carsarsa [Pasolini], um valor ainda mais alegórico ao referir-se àquela 

outra bíblia pagã e materialista, representada pela obra e pelo 

pensamento de Marx (...) (UVA; PICCHI, 2006, p. 43). 

 

 Se os protagonistas do faroeste espaguete parecem apontar para um projeto de 
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esquerda, sua caracterização como super-heróis, quase que geneticamente superiores ao povo 

que defendem, os coloca mais no campo do mito do que na realidade de uma revolução. Em 

grande parte, contudo, sua fisionomia é a de demagogos frequentemente desiludidos, cínicos, 

afastados de uma crença real na revolução, anárquicos e bastante hábeis apenas no manejo de 

armas e dinheiro ‒ especialmente nos filmes de Corbucci. Como é notório nos filmes de 

Leone, a mulher não tem mais do que um papel secundário. Algo que começa a mudar a partir 

dos anos 70, embora isso aconteça de maneira diretamente proporcional ao aumento da 

função erótica, no âmbito de produções cada vez mais direcionadas ao sexo, além da violência 

usual. Os homossexuais, por sua vez, geralmente apareciam encarnados em personagens 

malvados e decadentes (Ibidem, p. 39-40). 

Ecoando os argumentos de Pontecorvo e Solinas, Minnella considera o faroeste 

espaguete um fenômeno mais social do que estritamente político, o único exemplo de cinema 

de gênero direcionado à fuga da realidade cuja mistura com conteúdos políticos permitiu que 

se realizasse uma ligação entre compromisso e “espírito de estudante” (goliardia). 

 
*** 

 
 Percebe-se que o debate em torno da melhor forma de adequar filmes políticos a um 

formato “mais amigável” reproduz a polarização ideológica típica daquela época. A 

insistência na conclusão de que os filmes de entretenimento servem apenas à lógica de 

mercado tende sempre a considerar o espectador como alguém intrinsecamente desprovido de 

capacidade crítica. Mas a consciência crítica, ainda que eventualmente possa ser aguçada por 

determinadas abordagens, preexiste ao cinema, aos produtores de conteúdo, aos ideólogos de 

partidos políticos. 
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“Sou macho”: construindo identidade de gênero em 
consulta médica 

“I am male”: constructing gender identity in medical consultation 

 
Monique Vicente 
Mestranda em Estudos da Linguagem na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
 

Resumo: Neste artigo busco investigar a importância das narrativas construídas na interação 
médico-paciente, crendo que a análise destas possibilite aos médicos auxiliar seus pacientes 
na manutenção da sua saúde física e mental, bem como do seu equilíbrio moral e social. Com 
base na teoria da Análise da Conversa etnometodológica, concentro meu estudo na 
performance identitária, desenvolvida junto à performance narrativa, a fim de estabelecer uma 
relação entre a história contada pelo paciente, um adolescente de 16 anos, e a identidade de 
gênero por ele construída. 

Palavras-chave: narrativa; identidade; gênero. 

 

Abstract: In this article I investigate the importance of the narrative constructed in a verbal 
interaction between a doctor and a patient. I believe that this analysis allows the doctors 
helping their patients to maintaining their physical and mental health, as their moral and social 
equilibrium. Based in the ethnomethodological Conversation Analysis, I concentrate my study 
in the identitary performance, which is developed with the narrative performance, for the 
purpose of establishing a relationship between the narratives told by the patient, a sixteen’s 
teenager, and the gender’s identity built by him. 

Keywords: narrative; identity; gender. 

 

Introdução 

 interesse sociológico na interação médico-paciente tem crescido ao longo dos 

últimos trinta anos, paralelamente à atenção que o assunto vem recebendo na 

formação médica. Destarte, alguns pesquisadores (CLARK & MISHLER, 2001; 

OSTERMANN & MENEGHEL, 2012; SLADE, 2011) têm demonstrado interesse pela 

comunicação clínica, com o objetivo de humanizar tal interação, ainda estabelecida de 

maneira mecânica e distanciada, sobretudo nos hospitais públicos. 

 

A marca registrada dessa ênfase recente [na humanização da consulta 

médica], que reflete uma visão de “pacientes como pessoas”, 

O
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fundamentalmente responsáveis por sua própria saúde, é o argumento 

de que os médicos precisam dar atenção às preocupações pessoais, 

interesses e entendimentos dos pacientes com relação às suas 

experiências com a doença (CLARK & MISHLER, 2001, p. 12). 

 

 Minha pesquisa está centrada no atendimento de adolescentes – o que, segundo 

Crespin (2007), é ainda mais desafiador, já que nem sempre este paciente procura o médico 

por vontade própria, tornando mais difícil a interação. 

 A consulta aqui analisada foi gravada em um hospital público, localizado no Rio de 

Janeiro, que funciona como instituto de assistência, pesquisa e ensino. O ambulatório em 

questão, especializado na saúde do adolescente, atende em média 280 pacientes por mês, de 

12 a 20 anos, com os mais diversos problemas de saúde – desde acne a distúrbios mentais. As 

consultas são previamente agendadas, seja por vontade própria do paciente ou da sua família, 

seja por encaminhamento de outros setores da rede pública ou setores do próprio hospital. Os 

adolescentes são atendidos por ordem de chegada e, quando menores de idade, devem 

comparecer ao ambulatório acompanhados por um responsável. Duas hebiatras revezam os 

atendimentos ao longo da semana e, em um dia específico, realizam-nos conjuntamente. 

Quase todas as consultas seguem a mesma rotina: primeiramente, o adolescente entra no 

ambulatório sozinho; assim, ele pode se sentir à vontade para abordar qualquer assunto 

delicado, que normalmente não falaria se estivesse na frente do responsável. Em seguida, 

antes de examinar o paciente, a médica solicita que o responsável entre e, assim, relata a ele 

questões fundamentais para a saúde e o bem-estar do paciente. O sigilo das informações 

fornecidas é garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pelo Código de 

Ética Médica; no entanto, se o profissional de saúde e/ou a equipe avaliar que as ações do 

adolescente estão colocando em risco sua integridade física e moral, esse sigilo pode ser 

quebrado. 

 O corpus de análise desse trabalho consiste em uma gravação de áudio, produzida 

durante uma consulta, e transcrita segundo o modelo SSJ (Sacks, Schegloff e Jefferson), cujas 

técnicas e convenções registram traços e detalhes das falas (pausas, hesitações, mudanças no 

tom de voz), bem como as tomadas de turno e interrupções, já que esses detalhes se fazem 

importantes na análise da interação. O atendimento durou aproximadamente trinta minutos, 

dos quais foram analisados e transcritos um pouco mais de três minutos. Tal interação ocorreu 
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entre uma hebiatra – Ana –, um paciente de 16 anos – Cezar1 – e eu – Monique. Ao final da 

consulta, a avó de Cezar, responsável pelo menor, também participa do evento, entretanto, 

este momento não será analisado aqui. 

 Cezar, morador da cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, sofre de febre 

reumática e, por essa razão, precisa ir constantemente ao hospital para buscar ampolas de 

penicilina, cujas receitas são prescritas pela hebiatra. Nessa ocasião, ele procura atendimento 

médico por estar preocupado com um emagrecimento repentino. Ana recorda então o 

histórico do adolescente, com o auxílio do prontuário médico, a fim de se manter atualizada 

sobre possíveis mudanças não só na saúde, mas no contexto familiar e social do rapaz. 

 Durante a consulta, observei que emergiram diferentes narrativas, ora por parte da 

médica, ora do paciente, com objetivos diversos como, por exemplo, a construção da 

anamnese, informações sobre a conduta moral do paciente e até mesmo com o fim de 

aconselhamento. Foi interessante constatar também que a história contada por Cezar foi 

coconstruída, com a ajuda da médica e minha também. Dessa forma, observo que a narrativa 

se faz importante durante toda a consulta, funcionando como uma das possíveis estratégias 

para a humanização do atendimento médico. 

 

Narrativa e identidade 

 

 Para entender a organização social, é necessário considerar as experiências e os atos 

humanos, os quais são geralmente organizados na forma de narrativas. O ato de narrar, 

portanto, é um campo complexo que tem sido bastante explorado por sociolinguistas, usando 

como base principal os legados de Labov e Waletzky (1967). Nesse contexto, vemos que o ato 

de contar uma história por si só deve ser distinguido do seu conteúdo. 

 É fato que quando contamos algo que aconteceu conosco não estamos apenas 

informando nosso ouvinte/leitor sobre um acontecimento. Ressalto, no entanto, que este 

trabalho está focado apenas em narrativas orais. Segundo Sarangi (2008, p. 271-2), as 

narrativas exercem papel fundamental na construção de identidade – incluindo o “eu” e outras 

representações. Em outras palavras, é através delas que organizamos nosso pensamento e 

nosso conhecimento sobre quem somos e quem gostaríamos de ser. 

 De qualquer forma, ao narrarmos uma história, da qual somos protagonistas, buscamos 

sempre nos construir favoravelmente: 
                                                           
1
 Por questões éticas, as identidades da médica e do paciente não serão reveladas, sendo esses, portanto, nomes 

fictícios. 
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(...) no final das contas, o falante é uma boa pessoa que se comportou 

corretamente. Conforme veremos, todas as narrativas pessoais são 

moldadas numa determinada versão e, além disso, podem ser 

modificadas de acordo com a visão do falante sobre o que é ser uma 

boa pessoa (LINDE, 1993, p. 31).2 

 

Tal fato nos leva a considerar a identidade como um constructo social, que não está 

pronto na narrativa e nem é produto dela; é fruto de negociações e entextualizações sociais. 

 De modo análogo, são construídas as categorias identitárias como raça, gênero, 

nacionalidade, classe social – comprovando que a linguagem e a vida social estão 

relacionadas. Obviamente, as diferentes formas linguísticas podem ser usadas para indicar 

pertencimento ou dissociação de grupo, se analisadas junto a ideologias, atitudes, instâncias e 

práticas atribuídas a esse grupo. Segundo Moita Lopes (2001), “o discurso é a ação através da 

qual os participantes discursivos se constroem, constroem os outros e, portanto, constituem o 

mundo social”. É válido ressaltar que as identidades sociais estão em constante processo, ou 

seja, constroem-se e reconstroem-se a cada interação. 

 Trazendo essa reflexão para o contexto da saúde, podemos afirmar que 

 

as narrativas possibilitam o enfoque de um “eu narrador” e de um “eu 

narrado”, que vão tecendo o discurso, construindo acontecimentos e 

criando significados. (...) Por meio das narrativas, procuram 

compreender as atribuições causais que os pacientes elaboram e 

também os sentidos e ressignificações que eles dão aos episódios de 

doença em suas vidas (OSTERMANN & MENEGHEL, 2012, p. 14). 

 

 Embora as narrativas do presente trabalho não sigam o modelo laboviano, usarei 

alguns conceitos desenvolvidos por Labov (apud BASTOS, 2005): 

• ponto: é a razão de ser da narrativa, motivo pelo qual ela é contada. 

• ação complicadora: único elemento obrigatório em uma narrativa, é composta por 

eventos que, segundo Labov, precisam ser expressos por meio de verbos no passado. 

Uma narrativa mínima necessita de, ao menos, duas orações narrativas. 

                                                           
2 (...) in the final analysis, the speaker is a good person who behaved correctly. As we will see, all personal 
narratives are shaped to make some version of this point, and therefore all such narratives must be changed or 
replaced as the speaker’s understanding of what a good person is change (LINDE, 1993, p. 31). 
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• orientação: representa uma seção introdutória, a fim de deixar o ouvinte a par das 

circunstâncias que envolvem o evento narrado: tempo, lugar, eventos anteriores, 

atores. 

• avaliação: enfatiza a significância das histórias, uma vez que contém informação 

sobre a carga dramática ou o clima emocional da narrativa. 

• resolução: corresponde a uma etapa da finalização dos eventos, indicando o que 

finalmente aconteceu. 

 

Narrativa e performance 

 

Nenhuma narrativa é natural; escolha e construção estarão sempre 

acima da sua aparência; narrativa é um discurso, não uma série de 

eventos. Não existe nenhuma narrativa “adequada” que se oponha a 

outra “alegórica” (simplesmente porque nela não há um sentido 

“adequado”); todas as narrativas são alegóricas (TODOROV, 1977, p. 

55, apud SARANGI, 2008, p. 274).3 

 

 Sob uma perspectiva etnográfica da linguagem, Bauman (1986) entende a narrativa 

oral como uma arte. Para tal, é necessário observar que o evento narrado e o evento narrativo 

se combinam, a fim de produzir um texto formalmente narrativo, porém com escolhas 

próprias do narrador – o que caracteriza sua performance. 

 A performance, segundo Bauman, corresponde ao modo como a comunicação é 

conduzida, estando relacionada à assunção de certa responsabilidade do enunciador perante a 

audiência, a fim de exibir sua habilidade comunicativa. 

 No universo das narrativas, “as identidades não são apenas representadas no discurso, 

mas também performadas, promulgadas e corporificadas através de uma variedade de 

significados linguísticos e extralinguísticos” (DE FINA; SCHIFFRIN; BAMBERG, 2006). 

Nessa mesma obra, é apresentada uma “desconstrução” da noção de falante, segundo 

Goffman, o qual defende que é necessário distinguir diferentes aspectos do “eu” na produção 

discursiva: o autor (author) é a pessoa que produz a elocução, o animador (animator) é 

                                                           
3 No narrative is natural; a choice and a construction will always preside over its appearance; narrative is a 
discourse, not a series of events. There exists no “proper” narrative as opposed to “figurative” ones (just as there 
is no “proper” meaning); all narratives are figurative. 
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aquele que realiza a performance em si, o diretor (principal) é responsável pelos sentimentos 

ocultos nas palavras, e a figura (figure) é personagem na história ou em outro texto. 

  É importante ressaltar que essa construção é sempre refeita, uma vez que as 

identidades são constantemente construídas, de acordo com o contexto no qual o enunciador 

se insere: “Contar histórias diferentes, nesse caso, envolve a aprendizagem de viver diferentes 

‘eus’ (...)”4 (THREADGOLD, 2005, p. 276). 

 Por outro lado, o desempenho dessas performances corresponde a uma solicitação para 

que nossos ouvintes levem a sério o papel que representamos (GOFFMAN, 1975), i.e., 

desejamos que acreditem na identidade que está sendo construída naquele momento, seja por 

uma questão de autodefesa, por um simples desejo de alinhamento com o(s) ouvinte(s) ou 

pelo bem da comunidade. 

 Threadgold afirma que “as narrativas realmente simulam a forma como os indivíduos 

vivem e acreditam viver, como ‘eus’ e identidades são moldados nas interações cotidianas, e 

como essas interações reproduzem as hegemonias e regulações sociais”.5 

 Considero ainda que os contextos relevantes para a expressão, negociação e 

perpetuação das identidades são muito maiores do que a performance propriamente dita, já 

que muitas vezes são impostas por ideologias dominantes. Sendo assim, as performances 

narrativas contribuem tanto para (re)fazer o social quanto para entender como ele funciona. 

Desse modo, desejo analisar a narrativa em questão, observando como Cezar constrói sua 

identidade narrativamente, sob uma perspectiva positiva, segundo modelos sociais pré-

estabelecidos. 

 A performance discursiva já foi abordada no contexto da saúde por estudiosos como 

Clark & Mishler (2001) e Ostermann & Meneghel (2012), quando observaram que 

determinadas estruturas discursivas podem facilitar ou impedir a expressão das histórias dos 

pacientes – fator importante para o tratamento destes. 

 

A narrativa representa o esforço conjunto do paciente e do médico 

para fazer sentido coerente de um problema dentro de um contexto de 

ações e resultados construído conjuntamente. (...) Dar atenção à 

autoria do paciente em relação à sua história ressalta as vicissitudes da 

                                                           
4
 “Telling stories differently in this case involved learning to live the self differently (...)” (THREADGOLD, 2005, 

p. 276). 
5
 “they [narratives] do affect the ways bodies are lived and imagined, howselves and identities are crafted in 

every day interactions, and how those interactions construct and craft in turn the hegemonies and the regulations 
of the social.” 
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autoridade em encontros clínicos e a transformação social da doença 

nas relações clínicas (CLARK & MISHLER, 2001, p. 41). 

 

Análise dos dados 

 

 Ao longo de toda a consulta, emergiram diversas narrativas, porém, transcrevi apenas 

os três minutos iniciais, quando é feita a abertura do atendimento e, além disso, surgem três 

histórias. Para facilitar a análise, dividi o corpus em cinco excertos, que serão analisados 

paulatinamente. A transcrição completa se encontra em anexo. 

 A primeira das narrativas é produzida pela própria médica, com base na leitura do 

prontuário, a fim de compor a orientação da consulta. 

Excerto 1 

01 Ana muito bem. você teve aqui em julho do ano passado, né?  

02  aí a gente ta-, eu tava preocupada com você, a gent- conversou 

03  porque você tava usando ben-ze-ta-cil mais ou menos, no dia que a 

04  o remédio acabou:: e agora, [como é que tá aí? 

 

 Utilizando a terminologia laboviana (apud Bastos, 2005), existem aqui três ações 

complicadoras (“você teve aqui em julho do ano passado”, “a gente conversou” e “o remédio 

acabou”) – o que nos permite denominar este fragmento como narrativo. Essa tática 

possibilita a humanização da consulta, uma vez que evita a leitura mecanizada do prontuário, 

fazendo com que o paciente se reconheça como protagonista de uma história, um sujeito em 

interação, e não como um mero organismo a ser analisado por meio de registros médicos. 

 Além disso, Ana faz uso de uma avaliação – “eu tava preocupada com você” –, o que 

reforça a aproximação médico-paciente. Essa preocupação parece estar relacionada ao fato de 

o remédio ter acabado, o que é explicitado por meio de uma orientação, e Cezar ter 

interrompido o tratamento. Em outras palavras, ela reconhece sua responsabilidade sobre a 

saúde e o bem-estar do paciente. 

 Em seguida, a pediatra cede o turno ao adolescente, por meio de um questionamento – 

“e agora, como é que tá aí?” Esse tipo de pergunta permite como resposta uma outra narrativa. 

 Cezar opta, então, por responder à pergunta em poucas palavras e a médica, por sua 

vez, prossegue com o preenchimento do prontuário. 

 

 



Acesso Livre n. 1, jan./jun. 2014       86 

 

 

 

Excerto 2  

19  como é que tá o comportamento na escola? 

20 Cezar tô bem agora 

21 Ana você tinha brigado com o professor, NÉ? aí você tinha ido no dia que 

22  veio aqui= 

23 Cezar = não, ↑foi no dia da festa (.) aí os cara que tava lá um novinho que  

24  tava lá com eles ((rindo)) 

25 Ana hum:: aí você tinha ido no conselho tutelar, [não é? 

26 Cezar                                                                    [não, fui não 

 

 O conteúdo inicial da linha 21 – “você tinha brigado com o professor, NÉ?” –, 

segundo Clark & Mishler (2001, p. 21), não corresponde exatamente a uma pergunta, mas sim 

a uma reafirmação de algo já relatado pelo paciente. Ana enfatiza a palavra “professor”, a fim 

de marcar esse tópico como uma informação relevante. “Essas reformulações de tópicos 

tendem a provocar respostas afirmativas (WATSON & HERITAGE, 1977) e mais conversa 

(GARFINKEL & SACKS, 1970), funcionando tipicamente como convites para contar histórias” 

(idem). Cezar parece também interpretar dessa maneira, pois inicia, a partir de então, a sua 

narrativa de adolescente corajoso, que se envolve em brigas. No entanto, a médica demonstra 

interesse em continuar a preencher o prontuário, fazendo para isso outra pergunta: “aí você 

tinha ido no conselho tutelar, não é?” – que segue padrão semelhante à indagação anterior. 

 É interessante observar que, entre as linhas 22 e 23, Cezar interrompe a fala de Ana, 

supondo que ela falaria sobre o episódio da briga na escola. No entanto, na linha 25, a médica 

muda o tópico, mostrando preocupação com o comparecimento do menino ao conselho tutelar 

– o que nos faz crer que, para a médica, o episódio da briga, até então, não se faz relevante na 

consulta. 

 Em seguida, Cezar continua a fornecer informações sobre sua problemática trajetória 

escolar – o que acaba despertando o interesse da médica e até mesmo o meu. 

Excerto 3 

28 Cezar a polícia que foi lá na escola 

29 Ana a polícia foi lá na escola? a polícia, é? O QUÊ? 

30 Monique mas não foi você que arrumou a briga não (.) 

31 Cezar °não° 

32 Ana foi você? por que que foi a briga? 

33 Cezar por causa do ↑meu irmão 
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34 Ana por causa do seu irmão? o que que ele fez? 

 

 O excerto acima é caracterizado por uma sucessão de perguntas e respostas que, 

juntas, compõem uma orientação coconstruída para a narrativa que será apresentada por Cezar 

a seguir. É importante observar que na linha 34 encontra-se o ponto da narrativa: “o que que 

ele fez?”, i. e., o motivo pelo qual a história será contada. Em seguida, Cezar dá início à 

narrativa propriamente dita. 

Excerto 4 
35 Cezar ↑não, não foi ele não. ele só tava sentado com outro menorzinho lá  

36  da rua que tacou um cabeção n- na festa aí os cara v- veio falar  

37  merda(.)  aí os moleque da minha rua tava lá também aí tava  

38  discutindo aí eu cheguei perto porque falaram que bateram nele(.) 

39  aí f- ele foi começou a briga ((rindo)) e eu só fui me defender 

40 Ana você foi defender o irmão? 

41 Cezar É 

42 Ana e- e- e  a polícia foi pra ele também? ele foi expulso da escola?= 

43 Cezar =não, foi não (.) ele não estudava lá não 

44 Ana ele não estudava na escola 

45 Cezar foi porque eu voltei lá sozinho depois 

46 Ana ah, então não culpa o irmão não, ó 

47 Monique voltou sozinho pra tomar [satisfação 

48 Cezar                                        [não, foi por ninguém não (.) fui eu que 

49  falei, pô eu fui 

50 Ana mas você voltou sozinho pra tomar satisfação e não ficou com medo  

51  de levar uma trauletada não ↓cara?  

52 Cezar [↓sou macho 

 

 O aumento no tom de voz de Cezar, na linha 35, funciona como uma pista de 

contextualização (GUMPERZ, 2002, p. 152), uma vez que contribui para sinalizar o 

pressuposto de que ele estava ansioso pela oportunidade de narrar esse episódio. Observe que, 

na linha 23 (excerto 2), em sua primeira tentativa (fracassada) de contar essa história, Cezar 

imprime o mesmo recurso. 

 Finalmente, o rapaz consegue narrar o episódio da briga na escola, a partir da pergunta 

feita por Ana na linha 34 (excerto 2). A narrativa do adolescente é iniciada por uma 

orientação sobre o irmão – “ele só tava sentado com outro menorzinho lá da rua”, e seguida 
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pelas ações complicadoras – “tacou um cabeção n- na festa”, “aí os cara v- veio falar merda”. 

A seguir, são inseridas mais duas orientações: “aí os moleque da minha rua tava lá também”, 

“aí tava discutindo” e mais duas ações complicadoras: “aí eu cheguei perto porque falaram 

que bateram nele”, “aí f- ele foi começou a briga”. Posteriormente, o narrador realiza uma 

avaliação: “e eu só fui me defender”. 

 Naturalmente, Cezar narra sua versão da história, construindo sua identidade de 

maneira favorável, pois, segundo Goffman (1975, p. 670-1), “(...) aquilo que é apresentado 

pelo indivíduo a respeito de si mesmo e de seu mundo é a tal ponto um abstração, um 

argumento de autodefesa, uma seleção cuidadosa dentre uma miríade de fatos (...).” 

 O evento narrativo poderia ter acabado nesse momento, no entanto, Ana e eu 

desejamos tomar conhecimento sobre as consequências dessa briga e, para tal, damos 

continuidade à orientação: “você foi defender o irmão?”, “a polícia foi pra ele também?”, “ele 

foi expulso da escola?”, “ele não estudava na escola”, “voltou sozinho pra tomar satisfação”, 

“mas você voltou sozinho pra tomar satisfação e não ficou com medo de levar uma trauletada 

não cara?”. Na linha 46, Ana realiza também uma avaliação: “ah, então não culpa o irmão 

não, ó”. Segundo Labov (1982, apud CLARK & MISHLER, 2001, p. 23), “proposições 

contidas na orientação e avaliação marcam aquilo que torna uma história digna de ser 

contada; as informações sobre o contexto parecem ser mais importantes do que a ação 

propriamente dita”. Além disso, o reconhecimento por parte dos ouvintes marca não só uma 

orientação compartilhada sobre o cenário, mas também indica que eles estão assumindo seu 

papel como interlocutores da história: Os interlocutores do evento narrativo podem ocupar 

posições dominantes ao assumirem papéis de conarradores ou avaliadores das histórias 

contadas por outros (GEORGAKOPOULOU, apud DE FINA; SCHIFFRIN; BAMBERG, 2006, p. 

10).6 

 Na linha 52, Cezar realiza uma avaliação do acontecimento: “Sou macho” que, ao 

mesmo tempo em que o caracteriza, define-o como membro de um grupo. Para ele, ser 

“macho” implica ser destemido, ou seja, defender o irmão, agredir alguém (ou ser agredido) 

fisicamente, mesmo correndo o risco de ser expulso do colégio. Com base nos estudos de 

Sacks (1972, 1995 apud DE FINA; SCHIFFRIN; BAMBERG, 2006), esse recurso corresponde 

a um processo de categorização e definição de membro (categorization and membership 

definition), uma vez que a construção da identidade de gênero de Cezar está relacionada à 

                                                           
6
 “Partners in storytelling events may build dominant positions whithin close knit groups by consistently taking 

up roles as co-narrators or evaluators of the narratives told by others.” 
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definição de categorias para a inclusão e exclusão de si e dos outros, além de sua identificação 

com atividades típicas e rotineiras de um “macho”. 

 Por fim, insiro o último excerto que, além das perguntas que compõem o prontuário, 

contém mais uma narrativa, de autoria da médica, cujo objetivo é orientar o comportamento 

do paciente. 

Excerto 5 

73 Ana bebida al[coólica, alguma droga?  

74 Cezar              [hu-hum 

75 Ana não? esses amigos usam drogas? 

76 Cezar todo mundo 

77 Ana todo mundo usa o quê, hein? 

78 Cezar todo mundo lá n- da rua, do bairro ↓todo mundo usa 

79 Ana usa o quê, que droga? [maconha? 

80 Cezar                                  [maconha (.) e loló 

81 Ana to-do mundo n- talvez não seja todo mundo, por exemplo, você não  

82  usa, usa? 

83 Cezar eu não, mas é todo mundo mesmo todo mundo todo mundo 

84 Ana seus amigos que você fica junto usam? 

85 Cezar  todo mundo tá usando 

86 Ana é não, a única questão é o seguinte, você pode até andar com 

87  eles, mas se na hora eles tiverem com droga, [maconha 

88 Cezar                                                                       [não, eu tô longe 

89 Ana e- longe porque a polícia na hora que chega não importa se você  

90  tava usando ou não (.) tá no grupo vai, né? 

91 Cezar é, por isso que eu só fico com a minha namorada é- comigo 

 

 O fato de o menino insistir na afirmação de que “todo mundo usa drogas” parece 

suscitar certa preocupação na hebiatra. A partir de então, nas linhas 81 e 82, ela faz uma 

pergunta que, indiretamente, já contém uma negação, o que talvez tenha inibido o rapaz de 

confessar ser usuário de drogas: “to-do mundo n- talvez não seja todo mundo, por exemplo, 

você não usa, usa?” Esse questionamento apresenta, nas entrelinhas, uma advertência: “você 

não deve usar drogas”. 

 Diante da responsabilidade de zelar pela saúde e integridade do seu paciente, Ana cria 

uma narrativa hipotética das linhas 86 a 90 que, pela sua natureza, não pode seguir o molde 

laboviano de verbos no passado, no entanto, não deixa de corresponder a uma narrativa, 
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formada por três ações complicadoras – “você pode até andar com eles”, “mas se na hora eles 

tiverem com droga, maconha” e “a polícia na hora que chega não importa se você tava usando 

ou não” –, além de uma resolução – “tá no grupo vai, né?”. 

 Na linha 91, Cezar insere mais um dado que comprova sua masculinidade: “por isso 

que eu só fico com a minha namorada é- comigo”. Ter uma namorada, além de estar sempre 

com ela, parece indicar também uma condição necessária para ser reconhecido como um 

“macho”. 

 

Considerações finais 

 

 Espero que essa análise tenha contribuído para reforçar a ideia de que o paciente não é 

apenas um organismo que desenvolve, por si só, dores e patologias. Existe um sujeito, 

inserido em uma sociedade, com a qual ele precisa se relacionar, harmoniosamente. Dessa 

forma, as histórias, no sentido lato, que são por ele contadas, merecem atenção e análise, a fim 

de orientar, sobretudo, aqueles pacientes que não têm quem os assista. 

 Cezar é apenas um exemplo dentre vários adolescentes desassistidos no âmbito 

familiar, e até mesmo escolar, que são designados apenas como meninos “problemáticos”, que 

arrumam confusão aonde chegam. No entanto, é necessário reconhecer que, caso não 

concedamos voz e atenção a eles, jamais poderemos auxiliá-los na tomada de condutas 

adequadas. 

 Reconheço que a responsabilidade inicial sobre o comportamento das crianças e 

adolescentes deve partir da família, mas, quando esta não se fizer presente, não podemos 

fechar os olhos diante da responsabilidade social de profissionais que a eles atendem. Neste 

trabalho, ressalto a importância dos médicos, que devem ouvi-los e orientá-los, a fim de 

auxiliar não apenas na saúde física do adolescente, mas também de zelar pela sua integridade 

moral e social. 

 Por uma questão de espaço, não pude trazer para este artigo todo o conteúdo abordado 

na consulta, no entanto, desejo enfatizar que Ana aconselhou Cezar, mostrando-lhe a 

gravidade de sua conduta bravateadora. Em seguida, este contou que deseja ser militar, que se 

alistou no Exército – o que talvez corresponda a uma nova identidade. Mas isso é uma outra 

história... 
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Anexo 

→ 01 Ana muito bem. você teve aqui em julho do ano passado, né?  

 02  aí a gente ta-, eu tava preocupada com você, a gent- conversou 

 03  porque você tava usando ben-ze-ta-cil mais ou menos, no dia que a 

 04  o remédio acabou:: e agora, [como é que tá aí? 

 05 Cezar                                                      [tô  tomando certinho= 

 06 Ana =tá certinho, você anota?= 

 07 Cezar =[não 

 08 Ana   [alguém no posto te deu um:: um- uma cadernetinha pra marcar os  

 09  dias?= 

 10 Cezar =eu anoto em casa (   )= 

 11 Ana =você anota em casa(.) tá(.) ((aviso sonoro de recebimento de  

 12  torpedo)) e como é que você e- tá, hein? (5.0) ah,m- aqui é o seu seu  

 13  seu torpedo que você tá chegando aqui 

 14 Monique ahh poxa,[chegou ráhhpido 

 15 Ana                   [e como é que é é e é um- você tava fora da escola  

 16  também(.) e aí como é que resolveu isso da escola? 

 17 Cezar eu tô estudando de novo agora 

 18 Ana tá estudando de novo (.)  você tinha sido expulso, né? e melhorou? 

 19  como é que tá o comportamento na escola? 

 20 Cezar tô bem agora 

→ 21 Ana você tinha brigado com o professor, NÉ? aí você tinha ido no dia que 

 22  veio aqui= 

→ 23 Cezar = não, ↑foi no dia da festa (.) aí os cara que tava lá um novinho que  
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 24  tava lá com eles ((rindo)) 

 25 Ana hum:: aí você tinha ido no conselho tutelar, [não é? 

 26 Cezar                                                                    [não, fui não 

 27 Ana hein? 

 28 Cezar a polícia que foi lá na escola 

 29 Ana a polícia foi lá na escola? a polícia, é? O QUÊ? 

 30 Monique mas não foi você que arrumou a briga não (.) 

 31 Cezar °não° 

 32 Ana foi você? por que que foi a briga? 

→ 33 Cezar por causa do ↑meu irmão 

 34 Ana por causa do seu irmão? o que que ele fez? 

 35 Cezar ↑não, não foi ele não. ele só tava sentado com outro menorzinho lá  

 36  da rua que tacou um cabeção n- na festa aí os cara v- veio falar  

 37  merda(.)  aí os moleque da minha rua tava lá também aí tava  

 38  discutindo aí eu cheguei perto porque falaram que bateram nele(.) 

 39  aí f- ele foi começou a briga ((rindo)) e eu só fui me defender 

 40 Ana você foi defender o irmão? 

 41 Cezar É 

 42 Ana e- e- e  a polícia foi pra ele também? ele foi expulso da escola?= 

 43 Cezar =não, foi não (.) ele não estudava lá não 

 44 Ana ele não estudava na escola 

 45 Cezar foi porque eu voltei lá sozinho depois 

 46 Ana ah, então não culpa o irmão não, ó 

 47 Monique voltou sozinho pra tomar [satisfação 

 48 Cezar                                             [não, foi por ninguém não (.) fui eu que 

 49  falei, pô eu fui 

 50 Ana mas você voltou sozinho pra tomar satisfação e não ficou com medo  

 51  de levar uma trauletada não ↓cara?  

→ 52 Cezar [↓sou macho 
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 53 Ana [hein? 

 54 Cezar °não° 

 55 Ana não? 

 56 Monique você foi tomar satisfação com quem? 

 57 Cezar com os cara que me ajuntou [é (  ) 

 58 Monique                                            [são funcionários do colégio? 

 59 Cezar é:: é- 

 60 Ana é? 

 61 Cezar dá aula de capoeira lá 

 62 Ana dão aula de capoeira 

 63 Cezar dava, mas foi expulso também 

 64 Ana também foi expulso(.) ↓tá(.) então, vamos só atualizando aqui,  

 65  cezar, algumas questões suas, né? você tá em que série? 

 66 Cezar primeiro ano 

 67 Ana primeiro ano do ensino médio?   

 68 Cezar ↓é 

 69 Ana é outra escola, né? 

 70 Cezar Isso 

 71 Ana e tá bem na ↓esco::la? ((cezar acena positivamente com a cabeça)) 

 72  trabalhando? ((cezar acena negativamente com a cabeça)) fumo,  

 73  bebida al[coólica, alguma droga?  

 74 Cezar               [hu-hum 

 75 Ana não? esses amigos usam drogas? 

 76 Cezar todo mundo 

 77 Ana todo mundo usa o quê, hein? 

 78 Cezar todo mundo lá n- da rua, do bairro ↓todo mundo usa 

 79 Ana usa o quê, que droga? [maconha? 

 80 Cezar                                  [maconha (.) e loló 

 81 Ana to-do mundo n- talvez não seja todo mundo, por exemplo, você não  
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 82  usa, usa? 

 83 Cezar eu não, mas é todo mundo mesmo todo mundo todo mundo 

 84 Ana seus amigos que você fica junto usam? 

 85 Cezar  todo mundo tá usando 

→ 86 Ana é não, a única questão é o seguinte, você pode até andar com 

 87  eles, mas se na hora eles tiverem com droga, [maconha 

 88 Cezar                                                                     [não, eu tô longe 

 89 Ana e- longe porque a polícia na hora que chega não importa se você  

 90  tava usando ou não (.) tá no grupo vai, né? 

 91 Cezar é, por isso que eu só fico com a minha namorada é- comigo 

 

Convenções de transcrição – modelo SSJ (1974) 

sublinhado acento ou ênfase no volume 

MAIÚSCULA ênfase acentuada 

= contiguidade entre falas 

↑ subida acentuada na entonação 

↓ descida acentuada na entonação 

(.) micropausa  

((  )) comentários do analista 

:: alongamento de som 

- autointerrupção 

[   ] falas sobrepostas 

°palavra° trecho falado mais baixo 

sublinhado acento ou ênfase no volume 

MAIÚSCULA ênfase acentuada 

= contiguidade entre falas 

↑ subida acentuada na entonação 

↓ descida acentuada na entonação 

(.) micropausa  
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((  )) comentários do analista 

:: alongamento de som 

- autointerrupção 

[   ] falas sobrepostas 

°palavra° trecho falado mais baixo 
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Tortura e transição democrática: uma análise histórica do 
filme “Pra frente, Brasil” 

Torture and democratic transition: a historical analysis of the film “To the 
front, Brazil” 

Paulo Jorge Corrêa Campos 
Mestre em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
 

Resumo: O presente trabalho pretende analisar o filme “Pra frente, Brasil” situando o mesmo 
no contexto da abertura democrática dos anos 1980. Para tal, busca-se tecer o contexto e o 
lugar social onde foi concebido o filme. Na análise, atenta-se para o papel da tortura presente 
na obra cinematográfica e para os elementos semióticos usados no filme para incutir uma 
visão específica no espectador. Ademais, considerando-se que o mesmo sofre censura prévia 
do governo, procura-se questionar a superficialidade da democracia mesmo no agonizar da 
ditadura civil-militar. 

Palavras-chave: cinema; tortura; redemocratização de 1980. 

 

Abstract: The goal of this article is to analyze the movie ‘‘Pra Frente, Brasil’’, considering it 
in the context of the democratic opening in the 1980’s. In order to do so, I try to highlight the 
context and the social reality in which the movie was created. In this analysis, I focus on the 
role of torture in the movie and on the semiotic elements that are used to evoke a specific 
point of view in the spectators. Furthermore, since it is submitted to government previous 
censorship, I intend to question the shallowness of the democracy during the last years of the 
civil-military dictatorship. 

Keywords: cinema; torture; redemocratization 1980. 

 

Velhos mitos e estereótipos [sobre os regimes militares] vão sendo 

superados, graças tanto à pesquisa histórica factual de perfil 

profissional quanto ao que poderíamos caracterizar como um 

“desprendimento político” que o distanciamento histórico possibilita: 

tabus e ícones da esquerda vão sendo contestados sem que tais críticas 

possam ser classificadas de reacionárias (FICO, 2004, p. 30) 

 

Mas apesar de qualquer história implicar uma escolha em uma 

preferência na ordem de interesses, não se segue daí que ela suponha 

uma opinião sobre o tema tratado. Para que isso aconteça, é preciso 
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que esse tema mobilize no historiador e em seu público uma 

capacidade de identificação política ou religiosa que tenha sobrevivido 

ao tempo que passou (FURET, 1989, p. 16). 

I 

 

 ensejo de viés democrático dos anos 1980 significou um novo corte no que 

poderíamos chamar de “ideologia da cultura brasileira”. Aquele 1979 foi 

emblemático para o Brasil. No ano anterior, já havia indícios de uma etapa final do 

processo de abertura política, com a extinção do AI-5. Em 1979, deu-se o nascimento do 

Partido dos Trabalhadores – alicerçado pelas greves do sindicalismo que se queria autêntico; 

acabou-se com o bipartidarismo; e, no que nos tange maior destaque, houve a assinatura da 

Lei da Anistia. 

 A volta para casa dos vários exilados foi acompanhada de euforia. A conjuntura 

econômica desfavorável contribuiu fortemente para acabar com os resquícios do apoio 

popular ao regime militar. O “milagre econômico” se foi e deixou expostas as contradições do 

regime. 

 O pano de fundo, até aqui exposto, serve para apontar o contexto das primeiras 

tentativas de construção histórica sobre as esquerdas e a democracia. No clima colocado, 

falou-se em censura, repressão, tortura e ditadura como nunca antes. Nas esquerdas, 

observava-se o discurso, pertinente, dos dramas pessoais. Os primeiros anos da década de 

1980 ficaram também marcados pelas versões dos “memorialistas da esquerda”, contrastando 

a visão da “memória oficial”, única vigente até então – presente nas obras dos ex-homens de 

governo, como Luís Viana Filho e Hugo Abreu (FICO, 2004, p. 31-2). Fernando Gabeira e 

Alfredo Sirkis iniciaram esse projeto, lançando as primeiras memórias romanceadas sobre o 

período. Além disso, a “velha guarda” da militância comunista também publica suas 

memórias, com destaque para Gregório Bezerra. 

Esse é o contexto de criação do filme Pra frente, Brasil. Sua filmagem permeia boa 

parte destes anos de “retorno democrático”. Mas não se deve fazer confusão. Temas como 

tortura e repressão surgiam, mas as instituições democráticas não estavam em vigor. Seria 

ilusão pensar que um período ditatorial que completaria duas décadas pudesse ter todo seu 

aparato coercitivo extinto em questão de meses. É bom frisar que a passagem efetiva do 

governo para mãos civis ainda não havia acontecido. O clima de euforia das ruas não 

contagiava parcelas importantes da sociedade: empresários, militares, dirigentes de setores 

O
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públicos. Para estas camadas, a sociedade brasileira não estava preparada para o fim do 

governo militar. 

A democratização estava em processo, mas seus atores não tinham como prever o 

futuro. Não se sabia como e quando a direção do Estado seria entregue aos civis. De um modo 

geral, a sensatez ao menos demonstrava que este dado era irreversível. Por outro lado, ações 

terroristas periféricas de grupos militares de extrema-direita mostravam claramente que não 

havia nada formalizado legalmente. Mesmo com a luta quase perdida, os setores sociais que 

tinham interesse na manutenção do governo não desistiam facilmente. 

Roberto Farias havia prometido o lançamento de Pra frente, Brasil para 1982. O filme 

tinha ares especiais. Seu diretor fora presidente de uma empresa estatal: a Embrafilme. Com o 

forte incentivo desta, os filmes nacionais tomaram para si cerca de 40% do mercado interno. 

Os últimos anos haviam sido de crescimento e euforia para o cinema brasileiro. 

Uma peculiaridade da Embrafilme foi decisiva para a exposição de Pra frente, Brasil. 

Quando o governo criou a empresa propondo um viés nacionalista, acabou atraindo a simpatia 

de alguns cineastas de esquerda. Ironicamente, homens que, nos anos 1960, encabeçaram o 

Cinema Novo, propondo uma estética crítica e revolucionária, encontrariam nos idos dos 

1970 um lar estável numa ramificação do aparelho de Estado: A Embrafilme (GATTI, 2007). 

Assim, mesmo com incentivos públicos, a Embrafilme não possuía um alinhamento 

direto com o regime. Contudo, nota-se que, como manifestação artística, os filmes produzidos 

pela Embrafilme sofriam censura prévia. 

 

II 

 

 No contexto de efervescência social em 1982, o filme em questão teve um sentido 

particular. Pra frente, Brasil trata do drama de uma família de classe média que, por conta de 

uma trágica coincidência, passa a sentir na pele o lado repressor do Estado brasileiro. O tema 

abriu margem para questões mais traumáticas da sociedade, como a repressão e a tortura – 

temas que estavam em voga. No grande público, o regime perdia as rédeas do debate sobre o 

que se podia dizer ou não. Mas, nas esferas institucionais, certo controle ainda se perpetuava. 

Marcas da repressão, a mesma repressão que Pra frente, Brasil tentava abordar, ainda 

estavam presentes. 

A censora Solange Maria Teixeira Hernandes não aprovou a exibição do filme. 

Segundo esta, havia “excessos de liberdade no cinema”. Com a censura, uma crise emergiu na 
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Embrafilme – seu diretor na ocasião, Celso Amorim, foi demitido no mesmo ano.1 Para a 

linha-dura das forças militares, o filme era uma afronta. A Anistia não previa passar uma 

borracha em certos fatos da história recente do país? Este não era o preço do retorno dos 

“subversivos”? Como explicar aquela construção histórica? Se o filme não pôde ser exibido, 

só por seus comentários espinhas de (ex) militares estremeciam. 

Com o aumento dos clamores populares no contexto de redemocratização – além da 

própria fragilidade do assunto no adiantar daqueles anos – a interdição do filme se encerrou e 

este foi exibido ao grande público em 1983. Na edição do Festival de Gramado, Roberto 

Farias arrebatou os prêmios de melhor filme e edição. No Festival de Berlim, também recebeu 

elogios da crítica e ganhou títulos. 

Antes de tratar o tema específico do artigo, é relevante fazer uma rápida consideração 

sobre a relação entre as pesquisas históricas da época e o filme em questão. Os trabalhos de 

História sobre o regime militar não tinham muito eco nos anos 1980. Em parte pela pouca 

tradição historiográfica voltada para a história republicana (as Ciências Sociais se debruçavam 

muito mais sobre o período), pela própria censura da instituição militar ainda vigente e pela 

dificuldade de acesso aos arquivos. Porém, alguns títulos começaram a surgir ainda neste 

início dos 80. 

Apesar da perspectiva emotiva praticamente impossível a uma história com pretensões 

científicas, Pra frente, Brasil se nutre de alguns argumentos que estavam na vanguarda das 

pesquisas acadêmicas do período. Destaco que há no filme uma relevante atenção a assuntos 

então recentemente estudados, como: o financiamento de empresários a setores da direita, a 

complexa relação dos serviços de informação militar e a participação estadunidense no 

treinamento e nas técnicas de tortura. 

Já foi visto que a recepção do filme por algumas parcelas da sociedade foi marcada por 

certa indignação, receio e até medo. Por quê? Pra frente, Brasil foi o primeiro filme ‒ para 

não dizer obra ‒ que, dentro do próprio país, fez claras menções à tortura do regime militar. 

Homens de expressão pública, como d. Paulo Arns, já o haviam feito. Chefes de Estado 

conhecidos, vide Jimmy Carter, já diziam ter conhecimento do assunto publicamente. Mesmo 

(ex) ministros do governo, como Jarbas Passarinho, admitiam o fato. Porém, o filme se faz 

emblemático por (tentar) trazer à memória brasileira temas que se queriam silenciados de um 

regime que, mesmo em decadência, ainda ocupava o poder. 

                                                           
1 Pode-se considerar que este foi o primeiro grande golpe que iniciou a decadência da empresa. Contudo, o fim 
da mesma só ocorre nos anos 1990 pela falta de incentivos à cultura no governo Fernando Collor. 
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A estratégia política do filme visava atentar para a experiência traumática, a tortura, a 

repressão ‒ como crítica a um regime totalitário ‒, aliada à perspectiva direcionada para 

valores democráticos, de liberdade de opinião e defesa dos direitos humanos. 

Tais valores não tinham trânsito fácil em 1982, culminando na prévia censura do 

filme. Porém, a consequente liberação do mesmo no momento da exibição veio indicar certas 

alterações caras à sociedade. Após o contexto em que este episódio se inseria, a própria 

censura começou a perder espaço, o que deu relevo aos valores democráticos que começavam 

a enraizar-se no pensamento social brasileiro.2 

 

III 

 

Em primeiro lugar, o elemento da história para vida prática, comumente presente em 

obras cinematográficas, traz certos elementos relevantes para esta análise. Ei-los a seguir. 

Ao tratar de tortura em um drama, o filme desperta nuances emocionais no espectador. 

Nos momentos em que as punições físicas aparecem, observa-se todo o cuidado da direção 

para que se crie uma relação direta entre quem assiste à cena e o personagem torturado. 

Quanto à imagem, há claramente um excesso de foco no torturado, evidenciado no plano 

médio, primeiro plano e primeiríssimo plano. O cenário, bastante simples e quase oculto 

pelos focos da sequência de filmagem, só faz evidenciar mais o personagem principal. 

Outrossim, observa-se nestas sequências a ausência de qualquer ambientação musical (seja 

por meio de som in ou som fora de campo – ver: CARDOSO, s/d, p. 14-5). Sobram, então, três 

elementos auditivos: o silêncio, os gritos de desespero e as gargalhadas. Ou seja, os eixos 

sintagmáticos da imagem, mesmo que para Barthes, desfocados e sem contorno,3 aliados ao 

universo diegético da sétima arte, chegam quase a colocar o espectador como o personagem 

vítima da tortura. 

Nesse sentido, marca-se a capacidade de interação que o cinema tem com o público, 

convindo aqui considerar ser bem maior do que a de um trabalho propriamente 

historiográfico. Mas isso também abre a brecha para certa percepção maniqueísta do tema. Há 

aí explicitamente o carrasco, torturador, e o indefeso, torturado; as gargalhadas e os gritos. 

                                                           
2 Em momento algum se propõe aqui pensar que há uma relação direta entre o fim da censura no país e o filme 
em questão. Atenta-se somente que as transformações na sociedade se dão neste mesmo período. 
3 Marca-se que a imagem “desfocada” e “sem contorno” para Barthes não é a imagem cinematográfica, mas sim 
toda imagem “parada”. Ver melhor em: BARROS, 1999. Porém, achei esta ideia adequada também para este 
caso, dado que grande parte dos elementos sintagmáticos não é composta apenas pela fotografia de cena em si, 
mas pelo figurino, som, jogo de câmeras, interpretação, iluminação... – em suma, pelo universo diegético da 
cena. 
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Em contrapartida, ao observar este dado, ficam ainda mais claros o lugar social e o modo de 

produção que culminam com o uso político do filme. 

Outra questão a somar-se com a relação do discurso fílmico e o público: a maioria 

absoluta da dor física presente é desferida a um cidadão comum. No enredo filmográfico, um 

homem comum “apolítico” é confundido com um possível terrorista. Sem saber que tinha 

trocado algumas palavras e se encaminhado para um táxi com um elemento de resistência 

esquerdista, havia, por este detalhe, sido confundido como um de seus “camaradas”. 

Aí se atenta mais uma vez para a possível identificação do público com o personagem 

– agora por via do roteiro (o norte linguístico que mais completa e dá sentido à imagem teatral 

e cinematográfica, segundo vários semiólogos). Quem nunca trocou algumas poucas palavras 

com um estranho? Ao escolher pegar um táxi com um desconhecido, o cidadão, que nada tem 

a ver com militância política, tem sua sorte traçada. A tragédia se expande para seus 

familiares: filhos, esposa, irmão. A força que a obra impõe aos sentimentos coletivos cria um 

elo de identidade entre espectador e torturado. Ou seja, mesmo aquele que se considerasse 

“apolítico”, poderia sofrer com a repressão dos setores da direita (entre os indícios, se 

observam “sumiços” de testemunhas das operações da extrema-direita e invasão de 

propriedade de cidadãos comuns). Nas sequências pós-tortura, observa-se este dado mais 

claramente. Novamente, há fortes elementos que transmitem um sentido claro ao espectador: 

a pouca iluminação, o foco nas expressões, uma música triste em som fora de campo e o 

próprio texto (em monólogo do torturado) destacam o desespero do homem comum. Em 

suma, há toda uma gama de elementos diegéticos que buscam incutir uma dramaticidade 

extremamente disfórica ao espectador. 

Isso não é tudo. Uma das maneiras encontradas para buscar essa identidade através da 

mensagem filmográfica é tratar o contraste entre elementos disfóricos e eufóricos. O eixo 

principal que ambienta o filme é o clima da Copa do Mundo de 70, como é evidenciado por 

seu título. A maioria da população se concentra no futebol. Nota-se uma dicotomia na 

sociedade mostrada no filme. A felicidade nacional com o tricampeonato é concomitante ao 

esquecimento dos que sofriam violências no corpo, como se os setores da sociedade que 

estavam silenciados sobre fatos de seu presente em 1970 agora pudessem ter resgatado 

elementos que não lhes eram participados, como a repressão a civis – resgate esse de 

responsabilidade assumida pelo discurso fílmico. 

Por fim, nota-se alguma contradição no filme. No desespero por não encontrar meios 

de recuperar seu irmão (então morto pela extrema-direita), o personagem interpretado por 
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Antônio Fagundes, com todas as características típicas do herói, parte para a Lei de Talião; 

para o “justiçamento” do empresário (que dava arcabouço financeiro às torturas) e de um 

setor militar de extrema-direita. O filme atenta em vários momentos para a denúncia da 

coercitividade do regime, mas termina apontando como brecha possível o olho por olho. 

Aí, mais especificamente, assume-se o discurso memorialista da esquerda – como se 

grande parte das ações da esquerda se dessem estritamente no viés defensivo. Esse momento 

do filme é delicado e abre a possibilidade de um debate maior sobre o próprio caráter da 

resistência. As esquerdas armadas não eram necessariamente antidemocráticas, mas a visão 

passada no filme e, mais importante, da forma como é passada, nega toda uma gama de 

resistências não armadas ao regime. 

 

IV 

 

O que se observa em Pra frente, Brasil é que o cineasta “seleciona na história” certos 

fatos e características que sustentem sua demonstração. Tal demonstração, como defendido 

aqui, se atém à valorização do viés democrático e crítico ao regime da linha-dura militar. Mas, 

ao romper com tabus presentes na sociedade, o filme, invariavelmente, dá margem a outros. 

Tal fator indica como o cinema tem forte conotação política ao seu lugar social e ao 

contexto da sua criação. Quando pretende remeter ao discurso do passado, não é capaz de 

apontar todas as gamas do período,4 afirmam-se fatos e características específicas. Estas 

remontam a atores sociais restritos que procuram legitimar-se, com a arte filmográfica, frente 

à memória coletiva. 

Uma análise da instituição Embrafilme já indica uma percepção do tema focada nas 

esquerdas – cabendo apontar que esta intencionalidade da obra não parece ser ignorada por 

seus autores. Pra frente, Brasil não silencia sobre temas frágeis do Estado brasileiro. Porém, 

ao fazê-lo, o filme endossa uma versão específica. 
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Resumo: Neste trabalho é apresentado um modelo para seleção de fornecedores baseado em 
lógica fuzzy que considera as dificuldades de selecionar um fornecedor perante os distintos 
critérios de cada empresa. Constituído com base na necessidade do Instituto Federal de Minas 
Gerais (IFMG) de selecionar fornecedores com critérios diferentes dos disponíveis no sistema 
oficial, o Sicaf, o sistema recupera informações dos fornecedores estabelecendo um ranking 
de acordo com a avaliação obtida por meio da aplicação do método difuso. O resultado 
mostra-se extremamente eficiente. 

Palavras-chave: fornecedores, processo de compras, gestão da informação. 
 
Abstract: In this work, a model for supplier selection based on fuzzy logic is presented. The 
model considers the difficulties of selecting a supplier with distinct criteria in each company. 
The model is made based on the need of the Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) to 
select suppliers with different criteria available in the official system, Sicaf. The system 
retrieves information from suppliers establishing a ranking according to the evaluation 
obtained by applying the fuzzy method. The result proves to be extremely efficient. 

Keywords: suppliers, the purchasing process, information management. 
 
 

Introdução 

m um cenário globalizado com a constante ascensão da internet, o gerenciamento de 

dados e informações no processo de compras é uma tarefa complexa. O ambiente 

dinâmico necessita de ferramentas de apoio à gestão de dados e informações. A 

implantação de processos de gestão da cadeia de materiais e produtos (SCM) em ambientes 

corporativos é essencial para a gestão eficiente do fluxo de informações decorrentes de tais 

processos. Para assegurar o nível de competitividade no mercado, as corporações precisam 

operar com inovação frequente e alta qualidade, sendo essencial que o setor de compras 

possua agilidade e eficiência. Fornecedores apropriados reduzem custos de compra, diminuem 

E
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tempo de produção, aumentam satisfação dos consumidores e fortalecem a competitividade 

(ARIKAN, 2012). 

 Em um ambiente de tanta incerteza, com tantos critérios de seleção e variáveis, é 

natural que exista uma dificuldade por parte dos compradores com relação à tomada de 

decisão. O presente trabalho realiza uma pesquisa exploratória através de um estudo de caso 

de tomada de decisão relativa à seleção de fornecedores. A proposta baseia-se na seleção de 

alguns critérios para seleção de fornecedores, e esses critérios são aplicados utilizando lógica 

nebulosa ou lógica difusa na criação de um modelo difuso. O modelo proposto é aplicado em 

um Sistema Apoio à Decisão (SAD) chamado ForFuzzy, e validado no órgão governamental 

Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG). Como órgão público do Brasil, o IFMG realiza suas 

compras através do sistema de compras online do governo, o Comprasnet, contudo, antes de 

qualquer processo de compra é necessário buscar os fornecedores que atendam aos critérios 

de cada órgão para que seja realizada uma cotação. Tal medida é dada como obrigatória pela 

Corregedoria Geral da União (CGU). A cotação é necessária para obter um preço estimado do 

produto ou serviço, e deve preferencialmente ser realizada com fornecedores registrados no 

sistema de cadastro de fornecedores do Brasil (Sicaf), pois somente estes podem participar do 

processo final de compras. Esse trabalho utiliza dois critérios para seleção de fornecedores: 

distância geográfica do fornecedor até a sede do IFMG e relevância do ramo de atividade do 

fornecedor com relação à pesquisa do usuário. A equipe de compras do IFMG utilizou a 

ferramenta por alguns dias e obteve resultados melhores do que a metodologia anterior. 

1. REVISÃO DE LITERATURA 

1.1. Lógica Difusa 

 Lógica fuzzy, lógica nebulosa ou lógica difusa é uma extensão da lógica booleana que 

admite valores diferentes de zero (0) ou um (1). É muito utilizada em conceitos estatísticos 

para geração de inferência. Intuitivamente fácil de ser usada para expressar avaliação de 

critérios qualitativos para os tomadores de decisão (PANG; BAI, 2011), a lógica fuzzy 

comporta-se conforme o raciocínio que o especialista utiliza para inferir as regras, baseadas 

nas informações que ele já conhece (TANSCHEIT, 2008). Braña (2008) conceitua a lógica 

fuzzy: 

 

Atualmente utiliza-se o termo de lógica fuzzy para expressar diferentes 

conceitos relacionados. Por um lado, a representação da imprecisão ou 
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ambiguidade de certos conjuntos e variáveis (conjuntos e variáveis 

fuzzy) e sua combinação e manipulação matemática (aritmética fuzzy), 

e por outro lado, uma forma de inferência lógica (inferência fuzzy) a 

partir de regras do tipo (SE-ENTÃO) utilizando os anteriores conjuntos 

e variáveis e, a partir dos quais se atingem conclusões que não são 

necessariamente nem verdadeiras nem falsas, mas que podem 

representam certo conhecimento sobre uma área (BRAÑA, 2008, p. 

31). 

 

A lógica fuzzy permite a aplicação de variáveis linguísticas que são na realidade 

conjuntos difusos, elas representam o objeto do estudo de uma maneira sistêmica através de 

termos mais compreensíveis pelo ser humano, por exemplo: importante, muito importante, 

pouca importância. A lógica fuzzy expressa o conceito de verdade parcial, de maneira que 

possa determinar valores entre o limite totalmente verdadeiro (1) e totalmente falso (0) 

(BRAÑA, 2008). A figura abaixo exibe a variável linguística idade com os termos (jovem, 

média, velho): 

 
Figura 1: Variáveis linguísticas Lógica Difusa 

 

1.2. Seleção de fornecedores com lógica difusa 

Shin, Hung e Lin (2006), realizam um estudo propondo um modelo e um 

procedimento para seleção de fornecedores, com base em critérios como: preço, qualidade, 

entrega, serviço e flexibilidade. Os autores desenvolvem um modelo composto em Artificial 

Neural Networks (ANN1) e lógica fuzzy para inferência de conhecimento para tomada de 

decisão em processos de compras. Com base no estudo proposto é possível que as decisões 

tomadas pela equipe de compras possam ser auditadas por administradores e auditores. Pang e 

                                                           
1
 ANN – Artificial Neural Networks – Modelo matemático ou computacional inspirado nos aspectos da biologia 

neural. 
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Bai (2011) desenvolvem um procedimento baseado em ANP e lógica fuzzy para avaliação de 

fornecedores. É formado um comitê de tomadores de decisão para estabelecer os critérios de 

avaliação, os critérios então são aplicados com pesos diferentes a uma matriz de lógica fuzzy 

gerando uma pontuação para cada fornecedor e um ranking baseado em prioridades. Ganga e 

Carpinetti (2011) propõem um modelo para seleção de fornecedores baseado em lógica 

difusa. Os autores utilizam as métricas (critérios) do Suppy Chain Operations Reference 

Model (SCOR) – modelo de referência de operações do gerenciamento da cadeia de 

fornecedores para avaliar o desempenho de cada fornecedor no processo de compras. Os 

autores utilizam o método de inferência da lógica difusa Mamdani em sua integridade. Dados 

randômicos são usados para simular o modelo. Por fim, os autores concluem que o modelo foi 

considerado bem consistente para o propósito e ajuda gestores na tomada de decisão do 

processo de gerenciamento de fornecedores. 

 

1.3. Vaguidade ‒ Imprecisão na tomada de decisão 

Existem domínios de aplicação nos quais a imprecisão é parte inerente ao problema 

analisado. A imprecisão pode surgir por uma série de razões: falta de informação, informação 

incompleta, informação impossível de obter e ignorância parcial (WU e CHANG, 2008). A 

classificação dos diferentes tipos de imprecisão e seus possíveis tratamentos é um tema 

atualmente desenvolvido por diversas disciplinas como a ciência da informação e a lógica. 

(NICOLETTI et al;1997 apud BRAÑA, 2008). A gestão da informação e do conhecimento nas 

empresas são premissas para a tomada de decisão. Choo (2006) explana a utilização de 

informações nas empresas: 

 

Primeiro, a organização usa a informação para dar sentido às 

mudanças do ambiente externo. (...) A segunda arena é aquela em que 

a organização cria, organiza e processa a informação de modo a gerar 

novos conhecimentos por meio do aprendizado. (...) A terceira arena 

do uso estratégico da informação é aquela em que as organizações 

buscam e avaliam informações de modo a tomar decisões importantes 

(CHOO, 2006, p. 28). (grifo meu) 

 

A tomada de decisões é uma tarefa que exige do indivíduo análise de todas as 

alternativas disponíveis, sendo que o mesmo dispõe de racionalidade limitada principalmente 
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em sua capacidade mental, seus hábitos e reflexos, pela extensão do conhecimento, das 

informações que possui e por valores e conceitos que podem divergir dos objetivos da 

organização. As organizações podem mudar o ambiente do indivíduo para a tomada de 

decisão, portanto é tarefa da organização criar mecanismos que possibilitem ao indivíduo se 

aproximar mais de sua racionalidade nas decisões (CHOO, 2006, p. 41-2). Os sistemas 

especializados desenvolvem um modelo das limitações que governam a tomada de decisões 

complexas (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 166). Para o executivo de uma empresa 

geralmente é impossível se envolver diretamente com decisões de compra, sendo então 

necessário disponibilizar modelos sistemáticos que apoiem a tomada de decisão por parte da 

empresa, aumentando assim as possibilidades das decisões serem boas (SHIN; HUNG; LIN, 

2006). 

 

2. PROCESSO DE COMPRAS PÚBLICAS 

2.1. Mudança de paradigma 

Na década de 1990, com o desenvolvimento e popularização da tecnologia, um 

movimento foi decisivo para o aprimoramento dos serviços executados pelo governo. A partir 

da criação do governo eletrônico, e-governo, o Brasil começou a oferecer serviços e o acesso 

a informações aos diferentes atores da sociedade civil, principalmente por meio de 

ferramentas baseadas na internet, com o intuito de tornar o serviço público mais transparente e 

aumentar o engajamento dos cidadãos nas ações governamentais (ALVES; SOUZA, 2010). O 

processo de compras públicas é regulamentado pela lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a 

qual estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, 

serviços (inclusive de publicidade), compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Com a expansão do uso de serviços 

na internet, o governo lançou o portal Comprasnet com o objetivo de simplificar e tornar 

transparente o processo de compras públicas. 

 

2.2. Modalidade de compras 

As compras do governo são precedidas de licitações, que destinam garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 



Acesso Livre n. 1, jan./jun. 2014       111 

 

 

 

Existem cinco modalidades de licitações, conforme a tabela abaixo: 

Concorrência 

 

Quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, 

comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação para execução do 

objeto. 

Tomada de 
preços 

 

Interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições 

exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento 

das propostas. 

Convite 

 

Modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) 

pela unidade administrativa. 

Concurso 

 

Quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou 

artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores. 

Leilão 

 

Quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a 

administração. O ganhador é quem oferecer o maior lance, igual ou superior 

ao valor da avaliação. 

Tabela 1: Modalidades de licitação 

 

 Independente da modalidade de licitação, o trabalho de busca do fornecedor é sempre 

importante no processo de compras. Geralmente o fornecedor que participa de uma cotação 

participa do processo no sistema Comprasnet. Outro detalhe importante da busca de 

fornecedor é que existem casos de dispensa de licitação, quando o órgão público realiza a 

compra diretamente. 

 

2.3. Sicaf – Sistema de cadastro de fornecedores 

O Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf) é o sistema do governo mantido pelo Serviço 

Federal de Processamento de Dados (Serpro) que mantém os dados atualizados de todos os 

fornecedores que participam de licitações no sistema Comprasnet. O sistema está disponível 

para que qualquer fornecedor pessoa física ou jurídica do Brasil possa se cadastrar e participar 

dos processos de compra do governo. Cada órgão público possui acesso ao Sicaf; o fator 

complicador é que o Sicaf não dispõe de interface para buscar fornecedores por palavras-

chave com os termos do produto ou serviço desejado. A pesquisa no Sicaf deve 
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obrigatoriamente informar o tipo de pessoa (física ou jurídica), o estado onde deseja filtrar os 

fornecedores e as linhas de fornecimento. Dessa forma, se o usuário deseja encontrar todos os 

fornecedores do Brasil que trabalham com “Segurança da Informação”, por exemplo, ele 

deveria fazer 27 pesquisas para os 26 estados, mais o Distrito Federal, e incluir manualmente 

todas as linhas de fornecimento que contenham serviços relacionados à pesquisa. A ordem de 

exibição dos resultados é alfabética e o critério distância não é considerado. A figura abaixo 

exibe a tela de pesquisa de fornecedores no Sicaf: 

 

 
Figura 2: Consulta de fornecedores no Sicaf 

 

Apesar do Sicaf não possuir eficientes meios de pesquisa, ele dispõe de uma 

Application Program Interface (API) – Interface de programação de aplicativos, que 

possibilita acesso aos dados do cadastro dos fornecedores. A iniciativa de abertura do acesso 

aos dados faz parte do movimento de Dados Abertos, que surgiu como uma demanda social 
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para aumentar a transparência, a colaboração e a participação dos cidadãos nas políticas e 

ações do governo (ALVES; SOUZA, 2010). Através do recurso de Dados Abertos é possível 

criar aplicações que se integrem e usem os dados do governo.  

 

2.4. Processo de compras IFMG 

No IFMG, o processo inicia-se pela requisição oriunda do setor que deseja adquirir um 

serviço ou produto. Anualmente é realizado um planejamento, cada setor informa em um 

sistema chamado Sisplan suas necessidades de aquisição para o próximo ano. Quando o setor 

de compras recebe a solicitação de compra, dá-se início à fase de cotação de preços. Antes 

que o produto ou serviço possa ser inserido no Comprasnet, é necessário realizar três cotações 

preferencialmente junto a fornecedores cadastrados no Sicaf. O objetivo é apurar o preço 

médio do produto ou serviço para inserção no processo de licitação no Comprasnet. 

A Corregedoria Geral da União indica três fornecedores como número mínimo a ser 

cotado, porém esse número pode ser maior a critério do comprador. A escolha desses 

fornecedores fica a cargo de cada órgão público. O modelo SCOR estabelece critérios para 

uma análise de fornecedores sobre três perspectivas: Processo, Métricas e Melhores Práticas, 

conforme afirmam Ganga e Carpinetti (2011). Para o IFMG, o critério distância é considerado 

importante na seleção dos fornecedores, pois segundo os especialistas de compras, tal critério 

é um provável facilitador da compra, quanto mais próximo o fornecedor, maior a 

possibilidade de uma entrega rápida. Quando o processo é efetivado na modalidade dispensa 

de licitação, a busca dos fornecedores é ainda mais importante, pois o primeiro colocado será 

o vencedor da licitação e a compra é realizada de maneira direta. 
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A figura abaixo exibe o passo a passo do processo de compras no IFMG: 

 

Figura 3: Diagrama Processo de Compras IFMG 

 

3. METODOLOGIA 

Detectada a dificuldade em localizar os fornecedores de determinada solução mediante 

os critérios de seleção do IFMG e a impossibilidade de inserir critérios específicos para a 

busca de fornecedores no Sicaf, concluiu-se que seria necessário realizar uma pesquisa 

exploratória para o desenvolvimento de um modelo baseado em lógica difusa para tomada de 

decisão, aplicado a um Sistema de Apoio à Decisão (ForFuzzy) seguido do estudo de caso 

através de uma validação no IFMG (GIL, 1994). 

 

3.1. Apuração de critérios 

Os dois critérios escolhidos para validação do modelo no IFMG foi distância e relevância da 

busca. Esses critérios são utilizados como valores de entrada da lógica difusa. O resultado 

final é com base nessa entrada. 
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3.1.1. Cálculo de distância baseada na posição geográfica 

No cadastro do fornecedor no Sicaf constam as coordenadas geográficas referentes ao 

endereço do fornecedor. Para o cálculo da distância, utiliza-se como origem o endereço 

informado pelo usuário no ForFuzzy e, como destino, o endereço do fornecedor. Notou-se 

muita inconsistência com relação a esses dados no Sicaf, e observou-se também, inicialmente, 

que as coordenadas salvas no cadastro de cada fornecedor referem-se ao município, e não ao 

endereço correto de cada fornecedor. Posteriormente descobriu-se que muitos fornecedores 

não possuíam tais dados inseridos ou não estavam disponíveis para consulta. Dessa maneira, 

foi criada uma função no ForFuzzy utilizando a API do Google Maps para buscar 

automaticamente as coordenadas de cada fornecedor de acordo com o seu endereço. O 

ForFuzzy possui um parâmetro para selecionar se o usuário deseja realizar o cálculo da 

distância pelo Google Maps ou não. O Google calcula a distância da maneira correta, ou seja, 

considerando o mapa rodoviário brasileiro, porém foi identificado que o Google Maps possui 

uma limitação de 2.500 consultas por dia. Assim, para que o cálculo pudesse ser realizado, 

mesmo em caso de indisponibilidade do Google, foi utilizada a função de Haversine,2 que é 

uma fórmula da trigonometria aplicada em navegação para calcular a altitude celestial de um 

corpo e apurar a posição de um navio ou avião (ROBUSTO, 1957). Abaixo, a fórmula para 

cálculo de coordenadas em linha reta: 

 

 

 

 

3.1.2. Cálculo relevância da busca 

Cada fornecedor possui em seu cadastro as linhas de atuação, ou seja, em quais ramos  

de atividades está inserido e quais são as categorias de produtos e serviços fornecidos. Essa 

informação é armazenada no banco de dados do ForFuzzy. Quando o usuário realiza uma 

pesquisa por um produto ou serviço, o sistema consulta essa informação no banco de dados 

para verificar a pertinência do fornecedor com relação à consulta do usuário. O usuário possui 

um campo para realizar a pesquisa, onde podem ser inseridos até 50 caracteres. 

                                                           
2
 Haversine – Função para cálculo da distância entre dois pontos de uma esfera a partir de suas latitudes e 

longitudes. 

a = sin²(Δφ/2) + 

cos(φ1).cos(φ2).sin²(Δλ/2) 

c = 2.atan2(√a, √(1−a)) 

d = R.c 

R = Raio da terra em quilômetros = 6371 

Φ = Latitude – λ = Longitude 

D = Distância entre os dois pontos  
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3.1.2.1. Técnicas de recuperação de informação 

 

O ForFuzzy utiliza duas técnicas para realizar a busca no banco de dados: a primeira é 

a técnica de stop-words, em que artigos, preposições e conjunções são retirados dos termos 

digitados pelo usuário. Muitos sistemas de recuperação de informação usam palavras simples 

como termos. Palavras consideradas não informativas (como o, a, de, da, em), também 

conhecidas como stop-words, são frequentemente ignoradas (SINGHAL, 2001). A segunda 

técnica utilizada é o conceito de case-isensitive, que realiza a busca tanto em palavras 

maiúsculas quanto minúsculas, em que também são desconsiderados acentos. Outra técnica 

conhecida é o TF-IDF ‒ frequência do termo inversa, porém não foi utilizada nesse modelo. 

No TF-IDF é levado em consideração a frequência do termo em um documento e em uma 

coleção (SINGHAL, 2001). Após aplicar as duas técnicas acima, o sistema cria um vetor com 

as palavras informadas pelo usuário e realiza a busca de acordo com o ramo de atividade do 

fornecedor. A busca padrão utiliza o operador OR – OU, dessa forma, qualquer fornecedor que 

contenha alguma das palavras digitadas pelo usuário em seu ramo de atividade é considerado. 

O usuário pode realizar uma pesquisa exata, para isso é necessário inserir os termos entre 

aspas. Por exemplo: “serviços de engenharia elétrica”. 

 

3.1.3. Pontuação dos fornecedores 

O fornecedor acumula uma pontuação de 21.23 pontos para cada palavra buscada que 

existir em seu ramo de atividade. Quando o sistema verifica todas as palavras digitadas pelo 

usuário e pontua o fornecedor, ele ainda verifica a expressão completa informada pelo 

usuário. Caso encontre a expressão da maneira idêntica, ele atribui um valor extra: 31.23. 

Esses valores levam em consideração os intervalos de pertinência da lógica difusa. O 

ForFuzzy somente considera para o resultado os fornecedores que possuírem uma pontuação 

no critério relevância maior que zero. 

 

3.2. Modelo de execução Lógica Fuzzy 

Os dois critérios assumidos para esse trabalho (distância e relevância) são variáveis de 

entrada para o modelo difuso. Para cada variável são atribuídas funções de pertinência em um 

processo denominado Fuzzification – Fuzzificação, em seguida, as regras difusas são 

aplicadas, é a etapa de inferência. Por último é realizada a etapa de Defuzzication – 

Defuzzificação. O modelo recebe valores reais (crisp), processa as etapas da lógica difusa e, 
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como resultado, gera novamente outros valores reais (crisp). O modelo utiliza o conceito de 

Multiple Input Simple Ouput (MISO) – Múltipla Entrada e Única Saída, ou seja, entram as 

variáveis relevância e distância e resulta a variável avaliação (AMENDOLA, SOUZA e 

BARROS, 2005). 

O diagrama a seguir exibe o processo da lógica difusa utilizado nesse trabalho: 

 

  
Figura 4: Processo Fuzzy Busca de Fornecedores. 

 

3.2.1. Fuzzificação 

Modelagem matemática dos valores das variáveis de entrada (critérios) através dos 

conjuntos difusos, ou seja, transformar os valores reais (crisp) em valores linguísticos. A 

equipe de compras do IFMG participou ativamente dessa fase para construir o modelo de 

pertinência das variáveis. Para cada variável é necessário definir termos linguísticos e atribuir 

uma função de pertinência. Cada valor de entrada terá um grau de pertinência em cada um dos 

grupos (AJAYI, ADEROUNMU, SORIYAN, 2009). 

 

3.2.1.1. Variável de entrada distância 
 

A variável de entrada distância obteve os termos linguísticos perto e longe como 

atribuição dos especialistas. Segundo a equipe de compras pode haver diferença na maneira 

como funções de pertinência podem ser aplicados aos valores crisp. Dessa forma, foi criado 

no ForFuzzy um mecanismo de escolha da distância ‒ de acordo com a distância escolhida 

pelo usuário, o sistema altera a escala de função de pertinência. Os valores máximos reais 
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dessa variável linguística podem ser 50, 100, 300, 500 e 1.000 quilômetros de distância. O 

gráfico de fuzzificação abaixo considera a distância máxima de 100 quilômetros para o 

cálculo: 

 

 
Figura 5: Funções de pertinência variável distância 

 

 Os termos linguísticos Curta, Média e Longa são considerados conjuntos fuzzy. No 

gráfico acima, distâncias de até 20 km representam grau de pertinência 1 no conjunto fuzzy 

curta. O grau de pertinência nesse conjunto decresce à medida que a distância aumenta. No 

intervalo entre 20 a 40 km, existe uma interseção entre os conjuntos Curta e Média, ou seja, 

cada valor nesse intervalo pertence aos dois conjuntos. Os formatos mais comumente 

utilizados para funções de pertinência são os triangulares (trimf), os trapezoidais (trapmf) e os 

gaussianos (gaussmf) (AMENDOLA, SOUZA e BARROS, 2005). Nesse trabalho, devido ao 

objeto de estudo, as funções de pertinências utilizadas para a variável distância foram Rampa 

invertida, Triangular e Rampa respectivamente. 

 

3.2.1.2. Variável de entrada relevância 
 

A variável de entrada relevância obteve os termos linguísticos (baixa e alta) com uso 

das funções de pertinência Rampa invertida e Rampa. A pontuação de cada fornecedor no 

critério relevância da busca poderá ir até 100 pontos. O usuário poderá entrar com a sua 

pesquisa através de um campo com 50 caracteres. O gráfico abaixo exibe as funções de 

pertinência da variável relevância: 
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Figura 6: Funções de pertinência variável relevância da busca 

 

3.2.1.3. Variável de saída avaliação 
 

A variável de saída avaliação é calculada pelo modelo fuzzy, seu resultado pode ser 

classificado em cinco opções (Ruim, Regular, Boa, Ótima e Excelente). A variável é medida 

em pontos, na tabela abaixo é exibida a escala de apuração dos resultados: 

 

Início Meio Fim Avaliação Função de Pertinência 

0 10 20 Ruim Rampa Inversa 

20 30 40 Regular Triangular 

40 50 60 Boa Triangular 

60 70 80 Ótima Triangular 

80 90 100 Excelente Rampa 

Tabela 2: Funções de pertinência da variável de saída avaliação 

 

3.2.2. Regras Difusas ‒ Inferência 

 

A equipe de compras do IFMG definiu as regras de inferência para o modelo. Nessa 

etapa percebeu-se que seria necessário modificar o peso das variáveis de entrada, isso reflete 

em alterar as regras de inferência, ou seja, em certos momentos o maior peso poderia alternar 

entre as variáveis relevância e distância. Nesse contexto, seria necessário alterar o modelo de 

inferência. Foi inserido um campo no ForFuzzy chamado Maior Peso, com as opções 

distância e relevância, e o usuário pode mudar a maneira do sistema processar os valores de 

acordo com o status dessa variável. A literatura apresenta dois métodos de inferência, o 

Mamdani e o Kang-Takgi-Sugeno, a diferença básica entre os dois é o tipo de resposta e o 
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procedimento de fuzzificação (GANGA; CARPINETTI, 2011). Esse trabalho utiliza o método 

Mamdani, que inclui características que transformam as variáveis de entrada em conjuntos 

fuzzy equivalentes e, posteriormente, as variáveis fuzzy geradas em variáveis numéricas 

proporcionais, adequadas para utilização no sistema ForFuzzy (MAMDANI, 1974). 

 

A tabela abaixo exibe as duas classes de regras de acordo com o parâmetro de maior peso 

relevância: 

Regra Inferência 

Se distância é curta e relevância é alta Então avaliação é excelente 

Se distância é curta e relevância é baixa Então avaliação é regular 

Se distância é media e relevância é alta Então avaliação é ótima 

Se distância é média e relevância é baixa Então avaliação é regular 

Se distância é longa e relevância é alta Então avaliação boa 

Se distância é longa e relevância é baixa Então avaliação é ruim 

Tabela 3: Regras de inferência utilizando variável relevância como maior peso 

 

3.2.3. Defuzzificação 

O processo de defuzzificação é a conversão dos valores difusos obtidos com a etapa de 

inferência em valores crisp (reais), para que possa ser usado no ForFuzzy, ou seja, transformar 

o resultado qualitativo da variável de saída avaliação em valores quantitativos. Existem 

diversos métodos de defuzzificação, como: Mean of maximum (MOM) – Média dos máximos, 

Centroid – Centro da área, Smallest value of maximum – Menor valor do máximo e Largest 

value of maximum – Maior valor do máximo (NEGNEVITSKY, 2011). Nesse trabalho, 

utilizou-se o método Média dos máximos, que consiste em tomar os valores de pertinência 

máximos no eixo difuso (eixo y) e os valores de pertinência máximo no eixo crisp da 

avaliação. Para cada valor crisp, verifica-se o valor correspondente no eixo difuso, o resultado 

final é a média dos máximos dos dois eixos. A expressão abaixo representa o somatório final 

da variável avaliação: 
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Dada a equação acima, Z é o valor crisp de cada eixo x, multiplicado pelo valor 

correspondente fuzzy, representado por j no intervalo de 1 a n, dividindo-se por L que 

representa o total dos valores crisp do eixo y no intervalo de 1 a n. 

 

A figura abaixo exibe o processo de defuzzificação pelo método MOM: 

 
Figura 7: Defuzzificação pelo método MOM 

 

3.3. Sistema ForFuzzy 

O Sistema de Apoio a Decisão ForFuzzy foi desenvolvido com o propósito de aplicar 

o modelo criado com a lógica difusa para validação do problema de busca de fornecedores do 

IFMG. O ForFuzzy foi desenvolvido em linguagem PHP e banco de dados MySQL. O sistema 

está hospedado no endereço www.ecot.com.br/forfuzzy/ e utiliza o servidor web Apache para 

atender as requisições. O sistema permite filtro por estado, por fornecedor e por distância. A 

arquitetura do sistema foi projetada semelhante aos modelos de buscadores web existentes. A 

imagem abaixo exibe a tela principal do ForFuzzy com a explicação de cada elemento: 
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Figura 8: Tela de Pesquisa do ForFuzzy 

 

3.3.1. Integração com Sicaf 

O primeiro desafio do trabalho foi criar um modelo de integração com o Sicaf. Apesar de 

o sistema possibilitar a interoperabilidade através de API, sua base de dados contém 

atualmente 239.014 fornecedores cadastrados. Com uma base extensa assim, diversos fatores 

devem ser pensados, principalmente em relação a desempenho e atualização. A base de dados 

está disponível na internet através de arquivos Extensible Markup Language (XML) ‒ 

Linguagem Extensível de Marcação e JavaScript Object Notation (JSON) ‒ Subconjunto da 

Notação de Objeto de JavaScript. Esses dois formatos são utilizados para integração de 

sistemas de informação, conforme aponta Ramalho (2010). 

Para evitar que algum sistema conecte-se no Sicaf e faça uma consulta muito grande, o 

que poderia provocar a interrupção dos serviços, o Serpro limitou a consulta de registros de 

fornecedores em no máximo 200 registros. Para que a consulta seja realizada, é necessário 

acessar o endereço http://api.comprasnet.gov.br/sicaf/v1/consulta/fornecedores.xml?offset=0. 

O parâmetro offset é utilizado para paginação, cada página contém 200 registros. 

Considerando a quantidade de fornecedores existente no Sicaf, temos 1.195 páginas com o 

resultado do banco de dados de fornecedores do Sicaf. Dessa forma, seria inviável a consulta 
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diretamente ao site ou mesmo baixando cada arquivo de dados, pois o desempenho seria 

extremamente baixo. Um fator importante é que os dados dos fornecedores não são alterados 

com frequência, o que facilita a criação de um modelo de integração capaz de manter os dados 

sincronizados. Devido ao tamanho da base de dados, optou-se por criar uma integração que 

pudesse gerar um banco de dados relacional para o ForFuzzy com os dados do Sicaf, assim 

seria possível executar consultas no ForFuzzy com desempenho satisfatório ao usuário. Foi 

criado um sistema de integração entre o Sicaf e o ForFuzzy, o sistema executa a cada três dias 

e sua lógica consiste em inicialmente baixar todos os arquivos de dados em formato XML e, 

em seguida, atualizar o ForFuzzy. Para manter os dados atualizados e otimizar a aplicação, 

quando o mecanismo detecta que o registro já existe no ForFuzzy, ele simplesmente atualiza 

os dados alterados. 

4. Resultados 

           Os resultados obtidos com a aplicação da lógica difusa no problema de seleção de 

fornecedores do IFMG foram muito interessantes para a instituição. Através do modelo difuso, 

é possível aproveitar os resultados da pesquisa de acordo com as necessidades do IFMG em 

momentos distintos. 
 

4.1. Validação 

           Foram realizados testes no sistema ForFuzzy com o objetivo de apurar e certificar a 

eficácia da lógica difusa em relação ao método de consulta normal disponível ao IFMG. As 

consultas foram aplicadas sem o modelo difuso e com o modelo difuso, e ao final é exibido 

um comparativo dos dois modelos. Os dados da imagem abaixo foram utilizados como 

entrada no sistema ForFuzzy para busca dos fornecedores: 

 

 
Figura 9: Busca de fornecedores no ForFuzzy 
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A tabela abaixo exibe um comparativo da mesma consulta executada no modelo difuso 

e no modelo normal. Nota-se que no modelo difuso o primeiro colocado possui alta relevância 

com os critérios escolhidos na busca referente ao termo suprimentos de raios-x. 

 

SEM MODELO DIFUSO COM MODELO DIFUSO 

Fornecedor Distância Relevância Avaliação Fornecedor Distância Relevância Avaliação 

Cores Informatica Ltda 6.936 21.23 Sem Informatica Quality Comercio e Serviços Ltda 10.479 73.69 92.483 

Jcs - Tecnologia em Informacao Ltda 7.388 21.23 Sem Datafilme Sistemas de Imagem e Informação Ltda 11.119 73.69 92.483 

Comw - Teknotrafo Transformadores Ltda 9.143 21.23 Sem Capital Papelaria e Informatica Ltda – ME 18.319 73.69 73.755 

Tabela 4: Comparativo modelo difuso e modelo normal 

 

 Como informado anteriormente, o ForFuzzy possui um parâmetro para o usuário 

escolher o Maior Peso, esse parâmetro pode ser configurado para Distância ou Relevância, a 

tabela abaixo exibe a distinção gerada na alternância deste parâmetro, pode-se notar que 

alterando o parâmetro de maior peso, com valores de distância e relevância iguais, a avaliação 

do fornecedor é alterada. Isso ocorre devido a diferenças nas regras de inferência. A consulta 

foi realizada inserindo no campo de fornecedor a expressão for, buscando fornecedores de até 

500 km, e no campo serviço ou produto, a expressão locação de computadores: 

 

Fornecedor Posição Maior Peso Distância (km) Relevância Avaliação 

AO VIVO TELEINFORMATICA MULTIMIDIA E 

COMERCIO LTDA-EPP 

30 Relevância 203.21 73.69 79.482968758042 

AUGE INFORMATICA LTDA 39 Relevância 141.02 42.46 56.302600018966 

AUGE INFORMATICA LTDA 121 Distância 141.02 42.46 69.043219854782 

AO VIVO TELEINFORMATICA MULTIMIDIA E 

COMERCIO LTDA-EPP 

122 Distância 203.21 73.69 68.44307993206 

Tabela 5: Diferença no resultado avaliação de acordo com o maior peso 

 

4.2. Conclusão 

O presente trabalho utiliza lógica difusa para gerar um modelo para busca otimizada 

de fornecedores. O modelo foi aplicado dentro de um Sistema de Apoio à Decisão chamado 

ForFuzzy e validado no Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG). O resultado mostra-se 

extremamente eficiente com o uso de lógica difusa para ambientes de tomada de decisão com 

grau elevado de incerteza sobre os critérios e suas pertinências, contudo, nota-se também que 

a aplicação do método é mais indicada e adequada quando muitos critérios são utilizados para 
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seleção. Os resultados apontam que a lógica difusa aproxima mais os resultados do modelo 

real, o que considera incertezas, imperfeições e variações constantes. 
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as temáticas de la lucha revolucionaria y la violencia política en la América Latina 

contemporánea despiertan indudablemente un gran interés. Los debates en torno a 

esas cuestiones se han mantenido a lo largo de más de cinco décadas ofreciendo 

aportes interesantes desde las ciencias sociales, el ensayo y el campo periodístico; los cuales 

conviven con polémicas políticas aún no cerradas y de múltiples alcances. 

Este libro se introduce en uno de los problemas que, en su momento, ocupó el centro 

de la escena revolucionaria sub-continental y mundial: el planteo de la lucha armada como 

método y táctica para el cambio social. En ese sentido el trabajo de Daniel Pereyra merece ser 

conocido y ponderado. De reconocida trayectoria en la izquierda revolucionaria 

latinoamericana, Pereyra militó gran parte de su vida en las filas del trotskismo ortodoxo. 

Desde muy joven ocupó en la Argentina cargos de dirección en el Grupo Obrero Marxista 

(GOM), el Partido Obrero Revolucionario (POR), Palabra Obrera (PO), el Partido 

Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el PRT-El Combatiente o el Grupo Obrero 

Revolucionario (GOR), para luego exiliarse en Madrid en 1978. Ya en España, siguió 

militando y se dedicó al periodismo y la investigación, actividades en las que continúa 

actualmente. 

En Del Moncada a Chiapas, Pereyra se ocupa de sostener su principal hipótesis: que 

la lucha armada ejercida por las masas ha sido una constante en América Latina, desde los 

primeros movimientos de Tupac Amaru a la actualidad. En esa línea, plantea que existe una 

larga tradición en ese sentido y una concreta relación entre lucha armada y movilización de 

masas, en tanto que la primera se insertaría en el marco represivo abierto como consecuencia 

de los conflictos políticos y sociales generados por la segunda. Ligado a esto, y en 

contraposición a cierto sentido común historiográfico fuertemente instalado, discute la noción 

de “copia” del modelo cubano, sin dejar de reconocer su influencia sub-continental pero 

atendiendo de manera específica a las particularidades y matices de cada “caso nacional”. 

L
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Contra las interpretaciones que defienden el carácter externo a las masas de las organizaciones 

armadas de la región, Pereyra se encarga de mostrar la estrecha vinculación que existió en 

Latinoamérica entre la agitación social y la metodología en cuestión. 

El trabajo posee el mérito de presentar de manera minuciosa y exhaustiva, con fuentes 

y bibliografía originales, la descripción y el análisis de las características principales de los 

grupos que actuaron en el período en cuestión como así también de sus acciones más 

relevantes; dando cuenta efectivamente de su variada composición social y discriminando 

entre sus estrategias militares (guerrilla rural y urbana, milicias, autodefensas campesinas etc.) 

y sus programas políticos (socialistas, democráticos etc.), echando luz sobre la común 

confusión entre radicalización estratégica y programática que a veces se impone entre los 

investigadores. 

Los textos que componen esta obra fueron elaborados al calor de la reflexión y el 

balance de Pereyra sobre su propia experiencia militante. Es por ello que el autor no oculta su 

posición frente a las discusiones sobre las causas que condujeron al surgimiento de las 

organizaciones armadas, el militarismo y la derrota de las mismas, lo cual enriquece los 

debates actuales y estimula la controversia. Como bien sostiene Stella Grenat en su estudio 

introductorio al trabajo que aquí se reseña, la interpretación de Pereyra respecto de las causas 

que llevaron al surgimiento de los grupos armados presenta el problema de otorgarle un lugar 

central y definitorio a la opresión ejercida por los Estados Unidos sobre el subcontinente; 

descuidando en consecuencia los factores internos que influyeron en el caso de cada país, y la 

responsabilidad que les cabe a las clases dominantes nativas respecto de la degradación y la 

pauperización social. 

En ese sentido, al centrar la mirada en la contradicción entre imperialismo y naciones 

oprimidas, Pereyra tiende a soslayar en su análisis el antagonismo interno de cada país entre 

burguesía y proletariado y a subsumir a todas las luchas bajo el programa de la liberación 

nacional. En cuanto al problema del militarismo, el autor sostiene de manera taxativa que ésta 

ha resultado la causa principal de todas las derrotas sufridas por las organizaciones armadas, 

sin distinguir matices entre las distintas experiencias nacionales. Por último, cabe señalar que 

las páginas del libro, además de ofrecer una detallada reconstrucción histórica y política del 

debate latinoamericano en general y argentino en particular, transitan por una serie de núcleos 

problemáticos que estimulan la polémica y hacen de este trabajo un texto de referencia 

ineludible para quienes pretendan adentrarse en el estudio de las estrategias revolucionarias 

aplicadas en el pasado reciente de nuestra América Latina. 
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