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Apresentação 
 

 

Neste segundo número, a revista Acesso Livre confirma sua vocação para 
discutir questões da atualidade sem deixar de se voltar para a pesquisa histórica e o 
debate de ideias. 

No ano em que se completam cinco décadas do golpe civil-militar no Brasil, 
várias publicações e eventos buscaram refletir sobre o que de fato representa a 
democracia e como ela tem sido construída no período pós-ditadura militar no país. 
 É importante ressaltar que, em um Estado que se declara uma república 
democrática, mas que ainda conserva práticas e opiniões pouco condizentes com o 
espírito da verdadeira democracia, nunca é demais abrir espaço para discussões em 
que diversas perspectivas sobre tão vasta temática podem ser trazidas à luz. Esta 
revista é apenas mais uma dessas contribuições. 

Estão aqui publicados artigos que analisam desde a Lei de Acesso à 
Informação e a ausência de uma política efetiva de arquivos no Brasil, até liberdade 
religiosa, identidade e cultura, direitos das mulheres e outros temas fundamentais na 
constituição de uma país democrático e pleno de direitos sociais. 

Destaque para o artigo traduzido de Michael L. Conniff, publicado 
originalmente em 1975, e que já orientou vários trabalhos no Brasil sobre as 
associações voluntárias. 

Esperamos que, além de servir como fonte de pesquisa e estudo, este número 
da Acesso Livre funcione também como um instrumento de conscientização a 
respeito de direitos civis e cidadania, além de outros assuntos aqui presentes. 

 

Renata dos Santos Ferreira 

Editora 
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A Casa da Morte de Petrópolis: 

A importância da (re)construção de uma memória além da 

“Cidade Imperial” para a consolidação democrática 

 

The House of Death Petropolis: 

The importance of (re)construction of a memory beyond the 

“Imperial City” for democratic consolidation 

 

Diego Grossi1 

Mestrando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Comparada da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGHC-UFRJ) e professor de História na 

rede pública de Magé. 

 

Roberto Schiffler Neto 

Estudante de História pela Universidade Norte do Paraná e de Ciências Sociais pela 

Universidade Metodista de São Paulo. 

 

Resumo: A Casa da Morte de Petrópolis foi um dos centros clandestinos da ditadura 

militar brasileira. A descoberta desse “aparelho” foi possibilitada em função dos 

relatos de Inês Etienne Romeu, a única sobrevivente dentre as pessoas vitimadas na 

casa. Com os trabalhos inaugurados pela Comissão Nacional da Verdade, outras 

informações começaram a aparecer, oriundas principalmente de testemunhos de ex-

militares envolvidos com o regime ditatorial, o que colocou o assunto em pauta na 

sociedade. O período republicano da cidade palco dessa história (inclusive a época da 

ditadura) é ainda ignorado pela historiografia “oficial” local, prevalecendo a 

supervalorização dos tempos do Império, pelos quais o município é conhecido 

internacionalmente como “Cidade Imperial”. Resgatar a história da Casa da Morte é 

compreender parte do passado velado de uma cidade e consolidar na memória local e 

nacional os acontecimentos ali ocorridos, tendo em vista a não repetição de práticas 

                                                 
1 Os autores agradecem pelos comentários sobre o presente artigo a: Igor Moura, Jorge Chaves e 
Lázaro Cassar. 
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típicas do regime militar, que institucionalizou a violação dos direitos humanos ao 

longo de duas décadas. 

 

Palavras-chave: Casa da Morte; ditadura militar; história e memória. 

 

Abstract:  The House of Death in Petrópolis was one of the clandestine centers of 

Brazilian Military Dictatorship. The discovery of this center was made possible due 

to the statement of Inês Etienne Romeu, the only survivor who went through the 

house. With the work of the National Commission of Truth others information are 

appearing, primarily based on testimony from former military personnel involved 

with the dictatorial regime, which put the issue on the agenda in society. The 

republican period of this city (includes the dictatorship times) is ignored by “official” 

and local historiography, overvaluation the times of the Empire (by which the city is 

known as an “Imperial City”). Rescue the history of the House of Death is, at the 

same time, understand the hidden past of a city and consolidate in the local and 

national memory the events occurred there, seeking non-repetition of typical 

practices of the dictatorship, which institutionalized the violations of human rights 

during over two decades. 

 

Keywords: House of Death; military dictatorship; history and memory. 

 

Introdução 

o cinquentenário do Golpe de 1964, momento inaugural da ditadura militar 

que durou mais de duas décadas, a sociedade brasileira ainda tenta se 

libertar das heranças do período, que persistem em permanecer na História. 

Entre as diversas iniciativas, a criação da Comissão Nacional da Verdade (CNV) 

proporcionou um espaço de esclarecimentos, reflexões e disputas, nas quais uma, a 

Casa da Morte, ganhou destaque em abril de 2014, após o estranho assassinato de 

Paulo Malhães, ex-torturador do regime, que havia aceitado colaborar com a 

comissão por meio de depoimentos que trouxeram mais informações sobre este 

centro clandestino de torturas também conhecido como “Codão” (GASPARI, 2002, p. 

389), alvo do presente artigo. 

N 
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O fato desse “aparelho” estar localizado em Petrópolis, região serrana do Rio 

de Janeiro, entra em choque direto com a tradicional imagem construída sobre o 

município enquanto “Cidade Imperial”,2 na qual o saudosismo diante dos tempos da 

monarquia ofusca a história da cidade no que concerne ao período republicano. Tal 

tendência foi responsável por uma construção memorialística de caráter aristocrático 

e conservador, concebida sob uma perspectiva histórica tipicamente positivista, 

centrada na figura de grandes nomes (no caso, os membros da Família Imperial, 

principalmente dom Pedro II , responsável por herdar a Fazenda do Córrego Seco de 

seu pai, dom Pedro I, e concretizar a construção de um palácio de veraneio na região, 

por conta do clima considerado ameno, e a posterior fundação da cidade). 

Portanto, a revelação da existência da Casa da Morte cumpre papel dual: ao 

mesmo tempo em que permite o rompimento com essa tradição idólatra sobre a 

história de Petrópolis, potencializa a desmistificação do regime através do 

conhecimento dos métodos usados durante a ditadura militar. O trabalho que se 

segue está dividido em três partes antes da conclusão (breve contextualização do 

regime militar e o aparecimento da casa como necessidade inerente ao mesmo; 

discussão sobre a Casa da Morte em si, cruzando as poucas, porém diversas, fontes 

disponíveis; e a relação entre História, memória e democracia no caso em questão) e 

possui como objetivo discutir as implicações memorialísticas da existência desse 

centro de torturas tanto a nível municipal quanto nacional, tendo a compreensão de 

que, apesar de se realizarem de maneiras distintas em ambas as esferas, possuem o 

caráter democrático como ponto de interseção. 

 

O Golpe de 1964 e o regime militar 

 

Durante a presidência de João Goulart, a classe trabalhadora, acompanhada 

por camponeses e setores progressistas das camadas médias (frações das Forças 

Armadas, estudantes, artistas e demais intelectuais), pautava nas ruas suas 

reivindicações ao governo do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), que lhe tinha 

como base. O grande eixo unificador desses vários segmentos eram as chamadas 

“reformas de base”, uma série de proposições de caráter patriótico, democrático e 

popular defendidas pela esquerda como necessárias para o desenvolvimento do país, 

                                                 
2 Apesar de o título ter se tornado oficial apenas com o decreto nº 85.849, de 27 de março de 1981. 
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e que seriam parcialmente encampadas pelo governo petebista de Jango. Segundo 

Jacob Gorender: 

 

Não se chegou a um programa único aprovado pelas várias 

correntes, porém havia pontos de consenso reiterados. 

Falava-se em reformas econômicas, tributária, 

administrativa, universitária, urbana. [...] A proposta 

econômica mais polêmica e rumorosa era a da reforma 

agrária. Mesmo formulações moderadas suscitavam a reação 

agressiva da coalizão latifundiária. [...] Apesar da imprecisão 

e de certa inclinação populista, a ideia das reformas de 

base correspondia a aspirações das massas trabalhadoras, de 

vastos setores das camadas médias e do setor nacionalista da 

burguesia (GORENDER, 1987, p. 50). 

 

Tais propostas ameaçavam o poder da classe dominante empresarial e 

latifundiária, assim como os interesses do imperialismo. A partir do setor do 

empresariado nacional umbilicalmente ligado aos Estados Unidos, foi promovida 

uma grande campanha de desestabilização, com vista a atingir o governo de Goulart. 

Processo no qual a obra de René Dreifuss se tornou referência ao demonstrar no livro 

1964, a conquista do Estado (1981) como tal empreitada foi desencadeada através de 

duas entidades, o IPES (Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais) e o IBAD (Instituto 

Brasileiro de Ação Democrática), que, através de grandes meios de comunicação, 

mandatos políticos, igrejas, oficialato etc., arregimentaram vastos segmentos das 

camadas médias conservadoras, culminando com a ofensiva golpista do 1º de abril de 

1964. 

 

[...] a elite orgânica do novo bloco de poder desestruturou o 

regime estabelecido para assumir o controle do Estado. [...] 

A capacidade de liderança dos poderes multinacionais e 

associados foi demonstrada através de sua habilidade para 

incitar uma grande variedade de setores contra o regime e as 

classes subordinadas, tanto encoberta quanto abertamente 

(DREIFUSS, 1981, p. 482-483). 
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A forma golpista pela qual este bloco político conquistou o Estado em 1964 

tornou difícil sua legitimação diante dos setores subalternos, o que, naturalmente, 

levou tais grupos ao enfrentamento direto, aguçando ainda mais as contendas 

existentes. Para se manter no poder, essa fração da burguesia brasileira associada ao 

capital externo precisou montar um aparato repressivo eficiente, que, diante das 

próprias contradições oriundas da necessidade de se legitimar como representante da 

sociedade − ou seja, manter uma aparência democrática para a ditadura (SANTOS, 

1993, p. 123) −, teve como suplementos necessários mecanismos ilegais dentro do 

sistema oficial do regime, conforme demonstrado no livro Brasil: nunca mais (1986), 

compilação do famoso projeto do mesmo nome, no qual aparece arrolada uma série 

de imóveis (não registrados oficialmente) que teriam sido utilizados como centros de 

tortura e execução de adversários da ditadura, entre eles a Casa da Morte. 

Segundo o “Relatório preliminar sobre a Casa da Morte de Petrópolis” da 

CNV (2014, p. 7), o local foi concebido em decorrência da morte (por conta das 

torturas sofridas) do deputado Rubens Paiva, em 21 de janeiro de 1971, no DOI-Codi 

(Destacamento de Operações de Informações − Centro de Operações de Defesa 

Interna) do I Exército. Na época, o CIE (Centro de Informações do Exército) atuava 

nas dependências do DOI-Codi, que, por sua vez, compartilhava das mesmas 

instalações da Polícia do Exército no Bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. A morte de 

Paiva teria causado desentendimentos entre o DOI-Codi, a PE e o CIE, por conta dos 

métodos usados e do vazamento de informações referentes ao caso. A necessidade de 

transferência do local de atuação dos agentes das Forças Armadas que utilizavam 

meios ilegais, como a tortura, para locais desassociados das dependências militares, 

onde estes poderiam agir de maneira mais reservada e sem nenhuma suspeição, fez 

com que fosse organizado o centro clandestino em Petrópolis logo após o 

falecimento de Paiva, como o coronel reformado Paulo Malhães3 veio a assumir em 

depoimentos às comissões Nacional e Estadual da Verdade. 

                                                 
3 Paulo Malhães foi agente do CIE. Contribuiu em depoimentos junto à Comissão Nacional da 
Verdade e a Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, externando informações relevantes à 
época da ditadura militar no Brasil. Relatou ao jornal O Globo (21 de março de 2014) ter sido o 
responsável por se desfazer dos restos mortais do deputado Rubens Paiva, além de mencionar a Casa 
da Morte de Petrópolis e as técnicas de ocultamento de cadáveres, que consistiam, segundo ele, em 
retirar as arcadas dentárias e pontas dos dedos dos corpos para não permitir o reconhecimento dos 
mesmos, caso estes viessem a ser encontrados, jogando-os em seguida no mar ou em rios. Na manhã 
do dia 25 de abril de 2014, foi encontrado morto no sítio em Nova Iguaçu (RJ) onde residia, após o 
local ter sido invadido por alguns indivíduos que o assaltaram. As investigações sobre o seu 
assassinato trabalham, entre outras, com a hipótese de “queima de arquivo”. Após o homicídio de 
Malhães, as consequentes investigações policiais contribuíram com a elucidação de alguns fatos. 
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A Casa da Morte de Petrópolis 

 

A chamada Casa da Morte4 foi utilizada pela ditadura empresarial-militar5 

para torturar e executar presos políticos de todo o país na década de 1970 

(provavelmente entre 1971 e 1974, conforme indicam os desaparecimentos e mortes 

das possíveis vítimas). A história desse “aparelho” foi escrita até hoje, basicamente, 

por conta de relatos de pessoas envolvidas diretamente com os episódios ocorridos 

ali, merecendo destaque o depoimento escrito por Inês Etienne Romeu (supostamente 

a única vítima a sair viva daquele imóvel)6 em 1971 e entregue à OAB (Ordem dos 

Advogados do Brasil) em 1979. 

Ainda no final do regime, as dificuldades não impediram que Inês (bancária 

que participou do sequestro do embaixador suíço, Giovanni Bucher, em 1971, 

quando militava na Vanguarda Popular Revolucionária) encontrasse a localização do 

imóvel no qual havia sido seviciada, já que, durante o tempo em que ficou no cárcere 

clandestino, escutou os últimos dígitos de um número de telefone (4090) e o nome do 

suposto dono (Mário), podendo assim utilizar estes dados oito anos depois para 

                                                                                                                                          
Segundo matéria publicada pelo Portal UOL, no dia 19 de maio de 2014, informações ligavam José 
Antônio Nogueira Belhan, Rubens Paim Sampaio, Raymundo Ronaldo Campos, Jurandyr Ochsendorf 
e Souza e Jacy Ochsendorf e Souza à morte de Rubens Paiva. No dia 26 de maio de 2014, a Justiça 
Federal acolheu a denuncia do Ministério Público Federal sobre estes militares, considerando que os 
mesmos não se enquadravam na Lei da Anistia. Ainda em função do desdobramento das investigações 
do assassinato, a viúva de Paulo Malhães, Cristina Malhães, revelou ao jornal O Dia, em matéria 
publicada no dia 6 de maio de 2014, que seu marido havia lhe confidenciado a responsabilidade pelo 
desaparecimento do corpo de Rubens Paiva (versão dada à imprensa anteriormente, como foi dito, 
mas que fora negada no depoimento prestado à CNV). 
4 Localizada em um imóvel, na cidade de Petrópolis, alugado informalmente por Mario Lodders, 
empresário alemão, ao ex-interventor da ditadura no município, Fernando Ayres da Motta. A partir 
daí, foi colocado a serviço do CIE. Segundo o mencionado relatório da CNV (p. 20), a concessão, que 
durou de 1971 a 1978, repercutiu nos tribunais da 3ª Vara Cível de Petrópolis, já que, no final dos 
anos 1970, Mario Lodders e Fernando Sérgio Ayres da Motta divergiram sobre a permissão de uso da 
casa. O ex-interventor argumentava que o imóvel teria sido alugado para seu filho, Fernando Eduardo 
Ayres da Motta, mas Lodders desejava reaver a residência diante da ausência do mesmo. Assim, o 
empresário alemão teve de pagar uma indenização de 200 mil cruzeiros, vendendo a casa logo em 
seguida. 
5 Tornou-se comum o uso do termo “ditadura civil-militar”, no entanto, optou-se no presente trabalho 
por outra denominação mais precisa: “ditadura empresarial-militar” (que já tem sido utilizada por 
autores como Demian Melo, Renato Lemos e Virgína Fontes, membros do grupo de pesquisas 
“Coletivo Mais Verdade”, o qual vem se dedicando a demonstrar o caráter empresarial do golpe e da 
ditadura). O termo “civil” é muito vago e ofusca o caráter central do setor da sociedade civil a 
comandar o golpe e o regime, o grande empresariado. 
6 O já citado livro Brasil: nunca mais (p. 243) relata o caso de outra vítima, Jussara Lins Martins, que 
acreditou ter sido torturada em Petrópolis durante quatro dias em 1972, mas não entra em detalhes 
sobre a possibilidade de isso ter ocorrido na Casa da Morte ou em outro local. 
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chegar até a casa.7 Após sair da prisão, Etienne Romeu, junto de um grupo 

constituído por familiares de desaparecidos políticos, advogados, jornalistas e 

parlamentares, em visita ao local correspondente às informações guardadas, 

constatou que o telefone referia-se à residência de número 120 da rua Arthur 

Barbosa, antiga rua Uruguai (localizada no bairro Caxambú), identificando, porém, a 

casa vizinha (nº 668)8 como o local em que, bem como outros presos políticos, havia 

sido torturada. Etienne reconheceu também o dono de ambos os imóveis, Mário 

Lodders, como alguém que estivera presente durante seu encarceramento ilegal, 

levando o mesmo a assumir, após tergiversar, que se lembrava de Inês. 

No depoimento à OAB, registrado antes da visita ao município de Petrópolis, 

Etienne Romeu relatou todo o calvário do qual foi vítima entre sua captura pela 

equipe do delegado Sérgio Fleury, no dia 5 de maio de 1971, e a saída da Casa da 

Morte para um hospital cerca de cem dias depois (e posteriormente para a prisão 

onde permaneceu até 1979). No tempo em que passou no imóvel a bancária sofreu 

diversas formas de tortura. 

 

Dr. Roberto, um dos mais brutais torturadores arrastou-me 

pelo chão, segurando-me pelos cabelos. Depois, tentou 

estrangular-me e só me largou quando perdi os sentidos. 

Esbofetearam-me e deram-me pancadas na cabeça. 

Colocavam-me completamente nua, de madrugada, no 

cimento molhado, quando a temperatura estava baixíssima. 

Petrópolis é intensamente fria na época em que lá estive 

(oito de maio a onze de agosto). Fui várias vezes espancada 

e levava choques elétricos na cabeça, nos pés, nas mãos e 

nos seios. [...] Durante este período fui estuprada duas vezes 

por Camarão e era obrigada a limpar a cozinha 

completamente nua, ouvindo gracejos e obscenidades (OAB, 

1979, p. 6-8). 

 

Na casa, ficou sabendo da prisão, tortura e execução de figuras importantes 

da esquerda brasileira, como Carlos Alberto Soares de Freitas, o Beto (uma das 

                                                 
7 Contando com a ajuda de sua irmã, Lúcia Romeu, do jornalista Antônio Henrique Lago e de Sérgio 
Ferreira (primo de Beto, ex-companheiro de guerrilha de Etienne). 
8 Hoje identificada com a numeração 50 e propriedade de Renato Firmento de Noronha, que teria 
comprado a mesma de Lodders. 
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lideranças da VAR Palmares – Vanguarda Armada Revolucionária).9 Sua libertação 

só foi possível porque fingia concordar em atuar como espiã para entregar os 

remanescentes da luta armada, obtendo assim a liberdade vigiada e podendo ir para 

Belo Horizonte, local de moradia de sua família. Porém, antes mesmo de embarcar 

para Minas Gerais, Inês, temendo que o acordo fosse apenas uma forma de 

dissimular seu assassinato, arriscou suicídio (como já havia tentado algumas vezes 

desde que fora presa) cortando os pulsos e se arrependendo de imediato, o que a 

levou a chamar socorro, tendo a perspectiva de legar à posteridade tudo o que viu e 

sofreu. Após contato com a família, Etienne foi internada em 12 de agosto de 1971 

na Clínica Pinel e depois na Casa de Saúde Santa Maria, onde escreveu o relato que 

seria entregue à OAB em 1979. Mesmo com o episódio, os agentes da repressão 

mantiveram o acordo, jamais concretizado por Etienne Romeu, que, por sua vez, se 

entregou às autoridades militares “legais” para ser julgada e condenada dentro dos 

trâmites oficiais da ditadura. 

Conforme publicou O Globo em 23 de junho de 2012, Inês sofreu, em 2003, 

um misterioso acidente na sua própria residência (tendo-lhe causado traumatismo 

cranioencefálico), o que não a impede de contribuir com as investigações até hoje. 

Este jornal, através dos depoimentos da ex-militante, reproduziu como seria a Casa 

da Morte: no final da rua Arthur Barbosa não havia comércio nem vizinhança 

próxima, apenas dois imóveis da propriedade de Lodders, o principal, de número 

120, era seu local de moradia, já a outra casa, de número 668, a que foi cedida ao 

CIE. Esta possuía dez cômodos (três quartos, três banheiros, sala, copa, despensa e 

cozinha) e a garagem.10 

Na versão do ex-tenente médico e psicanalista Amílcar Lobo, que visitou a 

Casa da Morte diversas vezes para tratar dos presos políticos que ali se encontravam 

(tendo sido acusado pela ex-bancária de ser um colaborador da equipe de torturas, o 

que negou), ninguém saía vivo do local, sendo inclusive os corpos enterrados no 

                                                 
9 A VAR-Palmares nasceu em 1969 como resultado da fusão de duas organizações que optaram pela 
luta armada, Colina (Comando de Libertação Nacional) e VPR. Entretanto, no mesmo ano, a VAR 
sofreu uma divisão, oriunda tanto dos militantes da ex-VPR quanto da ex-Colina, e esse novo grupo 
decidiu resgatar o nome VPR. Inês havia sido companheira de Beto na Colina e no pouco tempo que 
permaneceu na VAR-Palmares, porém, quando surgiu a nova VPR, Etienne ingressou na organização, 
enquanto Beto continuou dirigente da VAR. 
10 Já no livro Sem vestígios (MORAIS, 2008. p. 174-175) são descritos, em 1974, um porão sob a sala 
principal e um cômodo isolado, separado por um pátio. De acordo com o relatório preliminar da CNV 
(p. 21), uma equipe de peritos ligados à Comissão realizou vistoria no imóvel, sendo, porém, 
impedida pelo atual proprietário de fazer registros visuais do interior da casa. 
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mesmo terreno (LOBO, 1989, p. 71). Ainda de acordo com Lobo, o próprio ministro 

do Exército, general Orlando Geisel, havia ordenado a política posta em prática no 

“aparelho”. 

Já Marival Dias Chaves do Canto, sargento reformado e ex-agente dos órgãos 

de informação do regime militar, relatou à CNV (em 30 de outubro de 2012) que 

cerca de cem presos políticos teriam passado pela Casa da Morte (contrariando a 

maior parte das estimativas que apontavam cerca de vinte vítimas). Ao falar à revista 

Veja em 1992 (18 de novembro), Marival explanou sobre a história e o 

funcionamento da casa. De acordo com o sargento, o “aparelho” clandestino tinha 

sede inicialmente em São Conrado, no Rio de Janeiro, mas por questões de segurança 

havia sido transferido para Petrópolis no início da década de 1970. A execução dos 

militantes era um trabalho executado com extremo profissionalismo, já que tudo era 

feito para que o corpo não fosse achado (e, caso acontecesse, não identificado), 

sendo comum a mutilação de cadáveres. De acordo com Marival, outra importante 

liderança da esquerda brasileira vitimada no local teria sido David Capistrano da 

Costa, membro do Comitê Central do PCB (Partido Comunista Brasileiro). As 

histórias apresentadas por Taís Morais no livro Sem vestígios: revelações de um 

agente secreto da Ditadura Militar (MORAIS, 2008, p. 172-177) e por Cláudio 

Guerra em Memórias de uma guerra suja (GUERRA, 2012, p. 57) confirmam o 

assassinato de Capistrano. 

De acordo com Cláudio Guerra (que fora responsável pelo transporte e 

desaparecimento de pelo menos dez vítimas executadas na casa e em outros órgãos 

oficiais), os corpos das vítimas teriam sido incinerados no forno da Usina 

Cambahyba, situada no município de Campos dos Goytacazes (pertencente à família 

de Heli Ribeiro Gomes, vice-governador do Rio de Janeiro entre 1967 e 1971). No 

entanto, Guerra relata que antes da usina de Campos começar a ser utilizada para 

esses fins, os cadáveres tinham outro destino: 

 

Ouvi falar de um cabo que trabalhava lá, o doutor Magno. 

Ele não só matava e serrava os mortos como punha ácido 

para acabar com os corpos. Depois os enterrava, sem 

chances para a perícia conseguir identificá-los. Era o que se 

falava no serviço. Sabíamos por razão de ofício. Era um 

meio de destruir o corpo rapidamente. 
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A Casa de tortura era esta [apontando a foto da Casa da 

Morte], mas o local onde os corpos eram enterrados não é 

aqui, pelo menos foi o que me disse o coronel Perdigão, e 

sim um cemitério clandestino também na estrada para 

Petrópolis, na serra, próximo a um balneário (Ibidem, p. 60-

61). 

 

O já citado Paulo Malhães, que, sob o codinome “Doutor Pablo”, teria sido o 

responsável pela organização da Casa da Morte, relatou a O Globo (24 de junho de 

2012) que a principal função do “aparelho” era transformar militantes da esquerda 

em informantes da repressão (chamados de “cachorros” ou “RX” na linguagem 

militar), e para isso cada equipe era responsável por lidar com um preso por vez. Em 

21 de março de 2014, em entrevista ao jornal O Globo, Malhães também afirmou que 

a casa do endereço da rua Arthur Barbosa, no bairro do Caxambú, não era o único 

centro clandestino em Petrópolis, existindo outro no distrito de Itaipava, na beira de 

um rio utilizado para o abandono dos corpos. 

No que se refere ao número de militantes vitimados na Casa da Morte, a lista 

elaborada pelo MPF (Portaria nº 46, de 15 de maio de 2012) aponta 22 nomes, além 

da própria Inês Etienne Romeu, enquanto a CNV lida com a possibilidade de 31 

mortes. Entre os agentes do regime aparecem cerca de duas dezenas, denunciados 

por Inês e parcialmente identificados pelas investigações, já que na época utilizavam 

pseudônimos para esconder as verdadeiras identidades (com os trabalhos da CNV, 

alguns militares foram fisicamente reconhecidos através de fotos por Etienne, 

enquanto outros foram descartados). 

 

Democracia, história e memória: além da “Cidade Imperial” 

 

A existência de um “aparelho” de tal magnitude é paradoxal diante da 

tradicional identidade de “Cidade Imperial”, pela qual Petrópolis é conhecida, já que, 

além de ressignificar um período temporalmente distante da monarquia brasileira e 

alvo de pouca atenção pela historiografia local, contradiz o aspecto aristocrático 

implícito em tal conceito, construído ao longo do tempo em detrimento de outros 
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pontos de destaque na história do município.11 A imagem de “Cidade Imperial” foi 

um produto, escolhido dentre outros possíveis (tendo ou não consciência disso os 

responsáveis, principalmente o poder público e os historiadores locais), que precisa 

ser repensado diante das novas informações, pois, conforme disse o historiador inglês 

Eric Hobsbawm (2005, p. 221), “a memória é menos uma gravação que um 

mecanismo seletivo, e a seleção, dentro de certos limites, é constantemente mutável”. 

A importância do imóvel em questão para o aparato repressivo da ditadura 

empresarial-militar faz com que sua história tenha valor nacional e até mesmo 

internacional, pois é de interesse geral da humanidade que as barbaridades ocorridas 

ali, as quais simbolizam bem o terror das ditaduras militares vividas no resto do 

continente, jamais venham a se repetir. Portanto, é imprescindível que tal evento não 

caia no esquecimento, já que, até hoje, o Estado mantém diversas práticas autoritárias 

típicas do regime, inclusive dificultando as investigações sobre a Casa da Morte. 

Dois casos exemplificam a situação: o desaparecimento de vários documentos do 

período do regime militar em Petrópolis (denunciado pelo jornal O Globo em 26 de 

junho de 2012)12 e as dificuldades do promotor da Justiça Militar, Otávio Bravo, em 

conseguir informações da casa junto às Forças Armadas (conforme publicado pelo 

mesmo jornal em 2 de março de 2012). 

O eixo principal desse necessário resgate da história referente à Casa da 

Morte se dá, atualmente, através da luta pela criação de um Centro de Memória, 

                                                 
11 O livro de Paulo Machado, Pão, terra e liberdade na Cidade Imperial (2008), além das críticas ao 
mito de “Cidade Imperial”, apresenta a inconsistência do mesmo diante dos fatos históricos abordados 
na obra, as lutas operárias e antifascistas da ALN (Aliança Nacional Libertadora) no município durante 
os anos 1930. Outros pontos da história de Petrópolis relacionados à ditadura militar que continuam 
esquecidos (e talvez possam revelar um complexo maior no qual a Casa da Morte seria apenas um dos 
elementos) são as reuniões que planejaram o golpe (DREIFUSS, 1981. p. 406) desde 1962 (com a 
participação do próprio general Amaury Kruel, principal homem de confiança de Jango nas Forças 
Armadas, que supostamente só teria lhe traído no dia do golpe em troca de milhares de dólares) e a 
homenagem feita pela Câmara de Vereadores a um dos maiores torturadores dos EUA na América 
Latina, Dan Mitrioni, na qual, através da deliberação n.º 2.916, de 24 de setembro de 1970 (projeto 
664/70 do vereador Paulo Ribeiro), modificou o nome de uma rua na av. Barão do Rio Branco, 
justificando tal medida pela suposta amizade entre Mitrioni e pessoas do município, além de citar em 
abstrato atividades não reveladas deste agente em Petrópolis (homenagem revogada apenas na década 
de 1990). 
12 Uma equipe de pesquisadores da Comissão Especial Sobre Mortos e Desaparecidos Políticos da 
Secretaria Nacional de Direitos Humanos, enviada ao município no primeiro semestre de 2012, 
identificou: a) o desaparecimento de boletins de ocorrência da extinta 67ª Delegacia de Polícia da 
cidade envolvendo mortes violentas entre 1973 e 1978; b) o sumiço de livros do Instituto Médico-
Legal municipal com registros de óbitos e enterros entre 1970 e 1974; c) a escassez de documentos 
sobre mortes ocorridas nos períodos 70-72 e 79-80. Parte do arquivo da DP foi entregue ao Museu 
Imperial e é constituído por oitenta caixas contendo informações do SNI (Serviço Nacional de 
Informação), boletins e dados sobre militantes. A Comissão ainda identificou possível queima de 
documentos. 
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Verdade e Justiça no imóvel em que o “aparelho” funcionou, já que um local de 

memória não deixaria que esse triste episódio da história latino-americana fosse 

apagado, tornando-se um elemento concreto de reflexão coletiva. A campanha, 

iniciada no final de 2010 pelo CDDH (Centro de Defesa de Direitos Humanos), 

estando em sintonia com a diretriz 24 (“Preservação da memória histórica e a 

construção pública da verdade”) do PNDH 3 (Plano Nacional de Direitos Humanos), 

contou com a difusão através de uma peça de teatro (O trombone e o fuzil) escrita e 

encenada por, entre outros, Sílvio Costa Filho e Pita Cavalcanti, e ganhou as ruas 

através das atividades do CPL (Comitê Petrópolis em Luta). Entidades como a OAB-

RJ (Ordem dos Advogados do Brasil) e o Partido dos Trabalhadores do município 

(que defende a criação de uma Comissão Municipal da Verdade)13 têm prestado 

apoio à luta, que já resultou na assinatura de um decreto municipal autorizando a 

desapropriação (Diário Oficial de Petrópolis, nº 016027/12, do expediente de 21 de 

novembro de 2012), dependendo da liberação das verbas por parte do poder público 

para indenizar o atual proprietário. 

 

Conclusão 

 

A imposição pela força de um governo ditatorial para a manutenção do poder 

das classes dominantes brasileiras resultou em um período de 21 anos (1964-1985) 

de retrocesso político, no qual nem mesmo uma legislação draconiana foi capaz de 

satisfazer as necessidades repressivas da burguesia instalada no poder, tornando 

necessária a criação de instrumentos ilegais alternativos ao sistema oficial. Todas as 

informações disponíveis indicam que o imóvel localizado em Petrópolis, a Casa da 

Morte, tenha se destacado entre os aparatos clandestinos da ditadura empresarial-

militar. O cruzamento dos relatos, ainda que com divergências pontuais, não deixa 

dúvida de que a Casa da Morte foi um centro utilizado pela repressão para a tortura e 

a execução de presos políticos considerados “importantes”, o que torna o resgate do 

que ocorreu neste “aparelho” parte imprescindível da reconstrução da história do 

próprio regime militar em nível nacional e da ressignificação da história da cidade de 

Petrópolis como um todo, tendo como norte a consolidação de tradições 

                                                 
13 Um ponto, entre outros, que precisa ser esclarecido é a suposta relação da Casa da Morte com 
nazistas, levantada, em entrevista ao Portal UOL no dia 25 de março de 2014, pela integrante da CNV, 
Rosa Cardoso. Hipótese que corresponde à presença maciça de fascistas no município durante a 
década de 1930 (MACHADO, 2008). 
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verdadeiramente democráticas e em sintonia com os direitos mais elementares da 

humanidade. 
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Resumo: Ao longo dos últimos anos, setores dos movimentos sociais e do Estado 

vêm elaborando diferentes narrativas a respeito das ações classificadas como de 

intolerância religiosa. Meu objetivo é apresentar uma breve reflexão acerca desse 

fenômeno, tomando a formação de um comitê no governo federal e os novos 

movimentos sociais religiosas. Algumas questões norteiam meu artigo: existe alguma 

proposição nova no tratamento da intolerância religiosa? Quais os elementos, além 

do tema da intolerância religiosa estão presentes das narrativas do Estado e dos 

movimentos sociais? Estará se construindo uma nova gramática sobre a intolerância 

religiosa? 
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Abstract:  Over the last few years, sectors of social movements and the state have 

been developing different narratives about the lawsuits classified as religious 

intolerance. My goal is to present a brief reflection on this phenomenon, taking the 

formation of a committee in the federal government and the new religious social 

movements. Some questions guide my article: is there any new proposition in the 

treatment of religious intolerance? What factors, beyond the issue of religious 

intolerance are present narratives of the state and social movements? A new grammar 

for religious intolerance is being built? 
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1. Formando o comitê 

 

o dia 30 de novembro de 2011, a ministra Maria do Rosário, da Secretaria 

de Direitos Humanos da Presidência da República, lançou em Brasília o 

Comitê de Diversidade Religiosa e Direitos Humanos. Este comitê vinha 

sendo esperado por diversos setores dos movimentos sociais, desde que o presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva esteve no Rio de Janeiro em 2008. Na época, o jornal O 

Globo, de 21 de novembro de 2008, publicou em sua página 9 a seguinte chamada: 

“Lula anuncia plano nacional contra intolerância religiosa: presidente se reúne com 

líderes de tradições afro no Rio”. Neste encontro, que aconteceu no Centro 

Administrativo do Tribunal de Justiça e contou com a participação de líderes das 

principais religiões brasileiras, o então presidente se comprometeu com a elaboração 

de um plano nacional de combate à intolerância religiosa. 

Entretanto, a criação do Comitê apontou para uma contradição. Se, por um 

lado, sua formação vinha sendo aguardada por determinados setores dos movimentos 

sociais – em especial os ligados às religiões afro-brasileiras, por exemplo, a 

Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro (CCIR) – por outro, 

a ministra Maria do Rosário escolheu para a sua coordenação uma pastora luterana, 

Marga Janete Ströher,14 o que causou mal-estar entre as lideranças afro-brasileiras. 

Uma das lideranças chegou a dizer, em mensagem para uma lista coletiva no dia 1º 

de dezembro de 2011, o seguinte: “quer apostar quanto (?) que na instalação deste tal 

comitê os neopentecostais vão ficar com os mais altos cargos e tudo ainda vai ficar 

pior para o ‘povo de santo’?”. Mesmo não tendo sido os neopentecostais que ficaram 

com os “mais altos cargos”, foi uma representante do protestantismo, o que, 

certamente, não era o esperado pelos movimentos de combate à intolerância religiosa 

dos mais diferentes recantos do Brasil, predominantemente constituídos por 

integrantes das religiões afro-brasileiras. Vale lembrar que a própria ministra Maria 

do Rosário, quando se encontrou com o interlocutor da CCIR Ivanir dos Santos, no 

dia 25 de janeiro de 2011, no Palácio do Itamaraty, se propôs a agendar um encontro 
                                                 
14 Marga J. Ströher é teóloga formada pela Escola Superior de Teologia (EST), em São Leopoldo, no 
Rio Grande do Sul, ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. É mestre em teologia 
pela EST desde 1998, com a dissertação Casa igualitária e casa patriarcal: espaços e perspectivas 
diferentes de vivência cristã, orientada pelo professor Nélio Schneider. É doutora em Teologia 
também pela EST desde 2002, com a tese Caminhos de resistência nas fronteiras do poder normativo: 
um estudo das cartas pastorais em perspectiva feminista, com orientação de Uwe Wegner. 
Atualmente é coordenadora-geral da Diversidade Religiosa da Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República. 

N 
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com a entidade para discutir a possibilidade de o modelo de organização da 

Comissão servir aos demais estados brasileiros. 

O Rio de Janeiro foi um dos primeiros estados da federação a organizar um 

espaço estatal de combate à intolerância religiosa. No dia 2 de fevereiro de 2012, Dia 

de Iemanjá,15 a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) 

instalou o Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Intolerância e Discriminação 

Religiosa e Promoção dos Direitos Humanos. Na ocasião, o secretário da SEASDH, 

Rodrigo Neves, anunciou a implantação de um Centro de Referência de 

Enfrentamento à Intolerância e Discriminação Religiosa até o fim do primeiro 

semestre de 2012. O Grupo de Trabalho foi criado pela resolução 401, de 21 de 

dezembro de 2011, que tem em sua justificativa a explicitação do que levou à 

formação do Grupo de Trabalho: 

 

1. As deliberações do 1º Seminário Estadual de Liberdade 

Religiosa e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, realizado 

pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos 

Humanos, através da Superintendência de Direitos 

Individuais, Coletivos e Difusos, em 18 de dezembro de 

2009, na sede da OAB-RJ, em que indicou a necessidade de 

criar, entre a sociedade civil e o poder público, a elaboração 

do Plano Estadual de Enfrentamento à Intolerância e 

Discriminação Religiosa para a Promoção dos Direitos 

Humanos; 

2. Para a construção de uma política pública estadual de 

enfrentamento à intolerância religiosa e a promoção dos 

direitos humanos, é necessário o estabelecimento de 

mecanismos de articulação intersetorial, o acompanhamento, 

o monitoramento, a avaliação da implementação de políticas 

públicas para promover a cultura de paz para os diversos 

segmentos religiosos no estado do Rio de Janeiro. 

 

Há uma similaridade entre as ações do governo federal e do estadual. Tanto o 

comitê do governo federal como o grupo de trabalho do governo estadual pretendem 

                                                 
15 Interessante que o dia da instalação do Comitê da Secretaria de Direitos Humanos – 30 de 
novembro – é o Dia do Evangélico, conforme a lei 12.328, de 15 de setembro de 2010: Art. 1. Fica 
instituído o Dia Nacional do Evangélico, a ser comemorado no dia 30 de novembro de cada ano. 
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ser espaços plurais. Embora haja o reconhecimento da diferença, não se recorre a ela 

para estabelecer políticas que a valorizem, mas sim para reconhecer a pluralidade da 

sociedade brasileira e a necessidade de uma universalização das diferenças. Como 

afirmou a ministra no lançamento do comitê: “o Brasil se orgulha de ter judeus e 

palestinos convivendo pacificamente em seu território [...] são essas diversidades que 

levam o Brasil a ser esse país multirreligioso e multiétnico”. Na instalação do grupo 

de trabalho, o secretário Rodrigo Neves afirmou: 

 

O papel do Estado é fazer com que todos possam realizar em 

plenitude as suas atividades e garantir a boa convivência 

entre todas as religiões e aqueles que não têm religião [...] 

confiantes de que o Rio de Janeiro, nesses próximos anos, 

vai se consolidar, cada vez mais, como boa referência, como 

o estado e a cidade que recebem os brasileiros, que recebem 

pessoas de todo o mundo, de várias religiões e que, aqui 

dentro do nosso território, aquilo que proclamamos para fora 

nós praticamos no dia a dia. Nós sabemos que, infelizmente, 

ainda persistem em meio a nós manifestações inaceitáveis de 

intolerância, mas o compromisso do governo do estado do 

Rio de Janeiro é apurar, investigar e, sobretudo, defender, 

em cada um dos 92 municípios, que a liberdade de culto e a 

diversidade religiosa sejam respeitadas. 

 

Marga Janete, no lançamento do grupo de trabalho, também afirmou sua 

crença em um país plural, mas universalista: 

 

O Rio está fazendo uma caminhada de protagonismo muito 

interessante no país. As religiões têm feito uma caminhada 

de diálogo religioso, de ecumenismo, mas nós não temos 

grandes experiências de as religiões se unirem para ações de 

políticas públicas. O Estado é laico, ele não pode ter 

preferência por nenhum tipo de religião, e hoje, no Rio de 

Janeiro, é um marco importante que se cria com a instituição 

desse grupo de trabalho, que vai pensar em políticas de 

prevenção, de ação contra a intolerância religiosa, de 
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garantia da liberdade religiosa e de garantia da laicidade do 

Estado. 

 

 A criação do comitê certamente impacta na ideia que o Estado e os 

movimentos sociais fazem do que seja intolerância religiosa. Neste sentido, podemos 

afirmar que as iniciativas dos movimentos sociais para enfrentar e combater o que 

chamam de “intolerância religiosa” e para celebrar o que definem como “liberdade 

religiosa” apontam menos para a conquista da liberdade de crença e de culto e mais 

para a formação de processos identitários particulares. Entretanto, quando integrantes 

dos movimentos sociais passam a ocupar cargos no aparelho de Estado, não 

conseguem impor seu projeto integralmente, visto que o Estado tem tentado se 

manter laico e universalista. 

Democracia, barbárie, liberdade, laicidade, afro-brasilidade, etnicidade, 

identidade, reconhecimento, diversidade, multirracialidade, multiculturalismo e 

mestiçagem são alguns dos conceitos implicados no novo léxico utilizado no 

combate à intolerância religiosa. Esses conceitos-temas acabam, em geral, por deixar 

as fronteiras tênues, tanto no que se refere ao conceito de tolerância como ao de 

intolerância. 

 

2. Movimentos sociais religiosos 

 

Após ter ouvido as pessoas, pesquisado em documentos, participado de 

eventos, lido os sociólogos, os antropólogos e os nativos, me pergunto: afinal o que é 

a intolerância religiosa? 

Há, contemporaneamente, a formação de dois atores sociais implicados com a 

intolerância religiosa. Primeiro, os novos movimentos religiosos; segundo, os novos 

movimentos sociais formados por antigas religiões: Igreja Católica, Budismo, Igreja 

Presbiteriana, Candomblé, Umbanda, Muçulmanos. Vejamos as diferenças e as 

similaridades entre os dois. 

Os novos movimentos religiosos são vinculados, quase sempre, à Igreja 

Universal do Reino de Deus (IURD), mas agregam também a Igreja Mundial,16 a 

                                                 
16 Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada por Valdemiro Santiago, um mineiro que nasceu em 
1963 e se autodenomina apóstolo. A Igreja Mundial possui 1.400 templos pelo Brasil. 
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Igreja Geração Jesus Cristo17 e outras igrejas neopentecostais mais locais. As 

principais características destes movimentos são: (i) quebram a consensualidade 

social religiosa que considera que haja harmonia no Brasil entre as mais diferentes 

religiões; (ii) atacam todas as religiões, inclusive as neopentecostais; (iii) atraem 

milhões de fiéis – a IURD, por exemplo, no ano de 2010, fez o Dia D (de decisão) em 

21 de abril, reunindo em diferentes locais no Brasil uma média de dez milhões de 

pessoas − só no Rio de Janeiro foram, conforme a Polícia Militar, um milhão na 

enseada de Botafogo, na zona sul carioca − a Igreja Mundial inaugurou a Cidade 

Mundial em Guarulhos, São Paulo, com capacidade para 150 mil pessoas; (iv) o 

número de seus adeptos cresce a cada censo realizado – segundo o último censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2000 eles já contavam com 

17.975.249 pessoas, o que representa 10,43% da população brasileira; e (v) recorrem 

a explicações espirituais para as doenças, os infortúnios e as mazelas da vida, quase 

sempre atribuindo ao diabo tais desgraças, personificando-o em entidades do panteão 

afro-brasileiro. 

Já os novos movimentos sociais integrados por antigas religiões têm as 

seguintes características: (i) organizam-se a partir de uma concepção de esquerda 

política − mesmo que não mantenham fidelidade partidária, acatam ideologias de 

esquerda e recorrem a elas; (ii) demandam a intervenção do Estado para a garantia de 

suas liberdades religiosas; (iii) analisam as novas relações inter-religiosas por meio 

do sintagma da intolerância religiosa; e (iv) utilizam explicações políticas, quase 

sempre recorrendo aos conceitos de democracia e de desigualdades sociais, para 

tornar claras as relações religiosas. 

Entretanto, há algumas semelhanças entre estes dois movimentos: (i) ambos 

se dizem vítimas de intolerância religiosa. Dois exemplos: Em entrevista ao jornal 

Folha de São Paulo, em 22 de setembro de 2008, quando foi candidato à prefeitura 

do Rio de Janeiro, o bispo da IURD, Marcelo Crivella, comentou sua queda nas 

pesquisas eleitorais: “Minha rejeição como político vem da intolerância de pessoas 

que não aceitam que eu seja evangélico.” Também o fundador da IURD, o bispo Edir 

Macedo, ao tratar de suas relações com a Igreja Católica afirma: 

 

                                                 
17 A Igreja Geração Jesus Cristo ficou conhecida após a ação de alguns de seus membros que 
invadiram e depredaram o Centro Espírita Cruz de Oxalá, no Catete, zona sul do Rio de Janeiro. 
Tupirani da Hora é seu pastor. 
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País adentro foram registrados ataques a templos 

evangélicos por parte de católicos, armados de pedras, paus 

e até armas de fogo. Obreiros foram proibidos de circular 

livremente com uniforme da igreja. Membros acabaram 

expulsos de casa pelos próprios familiares (TAVOLARO, 

2007, p. 197). 

 

Outras semelhanças: (ii) ambos admitem – e desejam – a presença da religião 

no espaço público, sendo liberdade religiosa o equivalente à manifestação pública de 

culto, crença e opinião; (iii) acreditam que haja uma estrutura social portadora de 

conflitos religiosos, os novos movimentos religiosos explicando-a por meio da 

batalha espiritual – “todos os que nascem neste mundo acham-se no meio desse 

conflito. E uma vez nele, ninguém pode ficar neutro nem se isentar” (SHERMAN, 

1990, p. 22); “uma guerra espiritual de muitas batalhas, com a qual somos obrigados 

a nos envolver [...] ou estamos do lado de Deus ou do inimigo: não há neutralidade” 

(MADURO, 2005, p. 25) – enquanto os novos movimentos sociais a explicam por 

meio de uma conspiração: “[no] projeto neopentecostal [há] traços explícitos de 

arrojada conspiração contra a democracia e a paz social” (SANTOS; ESTEVES 

FILHO, 2009, p. 12). 

Ambos os movimentos se relacionam de forma bem próxima com o Estado. 

Os novos movimentos religiosos com as bancadas evangélicas e o crescimento de 

consciência eleitoral – “esta obra não se propõe à incitação de um regime teocrático. 

Até porque o Estado brasileiro é laico [...] insistimos que a potencialidade numérica 

dos evangélicos como eleitores pode decidir qualquer pleito eletivo” (MACEDO, 

2008, p. 11, 25). Já os novos movimentos sociais religiosos ocupam a administração 

estatal, em geral com cargos no Poder Executivo, e reclamam ações do Estado na 

elaboração de políticas públicas que acabam por construir e/ou reforçar as 

identidades particulares. 

 Nas relações, narrativas e ações desses movimentos sociais há três concepções 

subjacentes. Primeiro, uma hierarquização dos conflitos inter-religiosos, atribuindo a 

determinados grupos, em especial aos afro-brasileiros, a condição de fragilidade nos 

processos de autopromoção da liberdade religiosa, e aos neopentecostais, as ações 

intolerantes. Segundo, a crença de que os conflitos no campo religioso constituam 

uma ameaça à democracia brasileira. Terceiro, a necessidade de que o Estado 
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intervenha nesses conflitos, havendo inclusive a solicitação para isto, não só para 

garantir a segurança social e o bem público, mas para a produção de lógicas legais e 

institucionais de legitimação de identidades particulares. 

Apesar de o Estado manter relações próximas com as diferentes religiões e de 

sua intervenção nos casos identificados como de intolerância religiosa, e do fato de 

uma ação de promoção da liberdade religiosa não ser algo novo no cenário 

mundial,18 contemporaneamente no Brasil há uma nova forma de tratar o tema. 

Uma das definições possíveis de guerra foi elaborada por Clausewitz (1996), 

para quem “a guerra nada mais é que um ato de violência destinado a forçar o 

adversário a submeter-se à nossa vontade [...] ela é sempre a colisão de duas forças 

vivas” (p. 11 e 13; grifo meu). 

Na maioria das ações de combate à intolerância religiosa praticadas pelos 

movimentos sociais, os conflitos entre os grupos religiosos passaram a ser entendidos 

como a “colisão de duas forças vivas”: de um lado, os grupos neopentecostais e, em 

alguns casos, os protestantes em geral; do outro, as religiões afro-brasileiras. Os 

principais protagonistas das ações de combate à intolerância religiosa, em seus 

discursos, ações e documentos, trabalham com uma diferença de potência, como se 

existisse uma “força viva fraca”, distintiva dos afro-brasileiros, e uma “força viva 

forte”, distintiva dos neopentecostais e dos protestantes. 

Diversas vezes, durante minha pesquisa, tive a impressão de que a narrativa 

nativa estava virando lei, mas hoje estou convencido de que há uma diferença 

significativa entre os movimentos sociais e o Estado. Os movimentos sociais 

promovem ações, lançam cartilhas, relatórios, livros, dão entrevistas, participam de 

eventos, afirmando o tempo todo que os neopentecostais são os promotores da 

intolerância religiosa e que as religiões afro-brasileiras são as vítimas por excelência 

e que, consequentemente, será necessária uma política que trate de forma desigual os 

desiguais. Necessita-se, portanto, que haja uma clara política de identidade, dela 

fazendo parte a criação e/ou a manutenção de identidades particulares para que sejam 

inventados os beneficiários de tais políticas. Já o Estado, com ações muito parecidas 

– cartilhas, relatórios, discursos, entre outros – afirma que a diversidade existe, mas 

cabe universalizá-la a partir de uma singularidade nacional. Foi o que afirmou, por 

                                                 
18 Podemos tomar o Tratado de Vestfália, de 1648, como um limite: “Vestfália é um tratado tido 
comumente como o primeiro acordo internacional tendo em vista garantir a soberania dos Estados, 
com as promessas de não intervenção entre eles e separação entre os mundo político e religioso” 
(ROMANO, 2008, p. 82). 
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exemplo, o superintendente de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos da SEASDH, 

Cláudio Nascimento, na cerimônia de instalação do grupo de trabalho no Rio de 

Janeiro: 

 

Não será um trabalho fácil, porque a gente está lidando com 

a diversidade, com a diferença, mas a diferença como 

exercício da construção de uma singularidade, da 

construção de uma agenda pública, da construção de uma 

civilização cada vez mais humana e capaz de reconhecer a 

singularidade de cada um e não ver a diversidade como 

motivo de geração de conflito, e sim como possibilidade de 

aprofundamento das riquezas do nosso país (grifos meus). 

 

Apesar de admitir que haja uma nova narrativa a respeito do significado do 

que seja intolerância religiosa, tal narrativa não é construída e difundida da mesma 

forma pelo Estado e pelos movimentos sociais. Mesmo que não haja como negar que 

o Estado também vem comprometendo em seu discurso uma afirmação das 

diferenças e das identidades particulares, é na universalização, entretanto, que se 

encontra a vitalidade das ações estatais. 

Yvonne Maggie, em seu blog A vida como ela parece ser, escreveu no dia 30 

de dezembro de 2011 o seguinte post: “A festa que foi de Iemanjá”.19 Maggie falou 

da festa de final de ano nas praias cariocas: 

 

Houve um tempo, lá pelos 1960 e 1970 e até meados dos 

1980, em que no dia 31 de dezembro no Rio de Janeiro, dia 

de Iemanjá, pais e mães de santo com seus filhos saíam de 

suas casas nos subúrbios da cidade e se dirigiam às praias 

para fazer oferendas à rainha do mar [...] Era um espetáculo 

impressionante ver a praia à noite, cheia de luzes vindas de 

buracos feitos na areia, iluminando rostos, braços e pernas, 

dando um ar misterioso ao cenário majestoso [...] Era um 

outro tempo e a nossa sociedade era bem diversa da que 

existe hoje. O Brasil mudou muito nestes últimos quarenta 

                                                 
19 <http://g1.globo.com/platb/yvonnemaggie/2011/12/30/a-festa-que-foi-de-iemanja/>. Acesso em: 30 
dez. 2011. 
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anos e a festa de Iemanjá atesta esta mudança. A 

transformação não foi repentina. Pouco a pouco, a sereia do 

mar não brilhava mais naquelas águas repletas de barquinhos 

com seus presentes. Os efeitos pirotécnicos suplantaram a 

festa da santa, espantando pais e mães de santos e seus 

acólitos para outras plagas. 

 

E concluía com uma mistura de constatação antropológica, lamento e 

expectativa: 

 

O Ano Novo não nasce mais sob as bênçãos da mãe de todos 

os orixás e os ricos não se postam mais aos pés dos pobres. 

O Ano Novo na praia de Copacabana talvez seja um sinal de 

que o povo brasileiro anseia por uma sociedade menos 

desigual e mais democrática. Feliz Ano Novo! 

 

As novas narrativas a respeito da intolerância religiosa ao mesmo tempo em 

que querem reafirmar a diferença e o particularismo, principalmente dos afro-

brasileiros e dos neopentecostais, acabam por afirmar a igualdade entre as religiões. 

Serão mesmo todas as religiões iguais ou serão apenas todas verdadeiras, como 

afirmou Durkheim?20 As afirmações de que só há um Deus, de que Deus quer a 

fraternidade universal, de que todas as religiões querem o bem do ser humano, entre 

outras, nos fazem pensar que, paradoxalmente, enquanto há um movimento de busca 

por liberdade religiosa, há também um outro de busca por aceitação social, em uma 

sociedade que não só nas estatísticas vem se tornando majoritariamente cristã. As 

falas dos integrantes da CCIR que valorizam a adesão da Igreja Católica ao 

movimento de combate à intolerância religiosa e a atração de grupos evangélicos 

demonstram o quanto é politicamente importante essa aproximação com as maiorias 

religiosas. 

Neste caso, a intolerância religiosa antes de ser um ato passa a ser um projeto, 

não só dos intolerantes, que deveriam ser punidos pela lei, mas dos que a combatem, 

pois as noções de que existe uma precariedade da liberdade religiosa no Brasil e que 

a intolerância religiosa é um obstáculo à democracia plena facilitam a formação 

                                                 
20 “Não há, pois, no fundo, religiões que sejam falsas. Todas são verdadeiras à sua maneira”. 
DURKHEIM, 1989, p. 31. 
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discursiva dos movimentos sociais, segundo a qual a liberdade religiosa no Brasil é 

insuficiente e incompleta, atingindo determinados grupos, em especial os afro-

brasileiros, apresentados como os mais vulneráveis. 

Gostaria de colocar uma questão final: quem é o destinatário dos movimentos 

sociais? Minha resposta é: “os seus”. Explico-me. Na audiência pública do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, realizada em 17 de agosto de 2009, 

Ivanir dos Santos, interpelando alguns integrantes da mesa, após contar como 

conseguiu agregar para as Caminhadas em Defesa da Liberdade Religiosa outras 

religiões – judeus católicos, presbiterianos e muçulmanos – fez a seguinte colocação: 

“Eu senti falta dos seus e continuo sentindo falta dos seus [...] é importante que os 

seus se coloquem do nosso lado”. Ivanir dos Santos falava dos integrantes das outras 

religiões, os “seus” integrantes. Quero crer que, quando os movimentos de combate à 

intolerância religiosa falam, eles falam para os seus, para o povo de santo, para os 

afrodescendentes, para os afro-brasileiros, para os integrantes dos terreiros e centros 

de Umbanda e Candomblé. Esta é uma diferença importante em relação ao Estado, 

pois ele, ao elaborar suas ações, pretende falar para todos, para a sociedade, ainda 

que conclamando a respeitar as diferenças. 

Os novos movimentos sociais religiosos que agregam, como falei acima, 

antigas religiões, parecem estar fadados ao sucesso, pois, se a articulação dos 

movimentos negros em torno da produção de uma identidade afro-brasileira 

destinatária de políticas públicas dá a impressão de não ter convencido a sociedade, 

que tende a não aceitar, por exemplo, as cotas raciais, o Estatuto da Igualdade Racial 

e outros processos de racialização, os movimentos sociais com apelo à liberdade 

religiosa têm alcançado êxito, porque, apesar de a maioria da sociedade ser contra as 

cotas, ninguém se coloca abertamente contra a liberdade religiosa, nem mesmo os 

neopentecostais que acreditam que só há um caminho que leve a Deus. 

Desta forma, o êxito alcançado pelos movimentos de combate à intolerância 

religiosa, que têm conseguido ampliar suas adesões, parece ser o melhor caminho 

para a afirmação, a construção e a projeção das identidades particulares, neste caso, 

das identidades afro-brasileiras, tidas como vítimas primárias da intolerância 

religiosa e fragilizadas por processos de racismo e de exclusão social. 

John Locke, em sua Carta a respeito da tolerância, escrita em 1689, após a 
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Inglaterra revogar o Édito de Nantes,21 defendeu a separação entre o Estado e a 

religião; para ele o Estado não devia imiscuir-se nos assuntos eclesiásticos, enquanto 

estes não interferissem na paz pública. Locke afirmava em alguns trechos de sua 

obra: 

 

Considero acima de tudo necessário distinguir exatamente a 

função do governo civil em relação à da religião, 

estabelecendo justos limites entre uma e outra [...] somente o 

magistrado deve sempre ter muito cuidado para que não 

aplique mal a sua autoridade na opressão de qualquer igreja, 

sob pretexto de bem público [...] tudo quanto a lei deixa livre 

em ocasiões comuns da vida, que fique livre para qualquer 

igreja no culto divino [...] se algo se passa em uma reunião 

religiosa de sedicioso ou contrário à paz pública, que se puna 

pela mesma forma e não diferentemente como se tivesse 

passado em feira ou mercado (1964, p. 8, 39, 59, grifos 

meus). 

 

De todos os atores sociais envolvidos no combate à intolerância religiosa, o 

Estado é o que mais efetua um movimento pendular entre o universalismo e a 

particularismo, entre a defesa do bem público coletivo e o reconhecimento das 

diferenças, entre a laicidade e a religiocização das relações sociais. As ações do 

Estado faz-nos ver que, em tal paradoxo, há uma estrutura social que continua 

acreditando que há liberdade religiosa – para baixar um ebó, reunir-se em praça 

pública ou celebrar uma missa campal – mas que, ao mesmo tempo, organiza e 

acredita em um movimento social tal como a Comissão de Combate à Intolerância 

Religiosa. 
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Resumo: Este artigo trata dos aspectos intervenientes da lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI ), no processo 

organizacional de gestão documental. Apresenta uma breve revisão de literatura do 

tema, bem como sobre a questão do acesso a documentos públicos. Parte de uma 

pesquisa mais ampla, ainda em andamento, sobre os principais conceitos da gestão 

documental, atividades envolvidas e aplicação desta nas organizações. Situa-se na 

perspectiva das discussões acerca das influências da lei recentemente promulgada no 

Brasil – que tem por prerrogativa a garantia aos cidadãos brasileiros do acesso pleno 

e gratuito a informações do Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas aquelas 

com restrições ou sob sigilo – sobre a gestão documental, ligada inerentemente ao 

tratamento e organização dos documentos de arquivo de uma instituição para prover 

seu uso. 

 

Palavras-chave: Acesso à informação; lei nº 12.527; gestão documental. 

 

Abstract:  This paper is about aspects intervening of Act nº 12.527, of November 18, 

2011, known as the Act on Access to Information, in the organizational process of 

records management. It presents a brief literature review of the topic, as well as on 
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the issue of access to public records/archives. This study is part of a broader 

research, in progress, about the main concepts of records management, activities and 

its application in organizations. It lies in the perspective of the discussions about the 

influences of Act recently promulgated in Brazil – to guarantee Brazilian citizens the 

full and free access to information of the Executive, Legislative and Judiciary 

branches, except those restricted or confidential – to ensure its access on records 

management, particularly the processing and the organization of records/archives of 

an institution. 

 

Keywords: Access to information; act nº 12.527; records management. 

 

Introdução 

 Lei de Acesso à Informação (LAI ) foi promulgada no Brasil no dia 18 de 

novembro de 2011, e regulamentada seis meses depois pelo decreto nº 

7.724, de 16 de maio de 2012. A LAI regula o acesso a informações22 

abarcando os conceitos constitucionais e atribuindo ao agente público sua 

participação na gestão das informações públicas. 

Desde sua promulgação, vários debates foram promovidos na esfera do poder 

público, tendo como foco as discussões acerca das formas de se fazer cumprir a Lei 

de Acesso à Informação, porque esta trouxe e ainda traz grandes implicações 

relacionadas ao serviço público nas esferas federal, estadual e municipal. Pode-se 

destacar o aspecto de como se estruturam e se estruturariam e de como se organizam 

e se organizariam os conteúdos de informação dos órgãos do governo, para efetivo 

atendimento aos preceitos da LAI . Ainda, o desafio de atender os critérios de sigilo e 

restrição de acesso, bem como o delineamento da fronteira das informações de 

interesse público e geral que podem ser fornecidas aos cidadãos sem prejuízo à 

segurança nacional. 

A Lei de Acesso à Informação trata, em suma, da informação arquivística, 

explanando sobre o direito do cidadão de obter informações contidas em documentos 

e outros registros produzidos e acumulados por órgãos e entidades, estejam eles ou 

                                                 
22 Mediante a LAI : é regulado o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II 
do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; alterada a lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, que rege os direitos e deveres do servidor público; revogada a lei nº 11.111, de 5 
de maio de 2005, que regia o acesso às informações públicas; e revogados dispositivos da lei nº 8.159, 
de 8 de janeiro de 1991 – a Lei de Arquivos. 

A 
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não recolhidos em arquivos (BRASIL, 2011). Os Princípios de Acesso aos Arquivos 

do Conselho Internacional de Arquivos (ICA) reconhecem que em alguns países 

várias leis codificam regras de acesso inconsistentes entre si, sendo necessário 

harmonizar a legislação de acesso. No caso brasileiro, o direito de acesso às 

informações esbarra nas restrições da publicidade em razão de interesses públicos ou 

privados assegurada pela Constituição Federal, promulgada em 1988. 

Com isto, subentende-se que as questões sobre o acesso à informação 

governamental estão intimamente relacionadas às ações de transparência 

administrativa e ao direito de acesso às informações governamentais. Há ainda, 

implicações de ordem estrutural no que diz respeito ao atendimento dos pedidos e 

fornecimento em prazo hábil das informações solicitadas; mesmo porque grande 

parte dos conteúdos informacionais está disperso nos diversos órgãos públicos sem 

que haja tratamento adequado para fins de disponibilização ao grande público. Isso 

sem falar em conjuntos informacionais não sistematizados ou documentados, 

existentes apenas como formas esparsas detidas por um e outro sujeito, não havendo 

sobre elas qualquer controle ou conhecimento coletivo de sua existência. 

As instituições arquivísticas dos governos mais avançados, ao contrário do 

que predomina no Brasil, não tratam apenas de conservar e tornar acessíveis os atos 

do passado. São órgãos muitas vezes ministeriais com múltiplas funções de apoio à 

gestão pública e à produção do conhecimento científico e tecnológico. São também 

territórios da memória coletiva, cultura e cidadania. 

Embora a LAI brasileira contemple entre seus objetivos o fomento ao 

desenvolvimento de uma cultura de transparência, e ainda, o controle social na 

administração pública, muito há que se fazer para que as instituições de governo 

trabalhem alinhadas às prerrogativas nela dispostas. Especialmente no que diz 

respeito à organização de informações e documentos de modo a proporcionar o 

acesso e, consequentemente, o atendimento aos pedidos de informação dentro dos 

prazos estipulados. 

Há, portanto, sérios entraves ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação 

no Brasil, ao mesmo tempo em que se subentende uma vinculação e influência direta 

desta sobre as ações organizacionais de prospecção, tratamento, organização e 

destinação de documentos para fins de uso eficiente, estas consubstanciadas na 

gestão documental. 
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Assim, discutem-se ao longo do artigo aspectos determinantes da lei, seus 

antecedentes históricos, as condições necessárias para seu cumprimento e execução 

como previsto e, por fim, as implicações diretas desta nas instituições, pela discussão 

dos aspectos intervenientes da LAI sobre a gestão documental em termos de suas 

ações direcionadas ao tratamento, organização e uso de documentos. 

 

Lei de Acesso à Informação 

 

Algumas prerrogativas interessantes para o cidadão são consubstanciadas na 

Lei de Acesso à Informação, promulgada no Brasil depois de longa trajetória visando 

o cumprimento do que estabelece a própria Constituição Federal, enquanto direito do 

indivíduo de obter informações de seu interesse. 

O direito à informação é entendido como um direito fundamental, em duas 

acepções diferentes: contemplado ipis literaris na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e como direito obtido por meio de normas jurídicas. 

No cenário brasileiro, a garantia do direito do cidadão de acessar a 

informação governamental e o dever de transparência do Estado foram temas 

recorrentes no Congresso Nacional. Desde 2003, tramitaram algumas propostas de 

projeto de lei que versavam sobre a questão do acesso, com fins de regulamentar os 

preceitos constitucionais relacionados ao direito de acessar informações públicas de 

interesse particular e aos registros administrativos dos atos de governo.23 

Entretanto, ainda que o texto constitucional esteja em consonância com o 

artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele é incompleto ao 

estabelecer o acesso à informação pública como um direito, pois falta a 

regulamentação infraconstitucional do tema, o que inviabiliza, na prática, o real 

acesso dos cidadãos a informações produzidas pelos poderes públicos. 

A definição de documento de caráter sigiloso, conforme apresenta Hott 

(2005, p. 58-61) aparece no Brasil pela primeira vez no decreto nº 1.081, de 3 de 

setembro de 1936. Na verdade, foi o primeiro esforço no sentido de se buscar uma 
                                                 
23 XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou 
de interesse, coletivos ou gerais, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 
II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, 
observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII ; 
§ 2º – Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as 
providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem (BRASIL, 2007). 
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uniformização de nomenclatura da natureza da correspondência oficial, que 

classificava em secreta, confidencial, reservada e ostensiva ou ordinária. 

 O decreto nº 1.081/1936 foi sucedido pelo decreto nº 27.583, de 14 de 

dezembro de 1949. Este, por sua vez, manteve as categorias de classificação de sigilo 

de documentos e informações administrativas: ultrassecreto, secreto, confidencial e 

reservado. 

Conforme ressalta a autora, ambos os decretos – 1.081/1936 e 27.583/1949 – 

demonstram ser o sigilo, à época, a regra geral brasileira, e o acesso à informação, a 

exceção. Logo em seguida é promulgado o decreto nº 27.930, de 27 de março de 

1950, como reforço do decreto anterior na questão da sigilosidade. 

Outras promulgações marcam a trajetória do sigilo e do acesso. É o caso do 

decreto nº 60.417, de 11 de março de 1967, que estabelece o acesso ao administrador, 

mas restringe-o aos cidadãos. Algum tempo depois, veio o decreto nº 69.534, de 11 

de novembro de 1971, que foi substituído pelo comumente conhecido Decreto 

Geisel, de nº 79.099, promulgado em 6 de janeiro de 1977. Neste, foi aprovado o 

novo Regulamento para Salvaguarda de Assuntos Sigilosos (RSAS), e mantidos os 

dispositivos anteriores (HOTT, 2005, p. 58-61). 

Após uma análise da legislação brasileira no período mencionado acima, 

observa-se que, por um lado, o Estado brasileiro não se preocupou em sancionar 

dispositivos legais sobre a questão do acesso às informações arquivísticas até o 

advento da Lei de Arquivos; por outro, é perceptível na legislação nacional uma 

grande preocupação com o sigilo. E foi somente com a promulgação da Carta Magna 

em 1988, que favoreceu a implantação da lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991 – a 

Lei de Arquivos –, que se pontuou não só na sociedade brasileira, mas também no 

mundo que: 

 

A partir dos acontecimentos relacionados à violação da 

privacidade ocorridos durante a Segunda Guerra, de forte 

repercussão mundial, um novo tipo de direito da 

personalidade surgiu na legislação de diversos países e 

também na legislação internacional. Trata-se do direito à 

intimidade da vida privada [...] previsto hoje na Declaração 

dos Direitos Humanos, no Pacto da ONU sobre direitos civis 
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e políticos, na Convenção Europeia de 1950 e na Convenção 

Americana de 1969 (COSTA, 1988, p. 194). 

 

Para Costa (2003, p. 20), a Lei de Arquivos apresenta vários pontos positivos 

como: a reafirmação do direito de acesso à informação; o estabelecimento do 

princípio da classificação dos arquivos privados como de interesse público e social; o 

estabelecimento de diretrizes quanto ao acesso e ao sigilo de documentos; além da 

criação do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), órgão central do Sistema 

Nacional de Arquivos (Sinar), responsável pela política nacional de arquivos. 

Bem mais adiante, tem-se, talvez, a mais moderna de todas as legislações 

desde então, que regia a questão de acesso às informações governamentais: o decreto 

nº 2.134, de 24 de janeiro de 1997, que regulamentou o disposto no artigo 23 da Lei 

de Arquivos – e foi revogado pela Lei de Acesso à Informação. 

De revogação em revogação – decreto nº 2.910, de 29 de dezembro de 1998, 

decreto nº 4.497, de 4 de dezembro de 2002, e decreto nº 4.553, de 27 de dezembro 

de 2002 – o decreto nº 2.134 culminou no decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 

2012, que regulamenta procedimentos para credenciamento de segurança e 

tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo, e dispõe sobre o 

Núcleo de Segurança e Credenciamento. 

Por sua vez, a LAI também percorreu uma trajetória peculiar. Começou sua 

trajetória na legislação brasileira como a medida provisória nº 228, de 9 de dezembro 

de 2004, que regulamentava a parte final do disposto no inciso XXXIII do art. 5º da 

Constituição Federal, que foi convertida na lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005. 

Nesse meio tempo, vigoravam de forma conflitante a lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 

1991, a lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, e a lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 

1999, que traziam determinações em alguns de seus artigos, acerca do direito de 

acesso à informação por parte dos cidadãos. 

Esse conjunto de prerrogativas nacionais em prol do acesso, parcialmente 

abarcadas pela Constituição e reiteradas em algumas leis, decretos e medidas 

provisórias ao longo dos anos, se materializou no dia 18 de novembro de 2011, 

quando o Brasil passou a ser o 89º país do mundo a ter uma lei específica para tratar 

da questão: a lei nº 12.527, conhecida como a Lei de Acesso à Informação. 

A LAI foi criada com o objetivo de garantir aos cidadãos brasileiros o acesso 

pleno e gratuito aos dados oficiais do governo, em nível de federação, estados, 
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Distrito Federal e municípios. Assim, Executivo, Legislativo e Judiciário devem 

atender às solicitações de informações, que podem ser feitas diretamente nos 

Serviços de Informações ao Cidadão (SIC) de seus respectivos órgãos, ou por meio 

da internet. A Lei de Acesso, em seu parágrafo único do artigo primeiro, se estende 

a: 

I – órgãos públicos integrantes da administração direta dos 

Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de 

Contas, e Judiciário e do Ministério Público; 

II – autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, 

as sociedades de economia mista e demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios (BRASIL, 2011). 

 

O período para atendimento das solicitações de informação é de vinte dias, os 

quais podem ser prorrogados por mais dez. Nos casos em que não é possível atender 

aos pedidos, o órgão deve proceder à justificativa formal dos motivos. A LAI prevê a 

“observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção” 

(BRASIL, 2011). Desse modo, somente informações sigilosas e que estejam sob 

restrição de acesso poderão ser negadas, desde que devidamente justificado ao 

solicitante. 

Pela Lei de Acesso à Informação, os órgãos são obrigados a divulgar 

informações de interesse geral ou coletivo na internet, independentemente de 

requerimentos. Estabelece-se a utilização de meios e instrumentos legítimos de que 

disponham os órgãos para a referida divulgação, sendo a publicidade via sítios 

oficiais da internet, obrigatória. 

De modo geral, com o estabelecimento de um Serviço de Informações ao 

Cidadão e de procedimentos para a resposta às solicitações de informação, a 

declaração do sigilo como uma exceção e a obrigatoriedade de mantenimento de 

sítios web com informações de interesse coletivo, a LAI traça importantes 

mecanismos para que seja garantido o direito de acesso à informação, cuja discussão 

é relativamente nova no Brasil, mas tem raízes profundas e longevas mundo afora. 
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Antecedentes históricos da Lei de Acesso à Informação 

 

O Conselho Internacional de Arquivos – organização não governamental que 

trabalha em associação com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (Unesco) – já se preocupava desde a sua criação, em 1948, com o 

problema do acesso aos documentos de arquivo. A aprovação da Federal Freedom of 

Information (FOIA)24 nos Estados Unidos, em julho de 1966, foi seguida de muitas 

reivindicações de outros países no sentido de se criar leis semelhantes. 

Para vários estudiosos (DUCHEIN, 1983; STRENTZ, 2004; FREY et al., 2002, 

grifos nossos), a FOIA tem particular importância na evolução da teoria da 

acessibilidade aos documentos públicos. De fato, o princípio que a orienta é o de que 

a democracia funciona melhor quando o povo tem todas as informações que 

permitem a segurança do país. 

A necessidade de uma sistematização e maior divulgação do tema para 

orientar a formulação de políticas de acesso dos seus países-membros, levaria o ICA 

a patrocinar, em 1983 – no âmbito do Programa Geral de Informação (PGI) da 

Unesco – o Records and Archives Management Programme (RAMP), amplos estudos 

técnicos relacionados aos arquivos. 

Dessa literatura especializada destacam-se três estudos, sendo dois de Hugh 

Taylor (1983-84). O primeiro deles consiste em um estudo centrado no usuário dos 

arquivos; o outro, na especificação dos diferentes níveis de acesso aos documentos 

arquivísticos, divididos, segundo ele, em três categorias: a) acesso físico: relacionado 

à conservação física dos documentos; b) acesso legal: regido por leis e normas; c) 

acesso intelectual: instrumentos de pesquisa. Há também o estudo de Duchein 

(1983), que aponta as quatro grandes categorias de documentos classificados como 

sigilosos – relativos à segurança nacional, à ordem pública, à vida privada dos 

indivíduos e a segredos protegidos por lei. 

O conceito de acesso aos arquivos é aqui entendido na seguinte acepção: 

direito de acesso aos documentos produzidos e/ou acumulados pelo Estado em suas 

diversas instâncias, assim como aqueles produzidos por pessoas físicas, e as 

condições de acessibilidade, quais sejam: a faculdade de consultar documentos de 

                                                 
24 Lei de Liberdade de Informação, promulgada em 1966 nos Estados Unidos, cuja premissa primeira 
é que cabe à Administração Pública justificar o porquê da imposição e da manutenção do segredo a 
certos documentos de arquivo. 
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arquivo de acordo com a legislação e a regulamentação em vigor e em função de seu 

estado material de conservação e da existência de instrumentos de pesquisa 

(RODRIGUES; HOTT, 2008).25 

Na literatura destacam-se dois profissionais que não têm formação em 

Arquivística: o filósofo Ilharco (2003), o qual nos adverte que o estudo dos arquivos 

não pode prescindir da compreensão da teoria da sua institucionalização, o que 

implica a compreensão da lei e do direito, gênese dessa institucionalização. O 

segredo, como um “limite instituído, intransponível” (Idem) aos arquivos, como uma 

tensão, na verdade. E Derrida (2001), que aborda três aspectos cruciais que envolvem 

o documento de arquivo: a) a sua gênese no direito e na política; b) o acesso aos 

arquivos; c) as funções arquivísticas cujos resultados incidem, necessariamente, na 

acessibilidade dos acervos. Nessa perspectiva, é interessante um parêntese quanto à 

história da acessibilidade dos arquivos que está fortemente vinculada à política.26 

Como bem lembrado por Cepik (2003, p. 137), o acesso aos arquivos hoje 

implica, também, transparência, sobretudo dos atos governamentais. Ainda para esse 

autor, a definição de segredo, na concepção contemporânea, “é uma retenção 

compulsória de conhecimento, reforçada pela perspectiva de punição em caso de 

revelação” (SHILS, 1996, p. 26 apud CEPIK, 2003, p. 151); é “qualquer coisa 

mantida intencionalmente escondida” (BOK, 1989 apud CEPIK, 2003, p. 151). 

Jardim (2003, p. 38), por sua vez, analisa a questão da vinculação da 

implementação da legislação arquivística às políticas públicas arquivísticas inseridas 

nas políticas públicas de informação no Brasil, destacando que 

 

o desafio maior para instituições arquivísticas, seus 

profissionais e a sociedade é a construção cotidiana da 

legislação no fazer arquivístico. O contrário disso pode 

redundar num inferno de boas intenções cujo epicentro é 

uma legislação tornada “letra morta”. 

 

                                                 
25 Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística: acesso: “1. possibilidade de 
consulta a documentos e informações. 2. Função arquivística destinada a tornar acessíveis os 
documentos e a promover a sua utilização” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 19). 
26 Na bibliografia francesa consultada até o momento, essa ligação dos arquivos com a política é 
bastante evidente, algo que não é muito explicitado nos estudos brasileiros, à exceção de Jardim 
(1999). 
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Couture (apud Jardim, 2003) pondera que a existência da lei não garante a sua 

aplicação, assim como a legislação não pode ser confundida com ação concreta. 

Ainda reforçando esta ideia, percebe-se que as políticas públicas arquivísticas 

desgarradas de um sistema maior são insuficientes (Ibidem, p. 39). 

González de Gómez (1999, p. 174) pontua que a consolidação de uma 

Política de Informação está intimamente ligada à formação dos Estados Nacionais 

Modernos.27 A autora apresenta, ainda, as relações entre o direito à informação e as 

Políticas de Informação dos Estados, onde 

 

o lembrar e o esquecer, num movimento seletivo [como o do 

período da repressão], constituem ao mesmo tempo 

informação e a memorização. A informação que cada um 

constrói está assim tanto ligada ao corpo como à linguagem, 

à biografia individual como à cultura histórica a que 

pertence. [...] O modelo contratual, no domínio 

informacional, tem evoluído pela formulação e ampliação 

dos Direitos à Informação e através da luta pela cidadania 

informacional [como exemplo brasileiro citaremos a 

Comissão da Anistia e a Comissão da Verdade]. [Pois 

cabem] às políticas de informação homologar ou confrontar 

o regime de informação vigente [da] sociedade (Ibidem, p. 

78-79, 87, grifos nossos). 

 

É nesse sentido que Jardim (1999, p. 1, grifos nossos), por exemplo, durante a 

Mesa Redonda Nacional de Arquivos, ressaltava que 

 

do ponto de vista do direito à informação, os aparelhos de 

Estado devem, portanto, comunicar suas atividades e o 

impacto que estas produzem na sociedade civil, à qual, por 

sua vez, deve ter assegurado o livre acesso a tais 

informações. O direito à informação transforma, ao menos 

teoricamente, o território administrativo em território 

partilhado, em espaço de comunicação. 

 
                                                 
27 “Formação sócio-política onde as obrigações e os direitos das pessoas têm a forma de um contrato 
social, e estão expressos numa Constituição, um conjunto de leis e regulamentações” (Ibidem, p. 78). 
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Condições necessárias para a Lei de Acesso à Informação 

 

O efetivo atendimento e a viabilização dos preceitos da Lei de Acesso à 

Informação, no que diz respeito ao fornecimento das informações solicitadas pelo 

cidadão dentro do prazo regulamentar, dependem diretamente da satisfação de 

algumas condições internas dos órgãos do governo no que diz respeito ao seu 

patrimônio documental. É imprescindível o adequado tratamento, organização e 

acondicionamento dos documentos para prover o acesso e uso, quando se fizer 

necessário. Desse modo, o fornecimento de informações é agilizado, tendo os 

documentos arquivísticos como fonte essencial. 

Sem condições mínimas de efetivar o fornecimento de informação dentro dos 

prazos estabelecidos e em conformidade com o que determina a lei, o Estado terá 

nesta um marco regulatório não cumprido em vias de fato, que estará sempre à mercê 

do acaso; sendo a informação requerida facilmente acessada e reunida, disponibiliza-

se; do contrário, o cidadão estará fadado ao indeferimento, por insuficiência de ações 

da própria máquina governamental no que concerne ao tratamento e gestão de seus 

documentos e outras fontes informacionais internas. 

Enfim, há um impasse momentâneo que gera uma extensa e interessante 

discussão na sociedade e na qual a gestão documental (GD) tem muito a contribuir 

por meio de suas práticas, sendo ao mesmo tempo diretamente influenciada pela 

nova dinâmica que demanda a Lei de Acesso à Informação. Por meio de seus 

processos, a gestão documental confere uma importante sistematização e organização 

dos documentos de arquivo facilitando sua destinação, o que acaba por refletir na 

efetividade da recuperação e utilização destes. 

Em bases gerais, pela GD viabiliza-se a organização e acesso da informação 

arquivística – que é extremamente importante e valiosa por seu caráter único, e 

grande parte das vezes sigilosa e sensível – encontrada nos documentos produzidos 

internamente pela instituição. Nos documentos estão ricas informações de fluxos, 

procedimentos, ações e projetos implementados; muitas vezes são a única fonte 

registrada disponível. Donde se depreende que a informação contida em documentos 

de arquivo é valorosamente importante, devendo, portanto, ser gerenciada e 

trabalhada para que se possa aproveitar dessa riqueza muitas vezes escondida no 

interior das instituições e que fala muito a seu respeito, traduz sua história e é 

representativa de sua trajetória e atuação ao longo dos anos. 
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Torna-se necessário, portanto, ter um novo olhar sobre os documentos 

produzidos no ensejo das próprias atividades da máquina governamental. Relevantes 

informações derivam de tais suportes, e é nesse aspecto que os processos de 

tratamento, organização e acondicionamento dos documentos, consubstanciados na 

GD, insurgem como essencialmente necessários para atender aos preceitos da Lei de 

Acesso à Informação. 

Nesse ínterim, a informação arquivística torna-se fonte potencial para 

atendimento das demandas da LAI , já que tratada e organizada pode ser acessada e 

utilizada quando se fizer necessário. Do contrário, sem uma sistemática gestão 

documental perde-se a rica fonte informacional contida nos documentos, pois “os 

dados contidos em documentos armazenados inadequadamente e sem identificação 

deixam de ter valor às organizações, como se não existissem [...]” (BORSZCZ; 

SANTOS, 2008, p. 160), o que é uma perda considerável em se tratando de Lei de 

Acesso à Informação e das prerrogativas nela previstas. 

Ainda reforçando a importância de uma sistemática gestão documental, vale 

destacar o professor Bruno Delmas da École Nationale des Chartes de Paris (2010), o 

qual defende que o papel dos arquivos estrutura-se em quatro premissas, quais sejam: 

 

Os arquivos servem para provar, lembrar-se, compreender e 

identificar-se. Provar seus direitos é uma utilidade jurídica e 

judiciária. Lembrar-se é uma utilidade de gestão. 

Compreender é uma utilidade científica de conhecimento. 

Identificar-se pela transmissão da memória é uma utilidade 

social. (p. 21). [...] Para os serviços públicos e para as 

empresas, os arquivos, preservadores da memória, 

constituem não apenas um bom instrumento de gestão, mas 

uma segurança (p. 33). 

 

O processo de gestão documental 

 

A gestão de documentos – termo que apareceu primeiramente na literatura 

técnica brasileira como tradução de records management – diz respeito ao ciclo de 

tratamento dos documentos, que vai da produção ao arquivamento, distribuição e 

uso. O processo permite a organização e a destinação adequada do conjunto 
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documental de que dispõe a organização, viabilizando a guarda e o acesso de modo 

prático e efetivo. 

De acordo com o descrito na lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991 – ou Lei de 

Arquivos –, a gestão documental é “o conjunto de procedimentos e operações 

técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase 

corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda 

permanente” (BRASIL, 1991). 

A gestão documental representa a via pela qual os documentos se tornam 

identificáveis e acessíveis de modo prático e eficiente. Mesmo porque dentre toda a 

massa documental produzida nas organizações, há aqueles conjuntos de caráter 

essencial, pelas informações contidas, e que necessariamente serão mais demandados 

em termos de uso. Como afirmam Borszcz e Santos (2008, p. 161), “os documentos 

contribuem para geração de mudanças nas organizações, e para tanto precisam ser 

identificados quanto à utilização: os de pouco interesse, os mais importantes e os de 

valor histórico”.28 

É assim que a GD contribui com a agilidade no acesso e manejo dos 

documentos, atuando ainda em outras frentes, tais como no melhor aproveitamento 

do espaço físico no qual se distribuem os conjuntos documentais produzidos, e em 

melhores condições de destinação e guarda. A vertente do tratamento é o que 

viabiliza o uso otimizado, rápido e facilmente conduzido mediante a organização da 

informação documental. Em termos de tratamento e organização documental, a GD 

faz uso do plano de classificação e da tabela de temporalidade, que juntos “garantem 

a simplificação e a racionalização dos procedimentos de gestão documental [...]” 

(BERNARDES, 2008, p. 6). 

Em sua execução, porém, a gestão documental compreende processos que 

vão além do tratamento e da organização. Na GD são contempladas desde a atividade 

de criação/produção dos documentos; passando pela avaliação que engloba a 

definição dos prazos de guarda e destinação; posteriormente pela aquisição em 

termos do arquivamento corrente e aos procedimentos de transferência e 

recolhimento de acervo; pela conservação e preservação na vertente da manutenção 

da integridade; até alcançar a ocasião de classificação. A estas ainda se seguem as 

                                                 
28 Teoria das três idades segundo a qual os arquivos são considerados arquivos correntes, 
intermediários ou permanentes, de acordo com a frequência de uso por suas entidades produtoras e a 
identificação de seus valores primário e secundário (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 160). 
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etapas de descrição, na qual se estabelecem os pontos de acesso, e finalmente de 

difusão e acesso que promovem o uso do documento (SANTOS, 2009). 

Tendo por base o disposto na Lei de Arquivos, a qual regulamenta a gestão 

documental, Lopes (2003/2004) destaca três importantes momentos nesse processo, 

quais sejam: a produção, a utilização e a avaliação dos documentos. Em Bernardes 

(2008) tem-se o destaque para os processos de produção, tramitação, classificação, 

avaliação, uso e arquivamento dos documentos ao longo de seu ciclo de vida. E 

Delmas (2010, p. 95), por sua vez, defende que são quatro grandes pontos para a 

gestão de arquivos: o controle da produção e recolhimento dos documentos em prol 

do interesse público; a avaliação dos documentos para guarda definitiva; o acesso 

público aos arquivos; a conservação e o tratamento aos arquivos. 

Ocorre que existem muitas correntes sobre a gestão arquivística – discussão 

esta que não será aprofundada neste artigo –, além da problemática referente à gestão 

de documentos digitais, que devem ser alvo de preocupação da mesma forma que os 

registros físicos, em se tratando de sua organização, tratamento, arquivamento e uso. 

Por outro lado, há uma opinião equânime de que a gestão arquivística é essencial 

para a recuperação das informações e, de fato, é essencialmente importante. Seja no 

âmbito dos documentos físicos, seja na esfera digital, é precípua a questão da gestão 

para maior facilidade na manipulação, recuperação e acesso da informação contida 

nos documentos. 

Ademais, a demanda contemporânea é que o profissional de arquivos 

(arquivista) deverá intervir logo na concepção dos documentos digitais, para a 

introdução dos metadados capazes de assegurar sua conservação e perpetuidade dos 

dados, levando-se em conta o impacto da disponibilização dessas informações on-

line na internet. Mais do que pensar a GD em seu amplo escopo de realização, é ter 

em mente o papel dos arquivistas no trato dos tradicionais registros físicos e dos que 

já nascem em meio digital, com toda a complexidade que os envolve. 

 

Influências da LAI  

 

Várias questões informacionais devem ser pensadas com seriedade pelo poder 

público – especificamente por seus órgãos representativos – para fins de 

cumprimento da Lei de Acesso à Informação. Entende-se que o teor legal será 

efetivamente satisfeito com o atendimento do aspecto informacional que a LAI 
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suscita; além, é claro, de reflexões acerca da organização e gestão de conteúdos de 

informação29 para fins de acesso e utilização de forma ágil e sistematizada, o que vai 

dos documentos – físicos e digitais – a dados dispersos sem tratamento e registros em 

bases de dados ou outros suportes. 

Como previsto no art. 2º do decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que 

regulamenta a LAI , o direito de acesso à informação será proporcionado “mediante 

procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de 

fácil compreensão [...]” (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2013). 

Ao tratar de agilidade no atendimento dos pedidos, subentende-se na lei o aspecto de 

que as diversas informações produzidas e que dizem respeito ao órgão já estejam em 

condições de uso, o que implica em um trabalho prévio de tratamento, organização e 

gestão dos conteúdos informacionais.30 

A exceção, como prevê a LAI , é a sigilosidade sobre o conteúdo solicitado; na 

impossibilidade de acesso imediato à informação, cabe ao órgão comunicar quando o 

mesmo será possível, sendo então responsável por propiciar as devidas condições 

para a consulta das informações pelo cidadão. 

Dessa forma a Lei de Acesso à Informação, apesar de recente, pode ser vista 

como um instrumento de influência da mudança institucional no aspecto 

informacional. Sob a prerrogativa do acesso, torna-se inerente aos órgãos do governo 

um trabalho efetivo sobre o tratamento dos documentos de que dispõem. Esse 

conjunto de ações pode proporcionar o alcance por completo da informação e o 

repasse no tempo devido ao cidadão solicitante. Em suma, agilidade no fazer cumprir 

a Lei de Acesso. 

De acordo com a LAI , é responsabilidade do órgão consolidar informações e 

proporcionar o acesso a elas. A exceção está nos dados que não são de sua 

competência, como pode ser observado no artigo 13 do decreto nº 7.724: 

 

Art. 13. Não serão atendidos pedidos de acesso à 

informação: 

III – que exijam trabalhos adicionais de análise, 

                                                 
29 Entende-se por conteúdo informacional toda informação registrada, produzida, recebida, adquirida, 
capturada ou colecionada por uma instituição pública e/ou privada, no desempenho de sua missão 
institucional, qualquer que seja seu suporte (Ato da Mesa nº 46, de 2012, da Câmara dos Deputados). 
30 Gestão de conteúdos informacionais é definida como conjunto de processos, práticas e ferramentas 
que gerenciam o ciclo de vida de conteúdos informacionais (Ato da Mesa nº 46, de 2012, da Câmara 
dos Deputados). 
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interpretação ou consolidação de dados e informações, ou 

serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de 

competência do órgão ou entidade (CONSELHO NACIONAL 

DE ARQUIVOS, 2013). 

 

Ainda que a Lei de Acesso à Informação não seja uma ferramenta suficiente o 

bastante para promover melhoria da qualidade do gasto público, entende-se que a 

promoção da transparência leva à natural modernização da gestão pública. E no 

sentido inverso a modernização da gestão pública acaba promovendo a transparência 

governamental. Donde se depreende que 

 

uma administração pública que deseja se modernizar, 

aumentar sua governança e atender melhor ao interesse 

público deve como parte de seus esforços para a reforma do 

aparelho do Estado, investir em mecanismos de 

transparência governamental. [...] pode-se notar que, de fato, 

o acesso à informação pública é um poderoso mecanismo 

para a melhoria da qualidade do gasto público. 

Investimentos em mecanismos de transparência, portanto, 

podem criar uma administração pública ao mesmo tempo 

mais democrática e efetiva (LOPES, 2007, p. 37). 

 

Considerações finais 

 

O direito à informação é, como visto, um direito essencial ao pleno exercício 

da cidadania. Somente pode ser restringido em poucas e estritas hipóteses, previstas 

em lei, sendo necessário dar a conhecer publicamente cada uma delas. Diante disso, a 

Lei de Acesso à Informação brasileira é desafiada em seu cumprimento. Apesar de 

recente, é imprescindível que se faça valer seus preceitos de publicidade e acesso às 

informações de interesse geral, tendo o sigilo, caráter secundário. 

Considerando o passado autoritário brasileiro, a LAI é, de fato, um grande 

acontecimento histórico. Mas esta será devidamente considerada em sua plenitude e 

importância apenas se forem facultadas as condições necessárias ao pleno 

atendimento dos pedidos dos cidadãos. 

A implementação da LAI mais de duas décadas depois da promulgação da 
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Constituinte Cidadã é ainda muito pouco para comemorarmos. Diversas variáveis 

levam a esta reflexão: do tortuoso caminho de discussão da questão do sigilo, no 

decorrer das legislações que antecederam a Lei de Acesso; à atual problemática 

enfrentada pós-implementação desta, no que concerne aos entraves para acesso 

otimizado dos conteúdos informacionais e da grande massa documental produzida 

em decorrência das atividades do serviço público. 

O fato é que a Lei de Acesso foi promulgada e, na sequência, o decreto de 

regulamentação, ficando o desafio de adequação da máquina governamental. Desafio 

este representado pelo maior cuidado na produção, tratamento e organização de sua 

massa documental. Também, na percepção do vínculo do acesso com as práticas de 

gestão da documentação, único caminho para que os documentos existam, persistam 

e sejam efetivamente encontrados. 

Os documentos digitais devem ser beneficiados com a mesma presunção de 

autenticidade que os outros documentos institucionais, uma vez que são produzidos, 

conservados e arquivados com o mesmo cuidado tomado para outros documentos – 

por exemplo, a definição dos perfis dos usuários que terão acesso nos computadores, 

o uso de senhas ou de chaves criptografadas para validarem a veracidade dos 

documentos –, enfim; por outro lado, seria possível fazer uma apologia ao 

responsável pelo acesso aos depósitos de acervos arquivísticos. 

Nesse sentido, torna-se urgente a ampliação das ações voltadas à organização 

de estoques informacionais por meio da obrigatoriedade da inclusão de metadados no 

momento de sua criação e/ou produção, e gerenciamento da grande massa 

documental produzida em decorrência da atividade pública. Trata-se, sobretudo, de 

maior empenho e consciência dos órgãos do governo – tanto a âmbito federal quanto 

estadual e municipal – em relação à gestão documental, seja ela digital ou não, 

entendida aqui como elementar e ao mesmo tempo diretamente influenciada pela Lei 

de Acesso. 

Os documentos precisam ser acompanhados desde a sua criação, passando 

por toda a cadeia envolvendo a organização, tratamento e destinação. A gestão 

documental é prerrogativa importante para a questão do acesso à informação, e essa 

prática tende a ser cada vez mais reconhecida em sua importância, a partir da 

promulgação da lei 12.527. 

Vale destacar o desafio de assegurar a implementação dessa legislação. Além 

disto, há ainda a problemática relacionada aos agentes públicos, que precisam ser 
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preparados, tanto cultural quando administrativamente, para que possam realizar os 

procedimentos adequados às novas exigências legais, e exercer o papel essencial de 

garantir o acesso pleno às informações. Outra vertente é o papel do arquivista nesse 

processo, enquanto agente centralizador e agregador das ações. 

As instituições já possuem informações dispersas no ambiente 2.0, e um dos 

desafios são as informações digitais desestruturadas lançadas nas redes sociais, nos 

ambientes corporativos, nos blogs e wikis, por exemplo. Um dos caminhos é adotar 

as técnicas de preservação digital assim como a estruturação das mesmas por meio da 

taxonomia, sistema que classifica e facilita o acesso à informação. 

Em um país onde são crescentes e múltiplas as demandas sociais, o acesso à 

informação definitivamente ainda não ocupa lugar de destaque. Por outro lado, a LAI 

legitima ao cidadão brasileiro um dos papéis mais importantes de um governo 

democrático, apesar da reflexão sobre a gestão da informação arquivística 

governamental ocupar, ainda, uma área de pouca visibilidade. Mais problemático 

ainda é abordar essa questão do ponto de vista das políticas públicas. 

Há possibilidade de sucesso, desde que sejam de fato implementadas políticas 

públicas de informação atreladas à mudança da cultura do segredo, passando a uma 

cultura de acesso, vencidos os entraves e obstáculos operacionais e técnicos. Em sua 

pesquisa sobre “Valores, conhecimento e cultura de acesso à informação pública”, 

Da Matta (2011, p. 19) destaca que: 

 

As práticas da administração são bastante diversas no que 

tange à gestão de informações. Enquanto algumas áreas já 

possuem sistemas de informação e bancos de dados 

modernos, processos digitalizados, sistemas e vários canais 

de comunicação com a sociedade, outras ainda estão na era 

do papel, enfrentando dificuldades para localizar 

documentos, sistematizar informações básicas e controlar o 

fluxo de pedidos e respostas. Uniformizar esta realidade 

exigirá recursos financeiros e recursos humanos na área de 

Tecnologia da Informação. 

 

Enfim, há um impasse momentâneo que gera uma extensa e interessante 

discussão na sociedade e na qual a GD e os profissionais da área de informação 
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desempenham, ou deveriam desempenhar, papel fundamental. Aos últimos, cabe 

participar da construção e da implementação da governança de dados e de 

informações, tendo por amparo maior dinamismo e empenho do poder público em se 

fazer cumprir a Lei de Acesso à Informação pela via do tratamento, organização e 

acondicionamento da massa documental produzida. 

Essas reflexões, longe de serem conclusivas, são na verdade, preliminares e 

provisórias, e exigem muito mais pesquisas para aprofundamento na discussão. Em 

um país com a complexidade do Brasil, o grande desafio é minimizar a distância 

entre a regulamentação da LAI e ofertar ao cidadão brasileiro as condições reais de 

seu acesso, tentando talvez, de uma forma um tanto otimista, mostrar que a sociedade 

brasileira pode sim fazer a diferença e exercer o seu verdadeiro papel no processo 

democrático. 
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Resumo: Este artigo procura averiguar a forma como a temática dos direitos 

humanos é apresentada pelos meios de comunicação de massa, notadamente a 

televisão. Destaca da programação jornalística da televisão aberta brasileira dois 

telejornais: Jornal Nacional (TV Globo) e Jornal da Record (TV Record). A 

pesquisa é de cunho exaustivo, utilizando todas as reportagens indexadas ou que 

apresentem em seu contexto as expressões direitos humanos, direito humano, 

direitos fundamentais, direito fundamental, direitos básicos e direito básico. Conclui 

pela marginalização de temas como educação, saúde e emprego em detrimento de 

outros como violência, segurança e repressão no discurso de ambos os noticiários. 

Palavras-chave: Mídia; televisão; direitos humanos. 

 

Abstract:  Seeks to ascertain how human rights are presented by the mass media, 

specifically television. Highlights the TV schedule on two television news broadcast 

by Brazilian open transmission channels: Jornal Nacional (TV Globo) and the Jornal 

da Record (TV Record). The research is of a laborious nature, using all indexed 

articles or  articles with the expressions human rights, human right, fundamental 

rights, fundamental right, basic rights and basic law in its context. It is concluded 

that there is a marginalization of topics such as education, health and employment 

over others such as violence, security and repression in the discourse of both 

newscasts. 

Keywords: Media; television; human rights. 
 
 

                                                 
31 O artigo é uma síntese dos resultados da pesquisa realizada em função de minha dissertação de 
mestrado no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 
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Introdução 

 

ste artigo versa sobre os Retratos telejornalísticos dos direitos humanos, 

capítulo de minha dissertação na qual se busca averiguar a forma como a 

temática dos direitos humanos é apresentada pelos meios de comunicação 

de massa, notadamente a televisão, em sua vertente informativa. Destacou-se da 

programação jornalística da televisão aberta brasileira dois telejornais: Jornal 

Nacional (TV Globo) e Jornal da Record (TV Record). Tratam-se dos dois 

telejornais de maior audiência na televisão brasileira,32 fazendo com que a incidência 

de seus discursos na vida social brasileira se dê de forma mais acentuada. 

O recorte temporal vai do dia 1º de janeiro de 2010 ao dia 31 de dezembro de 

2011. A pesquisa realizada foi de cunho exaustivo, utilizado absolutamente todas as 

reportagens indexadas ou que apresentem em seu contexto as expressões direitos 

humanos, direito humano, direitos fundamentais, direito fundamental, direitos 

básicos e direito básico. 

Conclui-se pela marginalização de temas como educação, saúde e emprego 

em detrimento de outros como violência, segurança e repressão no discurso destes 

noticiários, posto que em ambos os telejornais pesquisados, mais de 60% das 

reportagens estão relacionados a estes últimos. 

 

A invisibilidade dos direitos humanos como pressuposto da mídia 

 

 Como bem atesta Boaventura de Sousa Santos (1997, p. 112), “as políticas 

dos direitos humanos estiveram em geral a serviço dos interesses econômicos e 

geopolíticos dos Estados capitalistas hegemônicos”. Um discurso generoso e sedutor 

sobre os direitos humanos, segundo ele, “permitiu atrocidades indescritíveis, as quais 

foram avaliadas de acordo com revoltante duplicidade de critérios”. Souza Santos 

observa com “perplexidade” que uma consequência disso é que nos últimos anos, os 

direitos humanos se transformaram na linguagem da política progressista, posto que 
                                                 
32 Mesmo com a audiência em queda (o JN apresentou seu pior registro de 2011 em dezembro, 
somando 29 pontos), o Jornal Nacional continua liderando a audiência, tendo atingido 31 pontos de 
“Ibope” em janeiro deste ano, sobretudo em virtude da cobertura da queda de três prédios no Rio de 
Janeiro. No mesmo sentido, o Jornal da Record também vem sofrendo com a queda na audiência, 
tendo marcado sua pior marca do ano de 2011. Com apenas quatro pontos no Ibope em toda a São 
Paulo no dia 15 de dezembro, o JR foi vencido pelo JN, que marcou no mesmo dia e horário 33 
pontos. 
 

E 
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os países com pretensões imperialistas se valham muitas vezes desse argumento para 

subjugar outras nações. 

Para o sociólogo português, os direitos humanos foram de fato integrantes da 

política da Guerra Fria, “e como tal foram considerados pela esquerda”. Tanto nos 

países centrais, como em todo o mundo em desenvolvimento, as “forças 

progressistas” preferiram a linguagem da revolução e do socialismo, com vistas a 

formular uma política emancipatória. Contudo, afirma ele, 

 

[...] com a crise aparentemente irreversível desses projetos 

de emancipação, essas mesmas forças progressistas recorrem 

hoje aos direitos humanos para reinventar a linguagem da 

emancipação. É como se os direitos humanos fossem 

evocados para preencher o vazio deixado pelo socialismo 

(1997, p. 105). 

 
Ora, mas se os direitos humanos foram colocados a serviço dos interesses 

econômicos e geopolíticos dos Estados capitalistas hegemônicos e ainda não foram 

plenamente absorvidos pelas forças progressistas, por que então tentar incorporá-los 

ao discurso e à luta destes últimos e não renegá-los definitivamente? Em seu já 

clássico texto “Uma concepção multicultural dos direitos humanos”, Souza Santos 

busca justificar uma política progressista dos direitos humanos com âmbito global e 

com legitimidade local, e é aí que entra o papel da mídia. 

O que Souza Santos deseja é difundir os valores humanitários globais, sem 

necessariamente ter de contrariar os valores locais, posto que a difusão dos primeiros 

foram (e continuam a ser) utilizados como pretexto para a imposição de valores e 

posturas imperialistas. Não por menos seu entendimento de que “a globalização é o 

processo pelo qual determinada condição ou entidade local consegue estender a sua 

influência a todo o globo e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de designar como 

local outra condição social ou entidade rival” (SOUZA SANTOS, 1997, p. 108). Para 

Souza Santos (1997, p. 108), “aquilo que chamamos globalização é sempre a 

globalização bem sucedida de determinado localismo”. Por isso mesmo, ele prefere 

situar os “tópicos de investigação em termos de localização, em vez de 

globalização”, mas explica que o motivo pelo qual se prefere o último termo “é 



Acesso Livre n. 2  jul./dez. 2014       57 

basicamente porque o discurso científico hegemônico tende a privilegiar a história do 

mundo na versão dos vencedores”. 

Souza Santos (1997, p. 108) explica que existem muitos exemplos de como a 

globalização pressupõe a localização, sendo a língua inglesa, enquanto língua franca, 

um desses exemplos: “A sua [da língua inglesa] propagação enquanto língua local 

implicou a localização de outras línguas potencialmente globais, nomeadamente a 

língua francesa”. Outro exemplo apontado por ele é o do cinema: 

 

A globalização do sistema de estrelato de Hollywood 

contribuiu para a etnicização do sistema de estrelato do 

cinema hindu. Analogamente, os atores franceses ou 

italianos dos anos 60 – de Brigitte Bardot a Alain Delon, de 

Marcello Mastroianni e Sofia Loren – que simbolizavam 

então o modo universal de representar, parecem hoje, 

quando vemos os seus filmes, provincianamente europeus, 

se não mesmo curiosamente étnico (SOUZA SANTOS, 1997, 

p. 108). 

 

Por esses e outros motivos, de acordo com Souza Santos (1997, p. 110), 

devem ser consideradas diferentes formas de globalização. A primeira, chamada por 

ele de localismo globalizado, “consiste no processo pelo qual determinado fenômeno 

local é globalizado com sucesso, seja a atividade mundial das multinacionais, a 

transformação da língua inglesa em língua franca, a globalização do fast food 

americano etc.”. A segunda forma de globalização ele chama de globalismo 

localizado e “consiste no impacto específico de práticas e imperativos transnacionais 

nas condições locais, as quais são, por essa via, desestruturadas e reestruturadas de 

modo a responder a esses imperativos transnacionais”. Exemplos desta segunda 

forma de globalização, segundo Souza Santos, seriam, entre outros: o uso turístico de 

tesouros históricos, lugares ou cerimônias religiosas, artesanato e vida selvagem; o 

dumping ecológico, ou seja, a “compra” pelos países do Terceiro Mundo de lixos 

tóxicos produzidos nos países capitalistas centrais para gerar dívida externa; a 

conversão da agricultura de subsistência em agricultura para exportação etc. “A 

divisão internacional da produção da globalização assume o seguinte padrão: os 

países centrais especializam-se em localismos globalizados, enquanto aos países 
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periféricos é imposta a escolha de globalismos localizados”, esclarece Souza Santos 

(1997, p. 110). 

Frente a todas estas constatações faz-se necessário dizer que a mídia assume 

papel importante na afirmação do localismo globalizado, ao mesmo tempo em que 

atua como deslegitimador dos valores locais, fazendo com que prevaleçam 

imperativos transnacionais nas condições locais. Senão, vejamos: Richard Falks 

(apud SOUSA SANTOS, 1997), escrevendo em 1981 sobre a manipulação da temática 

dos direitos humanos nos EUA pelos meios de comunicação de massa, já havia 

denunciado a dualidade entre uma “política de invisibilidade” e uma “política de 

supervisibilidade”, citando como exemplo do primeiro, a ocultação total, pelos 

media, das notícias sobre o trágico genocídio do povo maubere em Timor Leste (que 

ceifou mais de trezentas mil vidas) e, como exemplo do segundo, a exuberância com 

que os atropelos pós-revolucionários dos direitos humanos no Irã e no Vietnã foram 

relatados nos EUA. 

Em relação ao Vietnã, Kellner (2001, p. 95) esclarece que os Estados Unidos 

tentaram obter a vitória através da cultura da mídia, ou seja, no plano simbólico, uma 

vez que não a conquistou no plano da realidade. Segundo ele, “esse fenômeno [do 

Vietnã] mostra algumas das funções políticas da cultura veiculada pela mídia, entre 

as quais oferecer compensações para perdas irremediáveis ao mesmo tempo em que 

dá garantias de que tudo vai bem na política americana”. De modo semelhante, 

Kellner (2001, p. 254) destaca a Guerra do Golfo como “um construto da mídia”. 

Como se sabe, numa sociedade apontada como exemplo de democracia, como os 

Estados Unidos, para se promover uma intervenção militar como a que foi 

promovida naquele país do Oriente Médio – com todas as suas consequências 

possíveis –, se fazia necessário, no mínimo, o apoio da opinião pública. Com efeito, 

o governo deveria lançar mão dos mais diversos recursos de convencimento, dentre 

os quais a mídia tinha especial importância. Segundo Kellner (2001, p. 256), o 

governo americano começara – como reação à invasão do Kuwait pelo Iraque no 

início de agosto de 1990 – “a criar consenso para a intervenção armada e, depois, a 

fazer propaganda da solução militar para a crise, no que a grande mídia agiu como 

cúmplice dócil”. 

Kellner (2001, p. 256) atesta que “foram poucas as vozes discordantes 

ouvidas na grande mídia”. Ao contrário. “As reportagens, os comentários e as 

discussões na TV privilegiaram sobremaneira a solução militar para a crise, servindo 
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de veículo de propaganda para o aparato americano [...]” São muitos os exemplos 

apontados por Kellner sobre a postura da mídia em relação ao problema que se 

apresentava. Uma é a reportagem do jornal Washington Post de 7 de agosto de 1990, 

em que se afirmava que em uma reunião ocorrida no dia anterior entre o encarregado 

de negócios norte-americano, Joseph Wilson, e o presidente iraquiano Sadam 

Hussein, este se mostrara extremamente beligerante. Informação que seria 

contrariada por uma transcrição posterior da conversa, em que Hussein mostrava 

interesse em negociar, afirmando de forma reiterada que não pretendia invadir a 

Arábia Saudita. “A reportagem [...] foi utiliza pelas redes de televisão [...], criando a 

ideia de que era impossível qualquer solução diplomática”, sendo este “o roteiro que 

legitimou o envio de tropas norte-americanas ao Golfo e forneceu a justificativa 

perfeita para a intervenção de Bush na região” (KELLNER, 2001, p. 258). No bojo 

das justificativas estava sempre o discurso de proteção aos direitos humanos, posto 

que o presidente iraquiano era apontado como um ditador “tão odiado em seu país 

que sua derrota, mesmo por forças estrangeiras, [seria] aclamada como uma 

libertação por sua própria nação e por grande parte do mundo árabe”, como apontava 

um editorial de Jim Hoagland (apud KELLNER, 2001, p. 258-259), editor assistente 

do Washington Post, intitulado “Obriguem Hussein a retirar-se”. Sendo assim, se 

impunha ao Oriente um “verdadeiro” modelo de democracia – que se insistia ser 

desconhecido por este –, em que os direitos humanos eram observados. Nesse 

sentido, os direitos humanos se apresentam como uma vertente do localismo 

globalizado, vez que se impõe às outras nações a forma ocidental e imperialista de 

enxergar a “justiça”. 

Como é possível perceber, existe uma determinação intrínseca à mídia 

hegemônica no sentido de legitimar o discurso dos direitos humanos de caráter 

intervencionista em detrimento dos “direitos humanos” de caráter emancipatório, vez 

que estes direitos só parecem ser válidos se estiverem de acordo com os interesses 

que os justificam em determinado momento. Não há dúvida de que estamos diante 

das prolatadas políticas de “invisibilidade” e de “supervisibilidade”, nas quais se 

ocultam informações dissonantes dos interesses imperialistas e exacerbam ou até 

mesmo inventam outras quando necessárias à manutenção dos interesses de uma elite 

política. 
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Discurso telejornalístico 

 

Arlindo Machado (2000, p. 110) entende que, para além do pressuposto 

bastante generalizado de que a função básica do telejornal é informar, o que mais 

exatamente este faz, segundo o autor, “é produzir uma certa desmontagem dos 

discursos a respeito dos acontecimentos”. Isso porque o telejornal seria “uma 

colagem de depoimentos e fontes numa sequência sintagmática”, mas essa colagem 

jamais chegaria “a construir um discurso suficientemente unitário, lógico ou 

organizado a ponto de poder ser considerado ‘legível’ como alguma coisa 

‘verdadeira’ ou ‘falsa’”. Machado (2000, p. 110) entende que “por mais que se 

queira ou que se possa manipular as informações, elas chegam ao telespectador ainda 

não inteiramente processadas, portanto brutas, contraditórias, sem ordenação, sem 

acabamento final”. O autor exemplifica com a cobertura da Guerra do Golfo pela 

rede CNN, na qual se 

 
[...] fazia desfilar diante do telespectador os depoimentos 

esquivos e escorregadios de George Bush e Sadam Hussein, 

da gente do Pentágono, dos comandantes militares, dos 

correspondentes em Riad, Amã, Tel Aviv, Bagdá e 

Washington, dos ‘especialistas’ em geopolítica e assuntos 

militares, mas nenhum desses depoimentos era 

suficientemente eloquente para emoldurar o acontecimento 

como um todo, ou fazer encaixar as peças do quebra-cabeça, 

para que elas pudessem se articular em algum ponto e 

perfazer um relato coerente (mesmo que equivocado e 

mentiroso) sobre o conflito (MACHADO, 2000, p. 110). 

 
 Sendo assim, “a questão da verdade está [...] afastada do sistema significante 

do telejornal”. Isso porque, “a rigor, não é com a verdade que ele [o telejornal] 

trabalha, mas com a enunciação de cada porta-voz sobre os eventos”, posto que 

“numa guerra, numa revolução, em qualquer tipo de conflito social, todos resultam 

em alguma medida ‘mentirosos’, ou seja, todos reduzem o evento ao seu próprio 

ponto de vista” (MACHADO, 2000, p. 110). 

O que parece não perceber Machado é que a própria organização discursiva 

do telejornal, tornando-o ininteligível, seja ela mesma uma forma de limitação ao 
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entendimento do espectador. Isso porque questões tão complexas como a geopolítica, 

as estratégias militares e a diplomacia só poderiam ser searas de mentes iluminadas 

como as dos especialistas, sendo a mídia uma esfera de conhecimento restrito e que, 

sob seus auspícios, tudo estaria garantido, não tendo o cidadão com o que se 

preocupar. 

 

Dois telejornais, discursos semelhantes 

 

 Recém-completados 42 anos no ar, o Jornal Nacional, da Rede Globo, se 

apresenta há décadas como o campeão em participação de audiência (57%), que é o 

percentual de pessoas ou de domicílios sintonizados no programa, considerando-se 

universo o total de domicílios da praça com televisão ligada ou o total da população 

da praça que assiste à televisão. O perfil dos telespectadores do JN mostra que em 

São Paulo, 75% dos telespectadores deste jornalístico são das classes ABC; no Rio 

de Janeiro, 69%; e no Distrito Federal, 70%. Dos telespectadores do RJ, 84% têm 18 

anos ou mais, conforme os dados oficiais da Direção Geral de Comercialização da 

emissora.33 

 O Jornal da Record, por seu turno, muito embora não tenha junto ao público 

o mesmo prestígio que o seu principal concorrente (o JN), também tem um papel 

significativo na configuração do telejornalismo no Brasil. Primeiro pelo aspecto 

histórico. Trata-se mesmo de um tradicional telenoticiário que remonta ao ano de 

1972, quando foi ao ar pela primeira vez, substituindo o antigo Jornal da REI (Rede 

de Emissoras Associadas). Segundo, por ser o carro-chefe do jornalismo da segunda 

emissora do país em termos de audiência, que é a TV Record. 

 Ambos os telejornais fizeram coberturas amplas dos acontecimentos mais 

relevantes (pelo menos da perspectiva jornalística hegemônica) dos últimos tempos 

no país e no mundo, como foi o caso da invasão do Complexo do Alemão pelas 

chamadas forças de segurança do governo do Rio de Janeiro em novembro de 2010 e 

os atentados aos Estados Unidos em setembro de 2001. 

 James Görgen (2009, p. 97) acentua que o conceito de Sistema Central de 

Mídia (SCM) pressupõe a adequação de um conglomerado de empresas de 

comunicação a três condições: 1) exercer o controle direto de uma rede de rádio ou 

                                                 
33 Os dados completos sobre a audiência e o perfil do telespectador do JN estão disponíveis no site da 
emissora. 
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de tevê; 2) manter relações políticas e econômicas com mais de dois grupos regionais 

afiliados em mais de metade das unidades da federação; e 3) possuir vínculos com 

grupos que detêm propriedade de veículos, ao menos, no seguimento de rádio, 

televisão e jornal ou revista. Juntam-se a estes, outras três condições: 1) a econômica, 

que leva em consideração a posição de mercado em termos de receita publicitária ou 

faturamento bruto; 2) a política, que considera o papel da organização como fonte 

primária de conteúdo para outros grupos a ela associados ou que compõem a 

periferia do sistema e a relação com o ambiente político em nível federal ou estadual; 

e 3) a simbólica, que observa o lugar de credibilidade ou preferência que os veículos 

do grupo ocupam no imaginário do público. 

 Tanto Record quanto Globo estão perfeitamente adequadas a essas 

exigências. As Organizações Globo contam com 383 (primeiro lugar neste item) 

veículos integrantes de seu conglomerado e a Igreja Universal do Reino de Deus, 

controladora do Grupo Record, conta 156 veículos em seu conglomerado (quarto 

lugar neste item), conforme dados da pesquisa de Görgen (2009, p. 99). Isso 

demonstra o poder de penetração destes grupos na sociedade brasileira, sobretudo em 

observância à condição simbólica, que irá garantir a estes grupos um poder 

inigualável sobre a organização sócio-política e cultural do país. 

 Os dados da pesquisa sobre os telejornais Nacional (JN) e da Record (JR) que 

realizei por conta do mestrado (ARAÚJO, 2012), dão conta de um discurso acerca dos 

direitos humanos centrados na violência, bem como em guerras e conflitos armados 

em geral (63%). Foram pesquisadas 160 reportagens, sendo 136 do JN e 29 do JR, 

exibidas entre os dias 1º de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2011, em que as 

expressões direitos humanos, direito humano, direitos fundamentais, direito 

fundamental, direitos básicos e direito básico apareciam como indexadores ou como 

componentes das mesmas. 
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Gráfico 1 – Correlação do tema direitos humanos e respectivas expressões JN e 

JR 

 
Fonte: ARAÚJO, Francisco de Paula. Representação televisiva dos direitos humanos no Brasil. 2012. 
144 f. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas e Formação Humana) – Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, 2012. 
 

Em relação ao JN se evidenciou que 61% das reportagens – que têm como 

tema os direitos humanos – estão relacionadas aos temas da violência, do crime, da 

repressão, dos assassinatos e correlatos, enquanto 20% se relacionam aos temas da 

justiça, do direito e da democracia e seus correlatos. Educação, saúde, trabalho, 

emprego, alimentação e correlatos em 14% das matérias; meio ambiente, 

infraestrutura, poluição, saneamento básico e correlatos aparecem em 1% delas e 

cultura, religião e correlatos também aparecem em 1% das ocasiões. Outros temas, 

como, por exemplo, economia e negócios, aparecem em 3% dos casos. 

 

Gráfico 2 – Correlação do tema direitos humanos e respectivas expressões 

Jornal Nacional 
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Fonte: ARAÚJO, Francisco de Paula. Representação televisiva dos direitos humanos no Brasil. 2012. 
144 f. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas e Formação Humana) – Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, 2012. 
 

Em relação ao JR, o procedimento não foi muito diferente, posto que em 69% 

das matérias impera a temática da violência e de temas correlatos, enquanto justiça, 

direito e democracia e seus correlatos (18%); educação, saúde, trabalho, emprego, 

alimentação e correlatos (8%) e cultura, religião e correlatos (2%) aparecem com 

menos frequência. 

 

Gráfico 3 – Correlação do tema direitos humanos e respectivas expressões 

Jornal Record 

 
Fonte: ARAÚJO, Francisco de Paula. Representação televisiva dos direitos humanos no Brasil. 2012. 
144 f. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas e Formação Humana) – Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, 2012. 
 

Muito embora a segurança também seja um direito social consagrado na 

CF/1988, e considerando, como já foi destacado, o fato de que a maior parte das 

reportagens pesquisadas diz respeito às questões atinentes à violência, poucas se 

debruçam sobre a questão da segurança em si, aparecendo esta em 9% das 

reportagens pesquisadas do JN e 3% dentre as do JR. É quase como se a violência 

fosse um fenômeno natural, e não a conseqüência da negação dos direitos mais 

básicos. O tema da segurança se vê, assim, negado pela grande mídia, em detrimento 

de um tema mais apelativo como a violência. Mas o que isso representa? Vejamos. 

A despeito do fato de a questão das concessões dos grandes veículos de comunicação 

no Brasil – notadamente o rádio e a televisão – carecer de revisão, estes se pautam 

por uma pseudo-legalidade. Sendo assim, o estabelecimento da ordem (mesmo para 

contrariá-la) se torna um pré-requisito para a manutenção destes veículos. A 
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existência de um “Estado Democrático de Direito” é indispensável, sob o risco de 

estes veículos serem subjugados ora por um Estado centralizador, ora pela anarquia 

de um território sem Estado e, por consequência, sem uma lei que os garanta. A 

mídia hegemônica, a exemplo do que acontece com o capitalismo, carece de um 

contrabalanceamento, pois sem Estado não há lei, impossibilitando qualquer um de 

seus empreendimentos, e com Estado demais, existe o risco de o seu livre exercício 

capitalístico ser prejudicado. 

Nesse sentido, a mídia necessita se legitimar, algumas vezes para se garantir 

contra os avanços do Estado sobre sua liberdade mercadológica, outras para se 

precaver dos questionamentos que a sociedade civil possa lhe direcionar, o que 

poderia, inclusive, resultar na revisão de suas concessões. Mas como então a mídia 

hegemônica opera para garantir sua “legitimidade” e, por conseguinte, sua 

legalidade? O que esta faz para que se observe o contrabalanceamento que garante 

sua hegemonia? A resposta é muito simples: ela fala. Fala de acordo com os seus 

preceitos e suas determinações. Fala para se garantir. Fala para dar a impressão de 

que todos estão protegidos sob a sua tutela e que atua no interesse da coletividade 

muito mais do que os governos e os poderes oficiais. 

Conforme destaca Jardim Pinto (2006, p. 86), a mídia tem se preocupado 

sobremaneira com a investigação, de modo que a “verdade” possa vir à tona: “a 

mídia está sempre tratando de revelar a verdade sobre os políticos para os cidadãos, e 

esta verdade sempre vem repleta de significados de corrupção, desrespeito e de 

deslegitimação do campo da política”. A autora destaca que esse é um discurso muito 

forte e é o que a mídia vem fazendo nos últimos anos quando trata do político, em 

um discurso que poderia, segundo a autora, ser caricaturado da seguinte forma: “Nós 

apresentamos para o cidadão a verdade sobre a política, a verdade que os políticos 

são corruptos. Nós substituímos os políticos representando os reais interesses dos 

brasileiros, porque nós falamos a verdade”. 

Mas não basta falar de si, antes é necessário criar uma atmosfera que propicie 

a legitimidade de seu discurso. E é exatamente aqui que entra o discurso da 

violência. Para se sentir protegido, é necessário ter medo, e para ter medo, é 

necessário que haja a violência ou pelo menos se tenha a impressão de que ela existe 

numa escala fora do normal. Nara Magalhães (2009, p. 331) cita Rifiotis, para quem 

“a violência é um objeto reificado, que não existia como tal até os anos 70, período 

em que apareceu já sob o signo da violência urbana”. Para esse autor, atesta 
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Magalhães (2009, p. 332), “houve uma ampliação do campo semântico da violência 

nos últimos anos, mas o que está aumentando é o significado negativo”. 

Coincidência ou não, o fato é que o período de exacerbação ou da atribuição negativa 

da violência combina com o da popularização ou da decolagem (1964-1975) da 

televisão no Brasil, tendo como consequência seus efeitos. 

Não se trata de forma alguma de indicar a televisão como a responsável pela 

violência. Até porque, como restou comprovado pela pesquisa sobre televisão 

realizada por Nara Magalhães (2009, p. 324), “os meios de comunicação de massa, 

mesmo sendo um dos agentes da negatividade sobre a violência, não são os únicos, 

pois esta negatividade está inserida num processo de significação mais amplo”. O 

que se busca demonstrar é que o discurso da violência exacerba a sensação de medo, 

fazendo com que este se torne uma constante. 

 Magalhães (2009, p. 328) esclarece que os vários caminhos de sua pesquisa, 

sejam quantitativos e qualitativos, e as variadas fontes mostravam que a percepção 

social da violência local era maior do que os registros permitiam visualizar, fazendo 

com que a chamada cultura do medo ou o sentimento sobre este estivesse imperando. 

Observando o padrão de indução da mídia, Abramo (2003, p. 33) assim se 

manifesta: “Submetido, ora mais, ora menos, mas sistemática e constantemente, aos 

demais padrões de manipulação, o leitor [ou telespectador] é induzido a ver o mundo 

não como ele é, mas sim como querem que ele o veja”. Para este autor, “o padrão de 

indução é, assim, o resultado e ao mesmo tempo o impulso final da articulação 

combinada de outros padrões de manipulação dos vários órgãos de comunicação com 

os quais ele tem contado”. 

Apesar da constatação de que o discurso dos dois jornalísticos sobre o tema 

seja semelhante, em alguns momentos parece que o JR relacionou de forma mais 

consistente o seu discurso dos direitos humanos com o tema dos direitos sociais 

propriamente ditos. Se não do ponto de vista quantitativo, pelo menos 

qualitativamente. Um exemplo é a reportagem intitulada “Negros e pobres são as 

maiores vítimas da violência policial em SP”. A matéria associa a temática dos 

direitos humanos em primeiro lugar à pobreza e ao racismo, mas também indica a 

ausência do Estado nas periferias dos grandes centros urbanos como umas das causas 

da violência. 

A reportagem conta a história da morte do trabalhador Jorge, de 33 anos, que 

teria as características das vítimas de violência policial: jovem, negro e morador da 
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periferia. Jorge fora assassinado por um policial após uma suposta briga de trânsito, 

crime que acabaria por ser solucionado e a verdade revelada. Por coincidência, ou 

não, a reportagem é do jornalista Rodrigo Vianna, reconhecido defensor dos direitos 

humanos e que em 2006 deixou a TV Globo fazendo críticas ferozes de como a 

cobertura das eleições daquele ano havia sido conduzida. Vianna circulara entre os 

jornalistas da emissora um e-mail no qual afirmava que a emissora atuou para 

prejudicar a campanha de Lula à reeleição. O referido e-mail vazou para a imprensa e 

acabou sendo publicado em diversos sites. 

Rodrigo Vianna, a propósito, foi um dos vencedores do Prêmio Direitos 

Humanos de Jornalismo (organizado pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos 

e pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul), com a série de quatro 

reportagens intitulada “Os porões da ditadura”. Exibida em agosto de 2010, a série 

mostra os centros clandestinos de tortura usados no período da repressão. 

Importante notar também que embora os direitos humanos sejam um tema 

recorrente nos telejornais pesquisados, poucas vezes este figurou como tema 

principal dentre as matérias analisadas. Os direitos humanos até figuram, mas 

figuram como um tema marginal às questões abordadas. Ou seja, se o tema é a 

guerra, o desemprego, a falta de saneamento etc., os direitos humanos aparecerão em 

segundo plano. Dentre as reportagens pesquisadas, existe apenas uma exceção. Trata-

se de uma notícia do JN: “Os conflitos tiram de 28 milhões de crianças a 

oportunidade de estudar. E expõe os jovens ao risco de violência sexual, ataques a 

escolas e outros atentados contra os direitos humanos”. Nesta matéria, os direitos 

humanos estão no centro da discussão; a violência, a falta da oportunidade de estudar 

e outros temas aparecem como consequências da não observância daqueles direitos. 

Os direitos fundamentais e os direitos básicos (encarados nesta pesquisa 

como sinônimos dos direitos humanos) são temas ainda menos recorrentes nestes 

noticiários. Os primeiros são citados apenas quatro vezes pelo JN e o segundo, 

apenas uma vez, enquanto o JR não cita nenhum dos dois no período pesquisado. 

Em relação às poucas abordagens feitas pelo noticiário acerca dos chamados 

direitos básicos, cito como exemplo uma reportagem realizada pelo JN, na qual se 

empregou uma linguagem mais complacente, por assim dizer, sobre os direitos 

humanos, mesmo que esta expressão não tenha sido citada na matéria. A matéria 

apresenta o município maranhense que tem o menor rendimento médio do país. 

Segundo a reportagem, a renda média mensal dos moradores do município não passa 
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dos 156 reais, sendo que pelo menos 36% dos habitantes vivem com renda de até 70 

reais por mês, patamar considerado de extrema pobreza. Temas de cunho mais social 

como pobreza, violência, trabalho, educação, saúde e saneamento básico aparecem 

com relativa frequência no texto, caracterizando esta reportagem como uma exceção 

entre tantas. 

Outra constatação importante desta pesquisa é que a maior parte das 

reportagens concernentes à temática dos direitos humanos situa-se na editoria 

internacional (58%), enquanto as referentes aos direitos fundamentais (75%) estão 

destacadas na editoria nacional do JN. Na contramão disso, 57% das reportagens do 

JR estão na editoria nacional. 

Como se sabe, parte importante da doutrina jurídica corrobora com o 

entendimento de que os direitos fundamentais nada mais são que a afirmação dos 

direitos humanos em termos constitucionais em cada Estado. Isto porque ao contrário 

dos direitos humanos – que independem de estarem ou não escritos – os direitos 

fundamentais precisam estar inscritos no ordenamento jurídico pátrio para terem seu 

valor reconhecido juridicamente. Vale ressaltar, entretanto, que, uma vez que 

estamos tratando do discurso sobre estes direitos e não diretamente sobre suas 

implicações jurídicas – muito embora estas devam ser consideradas –, ao abordar 

estes direitos da perspectiva interna (falando em direitos fundamentais e não em 

direitos humanos), a mídia faz com que as abordagens da violação destes direitos 

apareçam com menos implicações, pois o país não corre, por exemplo, o risco de ser 

questionado por algum organismo internacional. 

Fica claro que a retórica, mesmo não devendo ser a principal perspectiva 

destes direitos, acaba por se refletir no plano prático. Tanto é assim que o Jornal da 

Record foi premiado com o prêmio Vladimir Herzog, que “é concedido às grandes 

reportagens que denunciam todo tipo de violação aos direitos humanos e estimulam a 

luta pela cidadania”. O jornalístico foi agraciado com o prêmio por conta da 

reportagem “Presídios: sobrevivendo no inferno”, na qual “os repórteres da Record 

fizeram registros assustadores do sistema penitenciário falido do Espírito Santo”. De 

acordo com a matéria, “a reportagem foi exibida e discutida na organização das 

Nações Unidas”, fazendo com que o governo daquele estado tomasse medidas para 

solucionar o problema, mudando a realidade do seu sistema prisional. Mais uma vez 

figurou ao lado da expressão direitos humanos, dizeres como presos, presídios, 

tortura, doença e sujeira. 
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Considerações finais 

 

O que se procurou evidenciar neste trabalho é que o tema dos direitos 

humanos até tem sido assumido pelo discurso midiático, mas é assumido segundo 

seus critérios e interesses, mesmo à revelia de sua importância, como se se buscasse 

1) ou dar uma satisfação à opinião pública de suas posturas editoriais com vistas à 

manutenção de suas concessões e de seus interesses correlatos ou 2) como se os 

direitos humanos fossem um pretexto para a postura imperialista dos países 

economicamente hegemônicos. O que se evidenciou ainda é que o sistema não 

desqualifica os direitos humanos. Mas se não o desqualifica, procura convertê-lo a 

seu favor, demovendo o seu caráter de “guião emancipatório” (SOUSA SANTOS, 

1997), e, para tanto, lança mão avidamente dos recursos midiáticos. 

Por isso mesmo, seu discurso não é só o de afirmar os direitos humanos, mas 

afirmá-lo segundo seus interesses. Neste processo fica evidente a “invisibilidade” da 

temática dos direitos humanos por um lado, e sua “supervisibilidade” por outro. Não 

há dúvida de que um maior engajamento dos media com esta temática garante a estes 

direitos sua maior visibilidade e, por consequência, sua maior observância, bem 

como uma maior mobilização em torno destes. 
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Resumo: Este artigo é uma síntese da discussão estabelecida pela tese de 

doutoramento da autora concluída em maio de 2012. O trabalho visou identificar os 

principais problemas para formulação e assunção de uma política nacional de 

arquivos pelo poder público no Brasil, contextualizando a arquivística na chamada 

Sociedade Global da Informação, no universo de políticas nacionais de informação 

no mundo globalizado, no âmbito do processo de aprimoramento da democracia no 

Brasil e da busca por soluções para os problemas enfrentados para preservar e dar 

acesso aos documentos de interesse público, nas três esferas de poder e em suas três 

instâncias. Inclui, também, algumas assertivas às quais foi possível chegar a partir da 

pesquisa que incluiu como fonte os responsáveis pelos arquivos de sete órgãos 

públicos situados em Belo Horizonte/MG, identificando-se as bases fundamentais 

para a ação arquivística e suas fraturas, além das principais ações (e não ações) 

políticas que determinam o destino e o acesso aos documentos gerados pelo poder 

público. 

 

Palavras-chave: Política nacional de arquivos; sociedade da informação; 

democracia no Brasil. 

 

Abstract:  This article is a summary of the discussion established by the doctoral 

thesis of the author completed in May 2012. The study aimed to identify the main 

problems for the formulation and the assumption of a national archives policy by the 

government in Brazil, contextualizing archival in the Global Information Society, in 

the universe of national information policies in a globalized world, under the process 
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of improving democracy in Brazil and the search for solutions to the problems faced 

to preserve and give access to documents of public interest, the three spheres of 

power and in its three instances. It also includes some assertions which could be 

reached from the survey that included as source responsible for the files of seven 

public agencies located in Belo Horizonte/MG, identifying the fundamentals of 

archival action and their fractures, beyond main actions (and non-actions) policies 

that determine the fate and access to documents generated by the public power. 

 

Keywords: National policy files; the information society; democracy in Brazil. 

 

Sociedade da Informação e democracia no Brasil 

 

onsidera-se que haja uma política nacional, nesse início de século, voltada 

para a transparência e o controle social do Estado brasileiro, através do 

acesso público às informações documentais orgânicas produzidas e 

recebidas pelo poder público, em face da publicação da complementação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, em 2009, e publicação da Lei de Acesso à Informação, de 

2011. Por outro lado, o quadro político nacional indica que essa política não se faz 

com força suficiente para mudar, em curto espaço de tempo, a opacidade do Estado e 

sua postura historicamente autoritária. 

O poder no Brasil concentra-se no Executivo, e a publicação dessas leis é 

uma ação política que parte da Presidência da República, e não do Congresso. Tal 

situação decorre do modo como os direitos sociais e políticos foram estabelecidos – 

em períodos de exceção, por governos ditatoriais, quando o Legislativo, se não 

estava fechado, era apenas decorativo (CARVALHO, 2003) – e deixa a negociação 

política sem a mediação da representação. Além dos períodos de exceção, a 

construção da democracia no Brasil, após o período colonial, ao longo de mais de um 

século, ainda não se consolidou como representativa ou institucionalizada, e acontece 

de forma delegativa (O’DONNELL, 1994). 

As instituições democráticas são instituições políticas que possuem relação 

direta com a tomada de decisão, com os canais de acesso aos cargos de decisão e 

com a configuração dos interesses que reivindicam tal acesso. A falta de referenciais 

sólidos nos acordos, propostas e ações políticas transparece na fragilidade das 

C
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instituições políticas no país – os partidos políticos não são reconhecidos por seus 

programas, o debate de ideias inexiste e os cidadãos não interferem ou participam da 

vida política daqueles por eles eleitos para representá-los. Tradicionalmente, “as 

influências particulares e as ações dos indivíduos teriam uma influência 

relativamente maior sobre os acontecimentos políticos” (FREY, 2000). 

Após o fim do regime ditatorial militar no início dos anos 80 do século 

passado, a superação desse estado de coisas não encontrou alternativa que a 

conduzisse. Nesse momento, se iniciava a implementação do projeto neoliberal de 

Sociedade da Informação que, assumindo os discursos da democracia e da liberdade 

como formas de minimização do poder do Estado e liberalização do mercado, 

transfere o poder para as mãos de quem controla os processos informacionais. Dessa 

forma, o Estado – em especial o Poder Executivo – enquanto controlador de muitos 

desses processos, torna-se parte integrante do mercado, disputando com a iniciativa 

privada a sua predominância no mercado. Ou seja, o modelo de intervenção estatal é 

suplantado pela economia de mercado que impõe a redução do Estado e o hibridismo 

do público e privado (PEREIRA, 2004). 

Novos conceitos passam a reger os planejamentos e estratégias do Estado e da 

iniciativa privada: política de resultados, governança, inovação, dentre outros, 

centrados nas Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs), com vistas à 

apropriação dos vários processos pelos quais a informação é criada, processada e 

utilizada (BRAMAN , 2006). As TICs são o instrumento através do qual a sociedade é 

regida política e economicamente, impondo consequências aos processos de 

formulação de políticas públicas, em especial, de políticas nacionais de informação. 

No Brasil não há uma política nacional de informação assumida pelo poder público e 

voltada para atender à sociedade, o que deixa as instituições públicas sem bases 

claras para a tomada de decisões relativas à informação, não só no âmbito 

administrativo como também no político. Lara e Conti (2003, p. 30-1) constatam essa 

falta no Brasil e denunciam a ausência de um referencial teórico mais sólido. 

Algumas leis, projetos e regulações são adotados, principalmente, no que se refere a 

direito autoral, direito à privacidade, inclusão digital, segurança nacional, governo 

eletrônico. Mais recentemente, as leis de Responsabilidade Fiscal e de Acesso à 

Informação Pública vieram, em especial, acalmar os investidores, embora tenham o 

potencial de promover o acesso amplo à informação pública por parte da sociedade. 
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Também o Marco Civil da Internet, aprovado em abril deste ano corrente, promete 

garantir direitos e liberdades no uso da rede mundial de comunicação. 

Uma política nacional visa a nortear a formulação de programas e projetos, 

estabelecendo a priori os seus fundamentos, tendo como objetivo último criar novos 

meios de integração cívica, econômica, social e, mesmo, interpessoal (PHIPPS, 2000) 

que melhorem a vida dos cidadãos e propiciem a superação de problemas já 

estabelecidos. A ausência de políticas nacionais de informação no mundo 

globalizado deixa lugar para as políticas tácitas e para a invisibilidade das leis. A 

dinâmica dos processos políticos, na atualidade, acontece permeada pelos problemas 

impostos pela globalização. Os principais problemas para a sua formulação se 

encontram na interdependência das políticas entre os países, no reflexo da política de 

um setor econômico em outro e na falta de delimitação precisa entre os poderes 

público e privado (BRAMAN , 2006). 

O caráter de commodity dado à informação faz, a partir das leis de mercado, 

com que se crie a demanda pela sua transparência, de modo a trazer segurança aos 

investidores nos cálculos de risco. Paradoxalmente, o valor da informação também 

cria a estratégia do segredo, que se mostra como recurso para sua valorização pela 

escassez, propiciando o seu uso privilegiado por quem tem trânsito nos núcleos do 

poder. Essa estratégia, portanto, é um dos motivos da opacidade da informação 

arquivística de interesse público. 

As oportunidades de atuação no mercado através de privilégios políticos, por 

excederem as oportunidades econômicas no país, fazem com que se alastre a 

corrupção. No Brasil, a corrupção se instala de forma sistêmica, o que também 

promove, como resposta, a ideia de transparência (PEREIRA, 2004). Menos do que 

trocar os ocupantes dos cargos públicos, torna-se mais eficaz o controle das suas 

ações através do acesso público às informações que transpareçam seus atos, 

combatendo a corrupção, fortalecendo as instituições políticas e gerando segurança 

para o investidor. 

Nos países semiperiféricos do sistema internacional, como o Brasil, o 

fortalecimento das instituições políticas depende de ações que superem o deficit, não 

só em accountability, mas também em governança, e empowerment (EISENBERG; 

CEPIK, 2002). Tais ações envolvem tratamento e acesso às informações orgânicas, de 

modo a dar visibilidade às atividades desenvolvidas para o planejamento de ações 

futuras com eficácia e eficiência; para haver conhecimento do Estado pelo mercado e 
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pela sociedade; e para promover conhecimentos que viabilizem a participação social 

nas decisões do Estado, desde que assentada em uma comunicação dialógica. 

A partir da facilitação das comunicações e do hibridismo público-privado, a 

concepção do que é ser cidadão assume novos matizes, ampliando o seu status de 

relação Estado-sociedade para também sociedade-sociedade, como um modo de 

incorporação de indivíduos e grupos ao contexto social (VIEIRA , 2001). A cidadania 

passa a supor o conceito de exclusão, que adquire significado em contraposição ao de 

pertencimento (PHIPPS, 2000), condição que depende de integrações cívica, 

econômica, social e interpessoal. Há uma nova forma de se perder a cidadania 

através da exclusão imposta pelo surgimento dos ricos e dos pobres no mercado de 

informação e comunicação. 

Vieira (2001) distingue dois tipos de orientação da cidadania: os cidadãos 

orientados pela ideologia comunitarista organizam-se em movimentos de defesa de 

interesses de grupos, como na defesa da preservação da natureza e dos direitos de 

“minorias”, tais como os da mulher, os étnicos, os de orientação sexual diversa e 

outros, recuperando a noção de “destino comum”. Opera-se a consagração universal 

dos direitos humanos que faz reconhecer a cidadania da pessoa universal, 

independentemente da sua nacionalidade. A bandeira da igualdade é substituída pela 

bandeira da diferença, já que igualdade se baseia na rejeição às necessidades e 

características essenciais a grupos minoritários. A política presidencial brasileira, 

com vistas a dar atenção à “bandeira da diferença” dos grupos sociais organizados, 

encontra-se nas chamadas Ações Afirmativas que, dentre outras medidas, amplia a 

licença maternidade e cria cotas de vagas para negros nas universidades. 

Concomitantemente, os cidadãos orientados pela ideologia neoliberal – que é 

referendada no discurso das mídias – consideram que suas ações não sejam políticas, 

agem baseados no individualismo, pressupondo a ação do Estado como técnica, 

voltada para atender ao mercado, este visto como um ente autônomo e onipresente, 

regido por forças que não têm suas identidades definidas. Nessa perspectiva, o 

cidadão é visto como consumidor e o processo de “inclusão” se realiza na 

apropriação de bens valorizados socialmente. Dentre as medidas globais advindas da 

percepção do Estado como necessário para garantir o funcionamento do mercado na 

década de 90, o Brasil engajou-se com o Plano Real visando ao fim da hiperinflação 

e, a partir da década seguinte, deu início às privatizações das empresas estatais. 
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As ações da Polícia Federal de investigação de alguns casos de corrupção, 

respaldadas pelo governo federal e disseminadas pela mídia, chegam aos cidadãos 

sem trazer consigo bases de conhecimento para a discussão que conduza os cidadãos 

a atos objetivos na defesa dos seus direitos. Isso resulta em uma revolta impotente 

contra os ocupantes dos cargos públicos e, o que tem consequências mais graves, 

contra os políticos e as instituições políticas. 

A política presidencial de informação identificada implicitamente às leis 

publicadas nos últimos anos no Brasil, ao mesmo tempo em que atende às exigências 

do mercado global, busca atender às proposições da Unesco – que tem em vista as 

Sociedades do Conhecimento, centradas mais no humano do que no tecnocrático – e 

à sociedade em seu anseio pelo combate à corrupção e pela disponibilização de 

documentos que podem explicar marcas deixadas por períodos políticos que, hoje 

ainda, interferem na vida da sociedade. As publicações da lei nº 131 em 2009 – que 

complementou e fez valer a Lei de Responsabilidade Fiscal – e da Lei de Acesso à 

Informação, em 2011, tentam impor uma mudança de cultura no que se refere a 

“transparência e controle social”. Mas as prestações de conta que os órgãos têm 

disponibilizado na internet seguem modelos da contabilidade que são ininteligíveis 

para o cidadão comum. 

 

Arquivo, poder e democracia 

 

A informação arquivística assume lugar predominante no contexto do 

cumprimento dessas leis. Desde que se reconheça que os documentos públicos 

precisem de tratamento arquivístico para que haja acesso de qualidade aos 

documentos orgânicos públicos (JARDIM, 1999), o cumprimento da Lei de Acesso à 

Informação poderá mudar a relação entre Estado e sociedade. 

 

Há, [...] uma relação profunda entre a gestão da informação 

arquivística como um recurso e a qualidade dos serviços 

prestados pelo Estado à sociedade civil. As possibilidades 

de acesso à informação governamental pelo administrador 

público e o cidadão encontram-se diretamente relacionadas 

com o conjunto de práticas desenvolvidas pela 
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administração pública no decorrer desse ciclo informacional 

(JARDIM, 1999, p. 33). 

 

O primeiro grande problema da arquivística no Brasil é a falta de 

reconhecimento das atribuições arquivísticas pelo poder público. O fato de a Lei 

colocar a Controladoria-Geral da União (CGU) como o órgão central das suas 

disposições, desconsiderando a imprescindibilidade do acompanhamento do 

Conselho Nacional de Arquivos (Conarq) para que haja tratamento arquivístico 

adequado, de modo a promover a compreensão do significado dos documentos, faz 

com que tal Lei seja insuficiente para um aprimoramento expressivo da relação entre 

Estado e sociedade. 

Dentre os conceitos prioritários e fundamentais do campo, a informação 

arquivística fica definida como informação documental orgânica, na qual documento 

é considerado como a informação e o suporte que a contém, utilizáveis para fins de 

consulta ou prova; e onde o predicado de orgânica acrescido à informação indica, em 

uma abordagem jenkinsoniana, a natureza “imparcial” e inter-relacionada dos 

documentos que são gerados em processos de realização de determinada missão em 

organizações privadas ou públicas. Nessa perspectiva, a representação arquivística 

dos documentos espelha os atos/ações do seu produtor.34 

É, pois, a partir das informações arquivísticas que se conhecem as 

organizações, desde que essas informações sejam representadas nos moldes da 

arquivologia, com referência ao motivo da sua criação, pois o volume documental 

arquivístico é sempre maior do que a vista pode alcançar. No Brasil, as informações 

arquivísticas públicas são de responsabilidade das instituições arquivísticas que 

devem ser criadas em cada instância de poder e em seus três níveis, conforme a Lei 

de Arquivos, de número 8.159, publicada em 1991. As determinações da Lei 

estabelecem o controle, a representação, a disseminação e a preservação das 

informações arquivísticas públicas e privadas de interesse público que viriam 

viabilizar a governança, o accountability, o empowerment e a construção da memória 

nacional, que cumpre papel fundamental no fortalecimento das instituições políticas. 

                                                 
34 O plano de classificação arquivística representa conjuntos documentais em uma estrutura 
hierárquica das funções, atividades e tarefas que produziram os documentos. O que se quer representar 
em uma classificação de documentos arquivísticos é a sua origem e as inter-relações orgânicas 
existentes entre os documentos, de modo a fazer entender o que tenha sido o desenvolvimento das 
atividades do seu produtor. O documento de arquivo, dessa forma, é visto como a “materialização” 
dos atos/transações do seu produtor (DURANTI, 1994). 



Acesso Livre n. 2  jul./dez. 2014       78 

O acesso a documentos de empresas privadas que toquem os interesses da 

sociedade é preconizado pela comunidade arquivística internacional, tendo em vista 

a transparência democrática, o combate à corrupção e como uma estratégia para 

documentar o desenvolvimento histórico de todos os segmentos da sociedade. A essa 

perspectiva foi dado o nome de Arquivos Totais. Contudo, o recolhimento de 

documentos privados no Brasil tem-se resumido, até este momento, aos documentos 

de pessoas ilustres às quais são atribuídas realizações de grande significação para o 

país. Quanto aos documentos de empresas responsáveis por atividades que 

determinam o Índice de Qualidade de Vida da população brasileira em seu cotidiano, 

não se conhece o seu destino. 

O campo da arquivologia é pouco considerado e conhecido, especialmente no 

Brasil. A Gestão do Conhecimento, campo de estudos voltado para se criarem bases 

para os planejamentos estratégicos nas organizações, depende radicalmente das 

informações arquivísticas, embora os profissionais da ciência da informação ainda 

não tenham incluído os recursos teórico-metodológicos da arquivologia em seus 

desenvolvimentos. Assim também, a ciência da computação, a biblioteconomia e a 

administração pública ou de empresas não incluem em seus currículos de curso a 

teoria dos arquivos. 

As responsabilidades atribuídas às instituições arquivísticas pela Lei de 

Arquivos lhes conferem poderes para vetar listas de eliminação de documentos35 e 

para representar e descrever os conjuntos documentais, bem como, através do 

Conarq, solicitar a declaração de interesse público e social de conjuntos documentais 

gerados por entidades privadas ou pessoas. O tratamento de documentos, com base 

nos princípios da arquivologia, faz com que seus metadados espelhem as ações 

desenvolvidas dentro das organizações/entidades, propiciando o acesso e a pesquisa 

que gera novos conhecimentos a partir dos atos dos seus produtores e preservando as 

informações documentais orgânicas, que guardam em si parte significativa da 

memória nacional. Se as informações contábeis da prestação de contas dos órgãos 

públicos fossem apresentadas dentro do modelo arquivístico de classificação dos 

documentos, a possibilidade de compreensão do significado dessas informações 

cresceria consideravelmente. 

                                                 
35 Art. 9º. A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público será 
realizada mediante autorização da instituição arquivística pública, na sua específica esfera de 
competência. 
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Os arquivos do Estado legitimam o poder, embora tenham o potencial de 

servir ao povo (VÁZQUEZ, 2005), mas a tradição de instituições arquivísticas a 

serviço do Estado, como arquivos históricos abertos à consulta pública, iniciada no 

Executivo no nível federal, é ainda reproduzida nos níveis estadual e municipal. O 

Senado, a Câmara e o Supremo Tribunal federais mantêm arquivos em suas sedes em 

Brasília, inclusive abertos à consulta pública, mas nenhum deles criou sua instituição 

arquivística com as responsabilidades e prerrogativas estabelecidas na Lei de 

Arquivos, e essa política também se reproduz nos níveis estadual e municipal: 

situação que ocorre com os tribunais de justiça, assembleias e câmaras legislativas. 

A relação entre arquivo, poder e democracia se faz nas práticas burocráticas que 

permitem o segredo e os usos e não usos (JARDIM, 1999) da informação documental 

orgânica pública a fim de legitimar o Estado e reproduzir a hegemonia das classes 

dominantes. Para Cruz Mundet e Fugueras (1999, p. 103), “a incorporação do direito 

[a informação] no ordenamento jurídico distingue os países democráticos dos não 

democráticos e, entre os primeiros, o nível de maturidade” da sua democracia. A 

opacidade da informação arquivística de interesse público, além de ser uma 

estratégia de valorização da informação no mercado, é uma estratégia de poder, tal 

como Jardim demonstrou em 1999. O que remete à proposta de Cook (1997) de que 

a arquivística nos países que se dizem democráticos deva deixar de se constituir em 

um saber de Estado e passar a atender à sociedade e ao Estado na sua função de 

servir à sociedade. 

O principal marco na vida dos arquivos no Brasil se deu com a aprovação da 

lei 8.159, em 8 de janeiro de 1991. A Lei de Arquivos veio estabelecer, como base 

estrutural da informação arquivística pública e privada de interesse público, a criação 

das instituições arquivísticas e do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), 

responsável pela formulação e implementação da Política Nacional de Arquivos, 

além de um conjunto de responsabilidades que assegurariam o controle, 

processamento, preservação e acesso a essas informações. 

 

Os arquivos do poder público no Brasil 

 

Nossa pesquisa permitiu perceber uma fratura nessa base estrutural e a 

reivindicação da sua mudança foi especificamente definida no âmbito das propostas 

da 1ª Conferência Nacional de Arquivos (1ª Cnarq), através da autonomia e 
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democratização do Conarq, e do estabelecimento de sanções pelo descumprimento 

da Lei de Arquivos. A Conferência também apresentou uma moção de apoio à 

eleição para diretor de instituição arquivística, a fim de contornar os problemas 

advindos das nomeações. 

A pesquisa mostrou que quando cabem à mesma pessoa, simultaneamente, a 

direção da instituição arquivística e a presidência do conselho, suas atribuições 

acabam por se confundir, anulando o papel político do conselho. Esse 

“embaralhamento” da direção dos conselhos e das instituições arquivísticas traz 

consigo uma política de constrangimento às iniciativas que venham exigir, afinal, o 

enfrentamento do(s) governo(s), fazendo com que os conselhos assumam os 

programas de governo. Além de que os conselhos nacional e estaduais ficam 

identificados com o Poder Executivo, cujas decisões são vistas como intromissão no 

Legislativo e Judiciário, induzindo estes últimos à desconsideração de sua defesa da 

Lei de Arquivos. 

Nesse quadro político se insere o cotidiano das instituições arquivísticas e dos 

conselhos de arquivo, além de setores de trabalho, dentro das entidades públicas, que 

são responsáveis pelos arquivos, mas que não foram institucionalizados. 

Note-se que a pesquisa mostrou pontos de evolução positiva no tratamento da 

informação arquivística neste século. Ela encontra-se em: 

• A efetivação dos serviços de gestão documental dos documentos das 

atividades-meio nos órgãos públicos do Poder Executivo Federal e nos 

estaduais das regiões Sul e Centro-Sul, mesmo com deficiências que se aliam 

a problemas detectados no Plano de Classificação que lhes tem servido de 

modelo; 

• O aumento do número de cursos de graduação e criação de um de pós-

graduação em Arquivologia, o que significa um processo de ampliação do 

número de profissionais capacitados, embora isso ainda não tenha resultado 

em uma bibliografia rica e consistente como o campo demanda; e 

• O Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos, a 

coleta de informações sobre as instituições arquivísticas a partir de um 

formulário, a tradução e publicação das normas de descrição e a edição dos 

requisitos para sistemas pelo Conarq. 
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A indagação que norteou nossa pesquisa – que políticas subjazem às ações nos 

arquivos – induziu à identificação de uma macropolítica internacional contraditória 

quanto à Transparência e a Opacidade; uma macropolítica nacional que não faz 

cumprir a Lei de Arquivos e atrela o Conselho Nacional de Arquivos ao Poder 

Executivo; e políticas locais que reproduzem e refletem essas macropolíticas. As 

ações relativas aos documentos arquivísticos, apontados pela literatura e pela análise 

de documentos institucionais, indica que o tratamento dos documentos de interesse 

público não tem em vista atender à sociedade, mas ao Estado-Mercado. 

A pesquisa identificou a necessidade também de políticas institucionais que 

venham estabelecer objetivos, estratégias e critérios para o trabalho arquivístico 

cotidiano. Sua falta de definição formal por um grupo multidisciplinar de experts em 

vários campos do conhecimento deixa o tratamento arquivístico à mercê de decisões 

baseadas em situações circunstanciais e permeadas pela subjetividade de seus atores. 

Os entrevistados da pesquisa de campo voltada para o cotidiano do tratamento dos 

arquivos públicos em Belo Horizonte,36 a fim de se verificar os problemas apontados 

pela literatura e de se alcançarem dados de realidade que indicassem outros 

problemas a serem superados pela formulação e implantação de uma política de 

arquivos, identificaram quatro pontos que podem cumprir o papel de dar início à 

identificação de orientações bem embasadas a comporem uma política institucional, 

pois não abarcam toda a gama de decisões que é tomada cotidianamente nos 

arquivos. Foram eles: 

1. Metas prioritárias dentro do conjunto de responsabilidades da instituição 

arquivística; 

2. Critérios para a priorização de conjuntos documentais a serem descritos nos 

arquivos de guarda permanente, além de critérios para se definir o grau de 

detalhamento dessa descrição – se analítica, sumária ou item a item; 

3. Critérios para a priorização de conjuntos documentais a serem digitalizados; 

4. Definição dos recursos teóricos e metodológicos que a instituição deve adotar. 

 

Foi possível inferir, através da pesquisa, que nos Poderes Legislativo e 

Judiciário não há obediência à lei 8.159 nem aos princípios arquivísticos de gestão 

                                                 
36 Arquivo Público Mineiro (APM), Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH), 
Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), 
Câmara Municipal de Minas Gerais (CMBH), Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCMG), e Tribunal 
Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). 
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documental, e que os presidentes das casas desses poderes desconsideram as 

questões arquivísticas; e que no Poder Executivo estadual e municipal, a lei é 

cumprida de forma precária, também sem obedecer de maneira rigorosa aos 

princípios arquivísticos, ficando evidenciados o desconhecimento e a 

desconsideração dos governantes no que se refere às responsabilidades e 

prerrogativas das instituições arquivísticas. 

A perspectiva de identificar as políticas subjacentes às ações nos arquivos, em 

entidades públicas de Belo Horizonte, permitiu identificar as ações políticas, em si 

mesmas, decorrentes de decisões políticas, e que geram problemas a serem 

considerados na formatação de uma política de arquivos. A ação política decorre de 

uma decisão política – ou não decisão, como identificou Jardim (2008) – sendo, 

portanto, toda aquela ação que advém de uma visão particular de como a sociedade 

deve ser (BRAMAN , 1989), ou da visão de como a relação entre o poder público e a 

sociedade deva ser. 

A pesquisa de campo fez destacar 23 ações políticas recorrentes nos órgãos 

públicos, ressaltando-se que essas ações não acontecem, necessariamente, em todas 

as entidades pesquisadas. Inicialmente listam-se as ações políticas identificadas no 

Poder Executivo: 

1. Colocar a instituição arquivística subordinada à função da Cultura; 

2. Nomear seu diretor com compromissos assumidos com metas de governo; 

3. Fracionar, terceirizar e/ou colocar o arquivo intermediário dentro das funções de 

zeladoria e almoxarifado, ou ainda, mantê-lo nos setores de trabalho onde foram 

gerados. 

 

Não ações de caráter político: 

4. Não respeitar a lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, na sua íntegra; 

5. Não designar recursos suficientes para o desenvolvimento das atividades 

arquivísticas em um orçamento próprio; 

6. Não formular política institucional que estabeleça os objetivos, as metas, os 

critérios para as decisões e as normas técnicas de tratamento arquivístico; 

7. Não vincular as funções arquivísticas à função de gestão da informação dentro da 

função de Administração; 

8. Não vincular a abordagem arquivística ao processamento de dados; 
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9. Não prover o arquivo de número suficiente de pessoal e não editar concursos 

públicos específicos para prover cargos suficientes na instituição arquivística; 

10. Não criar respaldo legal, nem condições administrativas para o levantamento 

documental nos setores de trabalho, ou para elaboração e implantação de Plano de 

Classificação, ou para a criação das Comissões Permanentes de Avaliação; 

11. Não criar cursos de formação e capacitação nas suas instituições de ensino; 

12. Não prover a instituição arquivística com profissionais gabaritados e em número 

suficiente das áreas de processamento de dados e de comunicação. 

 

Nos poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas, outras 

ações políticas se somam às já listadas.37 São elas: 

13. Dar destinação final a documentos sem temporalidade estabelecida em uma 

tabela por comissão mista de avaliação; 

14. Autorizar a publicação de editais de eliminação pelas mãos do seu produtor; 

15. Criar instituição arquivística com a finalidade de funcionar como um arquivo 

intermediário; 

16. Nomear diretor de arquivo bibliotecário com resistência às abordagens da 

arquivologia; 

17. Instalar a instituição arquivística em prédio inadequado e/ou fora da área central 

da cidade; 

18. Criar memorial ou centro de memória que retire documentos considerados de 

valor histórico do conjunto ao qual pertença por proveniência; ou que pretenda 

apenas substituir o serviço de arquivos permanentes de uma instituição arquivística; 

19. Manter o arquivo junto com a biblioteca sob a mesma direção; 

20. Designar setor de trabalho, dentro da estrutura do órgão, diferente do setor 

responsável pela guarda permanente, para criar Plano de Classificação. 

 

Não ações de caráter político nos poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público 

e Tribunal de Contas que se somam às já listadas: 

21. Não criar instituição arquivística; 

22. Não manter sala de consultas nos setores de arquivo; 

                                                 
37 Muitas dessas ações e não ações que não se perceberam no Poder Executivo em Belo Horizonte 
ocorrem no Poder Executivo Municipal no interior do país; contudo, suas entidades não fizeram parte 
da pesquisa de campo. 
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23. Não vincular os serviços arquivísticos às determinações das leis de 

Responsabilidade Fiscal e de Acesso à Informação. 

 

Procedimentos de base para uma política nacional de arquivos no Brasil 

 

A superação dos problemas gerados pelas políticas subjacentes a essas ações 

e não ações depende de se substituí-las pela implementação de uma política explícita 

e orientada. As propostas da 1ª Cnarq configuram-se como as principais providências 

para que essa política aconteça, mas as estratégias para a sua implementação 

dependem das demais políticas nacionais e internacionais que coparticipem e 

interfiram nos processos informacionais arquivísticos na Sociedade da Informação, 

tais como a questão da opacidade como recurso de valorização no mercado da 

informação enquanto commodity; a disputa pelo controle das tecnologias de 

informação e comunicação; e a desvirtuação do exercício da cidadania, que moldaria 

a democracia representativa, mas que foi substituído pela aquisição de bens de 

consumo que é equivocadamente assumida como determinante para a inclusão social. 

Uma política depende de procedimentos de base que a sustentem e orientem. Ao 

longo da pesquisa, foram identificadas providências a serem tomadas que permitirão 

maior eficiência ao processo, quais sejam: 

1. Politizar a discussão (JARDIM, 1999); 

2. Definir a Política Nacional de Arquivos, seu objeto e seus objetivos (JARDIM et 

al., 2009; VÁZQUEZ, 2005); 

3. Identificar a diversidade arquivística brasileira (JARDIM, 2009) e a diversidade 

dos usuários da informação arquivística de interesse público (LARA; CONTI, 2003); 

4. Considerar a necessidade de geração de conhecimento através da comunicação 

compreensível e bidirecional (LARA; CONTI, 2003; JARDIM, 1999); 

5. Considerar que as instituições arquivísticas possam ser fóruns mediadores do 

debate político (MORIGI; VEIGA, 2007). 

 

1. Politizar a discussão significa levá-la para a polis, para o âmbito da sociedade, 

instalando o debate e o confronto entre opiniões, valores e ideologias diferentes, de 

maneira que o próprio discurso amadureça, conduzindo a uma política de arquivo 

que corresponda aos anseios dos brasileiros e lhes traga resultados satisfatórios. 
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2. A definição do que seja uma Política Nacional de Arquivos torna-se importante 

tendo em vista o fato que se observou relativamente às políticas nacionais de 

informação. Diante das dificuldades conjunturais para se formular uma política 

nacional de informação, a prática tem sido considerar os projetos e regulações 

voltados para a informação como se fossem uma política. Os autores do campo têm 

defendido que uma política nacional é aquela que estabelece metas e objetivos 

baseados em princípios político-sociais, indicando as principais estratégias e 

diretrizes a serem seguidas no momento de se desenvolverem projetos ou se criarem 

regulações. 

 

Os objetivos de uma política nacional de arquivos ficaram definidos como: 

• A democratização e o aumento da qualidade do acesso à informação 

arquivística pública e à privada de interesse público; 

• A promoção da boa governança; 

• A promoção do accountability; 

• A promoção da geração de conhecimento a partir das ações do poder público; 

• A promoção da participação dos cidadãos nas decisões dos ocupantes dos 

cargos públicos; e 

• A construção da memória nacional. 

 

O objeto de uma política nacional foi identificado como sendo a instituição 

arquivística, seu objeto e seus sujeitos, além daquelas entidades e sujeitos que 

coparticipam da ação arquivística. Dessa forma, o objeto da política se traduz em: 

• A instituição arquivística pública; 

• Os documentos arquivísticos públicos e aqueles privados de interesse público; 

• Os órgãos e entidades que produzam esses documentos; 

• Os profissionais envolvidos; 

• As entidades que ofereçam cursos e outros meios para a formação e 

capacitação do arquivista; 

• Os conselhos de arquivos e outras entidades de promoção e fiscalização da 

atividade arquivística; 

• Os órgãos e entidades implicados no processamento eletrônico da informação 

arquivística pública; e 
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• Aqueles órgãos implicados na comunicação e difusão da informação 

arquivística pública. 

 

3. Diante da complexidade e das dimensões de uma pesquisa que estabeleça com 

maior precisão a diversidade arquivística brasileira e a multiplicidade de usuários da 

informação arquivística, os recursos destinados às pesquisas acadêmicas ou aos 

conselhos de arquivos se mostram insuficientes para coletar e processar os dados 

necessários. Tal capacidade deve ser encontrada no Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), entidade brasileira destinada à pesquisa, equipada 

suficientemente para esse levantamento. Incluir, nos censos, os usuários e os 

documentos arquivísticos dos três poderes, nos três níveis da Federação, e os de 

entidades privadas de interesse público – aquelas mesmas que atuam em áreas que 

sejam consideradas nos cálculos para a definição do Índice de Qualidade de Vida – 

seria o meio de viabilizar o conhecimento necessário. Esses dados da realidade 

brasileira viriam oferecer bases para se formatar uma proposta política que pudesse 

abranger o conjunto da sociedade. 

Independentemente de se alcançar tal nível de informação sobre os documentos 

arquivísticos, Jardim (2011) já apontou que a pesquisa acadêmica no campo dos 

arquivos deve estudar, como foi a intenção inicial da nossa pesquisa, por amostragem 

mais significativa, como se encontram esses documentos que refletem a realidade da 

vida pública brasileira. 

4. O acesso à informação pública, moldado de forma a gerar conhecimento, depende 

da representação arquivística – aquela feita a partir das atividades que geraram a 

informação e que, portanto, a contextualizam – e de desenvolvimentos da área de 

comunicação. O cidadão comum não costuma ler os diários oficiais, por exemplo, 

por motivos que vão da falta de hábito mesmo da leitura e do exercício da cidadania 

até a dificuldade encontrada no contato com a diagramação dos diários – seja em 

papel ou na internet – e com a linguagem burocrática que é do domínio de poucos. 

Uma política de arquivos deve, portanto, considerar a priori que a comunicação da 

informação arquivística pública precisa ser atrativa e de fácil compreensão. 

5. As interações cidadão-Estado e cidadão-cidadãos supõem fazer cumprir a lei 8.159 

e tirar a instituição arquivística do papel de agência do poder simbólico (JARDIM, 

1999) para transformá-la de fato em mediadora da relação entre o Estado e a 

sociedade (MORIGI; VEIGA, 2007, p. 34-36). Essas interações podem ter vários 



Acesso Livre n. 2  jul./dez. 2014       87 

níveis e propiciar conhecimentos de várias naturezas. O diálogo entre o poder 

público e os cidadãos, de forma a propiciar o controle e a participação nas decisões 

do Estado, não pode limitar-se ao acesso facilitado às informações arquivísticas, 

embora este, necessariamente, precise estar incluído, pois é insuficiente. Esse 

diálogo, mediado pelas informações arquivísticas, inclui a escuta do poder público ao 

que diz o cidadão, não em forma de dados estatísticos, mas em forma de proposições 

construídas coletivamente. A ideia de Morigi e Veiga (2007, p. 38), de que “os 

arquivos podem se estabelecer como esferas públicas informacionais, colocando-se 

como um fórum capaz de mediar o debate público”, depende de uma série de 

providências, a partir de decisões políticas, sendo plenamente viável e se mostrando 

como uma das vias para o amadurecimento da nossa democracia. 

 

Considerações finais 

 

Mostraram-se como determinantes para a opacidade das informações de 

interesse público no Brasil, principalmente, a fragilidade das instituições políticas e a 

falta de institucionalização do tratamento dos documentos arquivísticos de interesse 

público de maneiras formal e informal – não basta que as instituições arquivísticas 

estejam criadas, é preciso que elas sejam reconhecidas pelo poder público e, dentro 

de uma evolução, também reconhecidas pela sociedade. O que foi possível alcançar 

com a pesquisa indica, primeiramente, a complexidade desse universo, e de modo 

mais objetivo, indica que a informação arquivística no Brasil depende de 

providências legais e do envolvimento da comunidade arquivística, dos cidadãos, dos 

empresários e dos ocupantes dos cargos públicos para formatar e implementar uma 

política nacional de arquivos, de modo que essa informação torne-se de fato 

instrumento de promoção da boa governança, de construção da memória nacional e 

de aperfeiçoamento da nossa democracia. 
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Resumo: A proposta neste artigo é analisar as condições atuais dos arquivos 

municipais brasileiros quanto à sua organização, às políticas públicas de arquivo 

desenvolvidas, o cumprimento das leis referentes aos mesmos e a atuação 

profissional de arquivistas. Tal análise foi aplicada numa amostra dos municípios da 

Região Metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e utilizou como 

instrumento de pesquisa um questionário semiestruturado, enviado via correio 

eletrônico para os participantes da consulta. Constata-se que os arquivos estão ainda 

aquém do que a legislação e a literatura arquivística definem como ideal. Não 

possuem profissional capacitado, nem estruturas físicas adequadas, com o mínimo de 

instrumentos arquivísticos para desenvolver suas atividades, praticamente sem apoio 

dos gestores. Sem apoio da direção da instituição, considera-se inviável desenvolver 

as atividades pertinentes aos arquivos a fim de poder atender com eficácia a própria 

administração da instituição e aos usuários. 

 

Palavras chaves: Arquivo municipal; políticas públicas; legislação arquivística. 

 

Abstract: The present paper aims to analyze the current conditions of Brazilian 

municipal archives as for their organization, the public policies of archives 

developed, the enforcement of laws relating thereto, the professional practice of 

archivists in these environments. Such research was applied to a sample of the cities 

of the Metropolitan Region of Porto Alegre, Rio Grande do Sul. The research used a 

semi-structured questionnaire as inquiry tool, sent via electronic mail to the 

participants of it. It is observed that the archives are still short of what legislation and 

archival literature define as ideal. Do not have skilled professional, without adequate 

physical infrastructure, with minimal archival instruments to develop their activities, 

virtually no support from the administrators. Initially without support from the 
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management of the institution it is considered unviable to develop the pertinent 

activities of the archives in order to be able to effectively attend the institution’s 

management and the users. 

 

Keywords: Municipal archives; public policies; archival legislation. 

 

Introdução 
 

 inegável a significativa contribuição que os arquivos tiveram e têm para as 

administrações públicas, ligação esta que remonta desde o início das 

civilizações. Não é de hoje que se sabe que os órgãos públicos e os arquivos 

possuem uma relação de benefício mútuo, podendo assim dizer, em que aqueles se 

preocupam em guardar e conservar bem seus documentos em local apropriado e 

estes, por sua vez, guardados de forma organizada, se tornam mais fáceis para a 

localização do que se procura, podendo servir futuramente para solução de 

problemas, a tomada de decisões, para informar, para provar. 

A Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 2013), em seu artigo 216, 

parágrafo 2º, assim como a Lei dos Arquivos de 8 de janeiro de 1991 (BRASIL, 

2013), em seu artigo primeiro, mencionam o dever dos órgãos públicos, 

independente da esfera de governo, com seus acervos documentais, considerados 

patrimônios da União. O cuidado com esses acervos se aplica por meio de atividades 

arquivísticas essenciais: de gestão documental, da preservação do patrimônio 

documental e da garantia de acesso à informação pública. Corroborando esse 

compromisso dos poderes públicos com os documentos, ainda pode-se trazer o artigo 

23, capítulo III da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2013), que informa: 

 

Art. 23. É de competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios: III − proteger os 

documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 

artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais 

notáveis e os sítios arqueológicos. 

 

Com a finalidade de conhecer a realidade dos arquivos municipais, objetivou-

se desenvolver essa pesquisa, a fim de: identificar, por parte dos municípios, o 

É 
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cumprimento da legislação brasileira no que diz respeito à criação, organização e 

manutenção de arquivos públicos, subsidiando dessa forma a gerência municipal e 

garantindo direitos à população, por meio do acesso à informação pública; analisar as 

políticas públicas de arquivo desenvolvidas pelos arquivos municipais, contando 

estes com a colaboração da direção executiva para que assim possa melhor qualificar 

o trabalho da própria administração pública, promovendo eficiência e eficácia do 

trabalho, economia de custos, tempo e espaços, recuperação mais ágil da informação 

e, consequentemente, agilidade na tomada de decisões, além de padronização das 

tipologias documentais, controle de cópias, diminuição da massa documental e 

promoção de acesso à informação pública; avaliar o conhecimento por parte dos 

municípios da profissão de arquivista e suas atribuições, essenciais ao bom 

desenvolvimento do trabalho administrativo da instituição e, principalmente, tomar 

conhecimento se há arquivistas coordenando os arquivos municipais pesquisados. 

 
Universo e metodologia da pesquisa 
 

O contexto geográfico escolhido para essa pesquisa foi a Região 

Metropolitana de Porto Alegre/RS (RMPA), constituída atualmente de 34 municípios, 

segundo Martins (2013), dos quais foram selecionados 16 deles para compor a 

amostra que será estudada neste trabalho. O instrumento de pesquisa utilizado para 

esse trabalho foi um questionário semiestruturado, distribuído em cinco módulos 

com perguntas abertas e fechadas, aplicado aos coordenadores dos arquivos 

municipais, através de contato via e-mail. Os 16 municípios participantes da pesquisa 

são: Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Estância Velha, Esteio, Gravataí, Guaíba, 

Montenegro, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Portão, São Jerônimo, São Leopoldo, 

Sapiranga, Sapucaia e Viamão. De todos os participantes somente um município não 

retornou com o questionário respondido. Com a coleta de dados desse instrumento 

pretendeu-se avaliar as condições físicas e organizacionais em que se encontram 

esses arquivos municipais, verificar quais atividades arquivísticas são desenvolvidas 

nas suas rotinas de trabalho, averiguar a participação e contribuição do governo 

municipal para o desenvolvimento das atividades de arquivo, constatar o 

cumprimento das determinações legais no que diz respeito aos arquivos, verificar se 

há atuação de profissional de arquivo nesses setores, dentre outras considerações que 

podem ser obtidas dessa pesquisa. 
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Políticas públicas: conceito e importância social 

 

Depreende-se de Souza (2006, p. 3) que política pública é a elaboração de 

planejamentos visando ações que tem o propósito de atender as demandas solicitadas 

pela população, para que esta possa viver harmoniosamente. Essa construção de 

planejamentos e ações é exercida pelo governo conjuntamente com a participação 

popular. O povo tem, nesse momento, a oportunidade de dar sua opinião e votar no 

que considera necessário em sua comunidade. As demandas são avaliadas e verifica-

se o que é prioridade no momento para atendê-las na medida do possível. Os 

cidadãos se organizam em ONGs, sindicatos, associações de bairro para, dessa forma 

organizada e unida, levar suas reivindicações ao governo e assim poderem votar no 

que consideram necessário à sua região e cobrar resultados do governo. 

Em se tratando de Políticas Públicas de Arquivo, Souza (2006, p. 5) menciona 

que é de responsabilidade dos coordenadores dos arquivos, nesse caso os arquivistas, 

junto com as administrações públicas formular ações que atendam a determinados 

objetivos: primeiramente, o direito do cidadão de acesso à informação; em segundo 

lugar o apoio ao governo, bem como a proteção à memória e ao desenvolvimento 

científico. 

Oliveira (2007) expressa a mesma importância dada as ações de políticas 

públicas, mencionadas anteriormente por Souza (2006), em outras palavras, como se 

pode ver a seguir: 

 

A implantação de políticas públicas de gestão documental 

em esfera municipal é condição indispensável para que as 

administrações municipais possam assegurar o acesso à 

informação, o controle das finanças públicas e 

transparência administrativa, bem como agregar qualidade 

aos seus serviços, de maneira a atender às crescentes 

demandas das sociedades modernas (OLIVEIRA , 2007, p. 

11-12, grifo do autor). 

 
Levantamento dos dados: apresentação e análise dos arquivos municipais 

 

A pesquisa foi desenvolvida usando como instrumento de coleta de dados um 

questionário, semiestruturado em cinco módulos, aplicado via correio eletrônico aos 
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coordenadores dos arquivos municipais, entendendo-se como as pessoas mais 

indicadas para responder as questões elaboradas. O universo da pesquisa constitui-se 

de uma amostra dos municípios pertencentes à Região Metropolitana de Porto 

Alegre/RS (RMPA). A partir do recebimento das respostas procedeu-se à análise dos 

dados coletados que, junto com a literatura acerca do tema da pesquisa, permitiu 

chegar a uma interpretação das condições atuais dos arquivos municipais gaúchos. 

 O primeiro módulo de perguntas objetiva saber quanto à nomenclatura mais 

utilizada para o arquivo municipal: dentre o total de municípios participantes da 

pesquisa, ou seja, 15, a denominação com maior expressão de respostas foi a de 

Arquivo Municipal, com 33,33%; em segundo lugar aparece Arquivo Central, com 

26,66%. Arquivo Morto, mesmo não sendo uma terminologia usual no meio 

arquivístico, ainda assim obteve 13,33% das respostas. Outras denominações que não 

foram propostas apareceram como opções, assim como se identificou uma 

denominação não comum, a de Patrimônio, com 6,66%. Por Arquivo Municipal 

entende-se como órgão que, vinculado à administração municipal, tem por finalidade 

custodiar os documentos por esta produzida e recebida, assim como disponibilizar o 

seu acesso a quem interessar, sendo que, para isso, faz-se necessário que a 

documentação esteja organizada, conservada e acessível para dar uma rápida resposta 

tanto à administração como ao cidadão. Verifica-se que não há uniformidade quanto 

à denominação desse órgão dentro das prefeituras pesquisadas, bem como se percebe 

ainda a utilização de termos nada próprios, como Arquivo Morto, que denota um 

descaso com a documentação. 

Quanto à criação do arquivo na prefeitura por meio de ato legal, do total de 

participantes, 66,66% afirmaram que os municípios têm instituídos, por meio de ato 

legal, os seus respectivos arquivos dentro da sua organização administrativa. Em 

contrapartida, verificou-se em 26,66% das respostas que os municípios ainda não 

possuem arquivos instituídos legalmente, sendo estes somente vinculados às 

secretarias ou departamentos da administração; 6,66% não souberam responder a 

essa pergunta. Está previsto na legislação brasileira, a Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 2013) e a Lei dos Arquivos nº 8.159 (BRASIL, 2013), que os órgãos 

públicos, independente da esfera de atuação, devem institucionalizar, através de 

algum dispositivo normativo, um órgão que seja responsável pelo acervo 

documental, nesse caso, o arquivo municipal. 
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Quanto à formação profissional do coordenador do arquivo, as respostas se 

apresentaram da seguinte maneira: pessoas com ensino fundamental, 13,33%; com 

ensino médio, 13,33%; com ensino superior incompleto (em diferentes áreas), 

33,33%; tecnólogo em gestão de pessoas, 6,66%; historiador, 6,66%; pessoas com 

cursos diversos, 13,33%; não responderam, 13,33%; e arquivista, não obteve 

resposta. Com a lei nº 6.546, de 4 de julho de 1978 (BRASIL, 2013), e o decreto nº 

82.590, de 6 de novembro de 1978 (BRASIL, 2013), foram criadas e regulamentadas 

as profissões de arquivista e técnico de arquivo. Segundo as atribuições que lhes são 

conferidas, compreende-se que são profissionais capacitados a trabalhar nesses 

órgãos, entre outros. Porém a realidade é bem diferente. 

O segundo módulo de perguntas tem como foco as características dos acervos 

pesquisados. Quanto ao período compreendido pela documentação do acervo, 

66,66% dos municípios responderam que eles são compostos desde a emancipação 

política ou desde a fundação dos referidos municípios. Em contrapartida, 53,33% dos 

municípios disseram que a documentação possui lacunas de tempo. Alguns 

municípios responderam as duas alternativas dessa questão. Dentre as políticas de 

arquivo estão as medidas de conservação e preservação dos documentos. Cabe aos 

órgãos governamentais, independente da sua esfera, adotar tais medidas para 

preservar seu acervo o mais completo e íntegro possível, individual e coletivamente, 

para que seja possível o acesso pela administração e pela população. 

Quanto às condições em que se encontra o acervo, as respostas apresentaram-

se da seguinte maneira: 60% dos municípios disseram que seus acervos estão 

danificados por manuseio/acondicionamento; 20% responderam que os acervos 

encontram-se infestados por agentes biológicos/roedores; e 46,66% disseram que os 

acervos encontram-se em boas condições de consulta. Alguns municípios 

assinalaram mais de uma alternativa. É visível, numa porcentagem significativa, o 

descaso com os acervos documentais públicos. Fazem-se necessários planejamentos 

e ações conjuntas entre o gestor do arquivo e o gestor municipal a fim de propor 

medidas arquivísticas que solucionem ou amenizem os danos causados aos acervos. 

Quanto ao estágio de tratamento do acervo, 20% mostram que seus acervos 

estão totalmente identificados, enquanto que 6,66% responderam que seus acervos 

estão totalmente organizados. Essa realidade dos acervos pode ter vários fatores 

determinantes. Acredita-se que uma solução seria conscientizar os gestores e demais 

políticos da importância que os arquivos têm para as administrações municipais e 
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para os cidadãos, cabendo a eles subsidiar os arquivos com os suportes básicos e 

assim permitir que se realizem as atividades necessárias do setor, mantendo-os 

organizados e funcionais, a fim de que estes possam servir a quem deles precisar. 

O terceiro módulo propõe avaliar as atividades de arquivo desenvolvidas, 

quanto ao arquivo fazer parte de um sistema/rede de arquivos: em 86,66% das 

respostas os participantes disseram que não integram nenhum sistema ou rede de 

arquivos, de nenhuma esfera, enquanto 13,33% disseram que sim. Por Heredia 

(1993, p. 207), entende-se sobre “sistemas de arquivos” como um conjunto de 

atividades articuladas através de uma rede de centros e serviços técnicos para 

normatizar o recolhimento, a transferência, o depósito, a organização, a descrição e 

os serviços com os documentos. 

O objetivo de um sistema de arquivos é implementar a Política Nacional de 

Arquivos Públicos e Privados, visando a gestão, a preservação e o acesso aos 

documentos de arquivo (SISTEMA NACIONAL DE ARQUIVOS, 2013). 

Quanto ao arquivo ser o órgão central do sistema/rede de arquivos, a maioria dos 

respondentes, ou seja, 73,33% disseram que não são o órgão central, enquanto 20% 

responderam que são o órgão central e 6,66% não responderam a questão. Verifica-

se nesse contexto de perguntas que, dentre a maioria dos participantes da pesquisa, 

não há um sistema de arquivos nos municípios em questão e tão pouco há um órgão 

central responsável pela normatização das atividades. 

Quanto ao arquivo promover gestão documental da documentação 

produzida/recebida pela prefeitura (da fase corrente até a intermediária), em 66,66% 

das respostas os participantes disseram que não promovem gestão documental, 

enquanto que 26,66% disseram que promovem gestão dos seus documentos e 6,66% 

não responderam a essa questão. A gestão documental está prevista na legislação 

brasileira como uma das atividades arquivísticas que devem ser executadas nas 

administrações públicas, independente das esferas, pelos arquivos públicos, servindo 

de importante ferramenta arquivística por estabelecer medidas e rotinas com vistas à 

racionalização, à eficiência na produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento 

dos documentos de arquivo. 

As respostas dessa questão reforçam o que já foi verificado nas anteriores, 

que os municípios não possuem um arquivo municipal funcionando na sua plena 

capacidade, desempenhando as atividades que lhe cabem, proporcionando um 

serviço eficiente e eficaz à administração e aos cidadãos. 
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Quanto às demais políticas de arquivo implementadas pelo município, aqui 

procurou-se verificar quais ferramentas arquivísticas, além da gestão documental, são 

utilizadas pelos arquivos municipais questionados para colaborar com o bom 

desenvolvimento das atividades do setor. Considerou-se para essa questão: o Plano 

de Classificação de Documentos, a Comissão de Avaliação de Documentos, a Tabela 

de Temporalidade de Documentos, a Eliminação de Documentos, a Descrição de 

Documentos e a Difusão de Acervos. As respostas apresentaram-se da seguinte 

maneira: Plano de Classificação com 33,33%; Comissão de Avaliação de 

Documentos com 20%; Tabela de Temporalidade com 13,33%; Eliminação de 

Documentos com 13,33%; Descrição de Documentos com 20%; Difusão de Acervos 

não obteve resposta e 6,66% não responderam a essa questão. Alguns municípios 

assinalaram mais de uma alternativa. Pode-se perceber que os arquivos municipais 

pesquisados, na ausência de um profissional com conhecimento na área, não 

possuem as ferramentas necessárias para desenvolver suas atividades, bem como os 

demais setores a eles subordinados, comprometendo dessa forma a eficiência das 

atividades realizadas e dos serviços prestados à própria administração e ao cidadão. 

No quarto módulo pretendeu-se analisar a estrutura e serviços do arquivo, 

quanto às instalações físicas: 26,66% dos participantes responderam que o prédio do 

arquivo é próprio para abrigar o acervo municipal; 40% responderam que o prédio 

foi adaptado para o arquivo; 20% disseram que o prédio é alugado ou cedido para 

abrigar o arquivo; 33,33% responderam que o mesmo encontra-se fora da sede da 

prefeitura e 40% dos participantes responderam que o espaço físico onde se encontra 

o arquivo hoje não tem condições necessárias para abrigá-lo. Alguns municípios 

assinalaram mais de uma alternativa nessa questão. 

A Câmara Técnica de Preservação de Documentos, vinculada ao Conarq, por 

meio da resolução n° 13, de 9 de novembro de 2001(CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2001), publicou três obras referentes aos arquivos públicos, sendo que 

uma delas, denominada “Recomendações para a construção de arquivos” (2000), 

como o próprio nome da obra já demonstra, tem como finalidade orientar o 

planejamento para a construção, adaptação e reforma de edifícios que abriguem o 

acervo documental. Porém, a realidade atual é a de que os locais onde estão 

armazenados os acervos documentais não foram planejados para essa finalidade e 

muito menos com as condições necessárias para abrigá-los e conservá-los. Na 

maioria dos casos, como se pode ver pela pesquisa, esses espaços são adaptados para 
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essa função, o que reforça a ideia do descaso por parte dos governantes em relação à 

documentação pública. 

Quanto às políticas, a preservação de documentos é outra das ações 

arquivísticas mencionadas na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2013) e pela 

Lei dos Arquivos (BRASIL, 2013) como necessárias para garantir a manutenção dos 

acervos públicos. 

As respostas obtidas se apresentaram da seguinte maneira: 26,66% 

responderam que fazem controle ambiental do seu acervo; 46,66% adotam medidas 

de prevenção contra incêndios; 33,33% fazem tratamento de combate a micro-

organismos/insetos e roedores e 26,66% responderam que não adotam nenhuma 

dessas medidas para preservação dos seus acervos; e 6,66% não responderam a essa 

questão. Alguns municípios assinalaram mais de uma alternativa nessa questão. 

Verifica-se através das respostas que as políticas de preservação são pouco 

desenvolvidas e ainda não são executadas todas as ações possíveis pelos municípios, 

comprometendo a integridade física da documentação e, por consequência, a 

utilização da mesma pela administração e pela população. 

Para auxiliar na questão da preservação documental o Arquivo Público do 

Estado de São Paulo (APESP), através do projeto Como Fazer, em parceria com a 

Associação dos Arquivistas de São Paulo, elaboraram algumas obras, dentre elas 

Como fazer conservação preventiva em Arquivos e Bibliotecas (2000), onde traz um 

conjunto de princípios básicos para a implementação e execução de planos de 

conservação. 

Quanto ao arquivo possuir sistema informatizado para processamento técnico 

da documentação e recuperação da informação do acervo, considerando a tecnologia 

da informação um recurso muito utilizado por qualquer profissão e em praticamente 

todas as atividades, sabendo-se da sua grande contribuição, através de suas várias e 

variadas funcionalidades, objetivou-se saber se os arquivos municipais possuem 

sistemas informatizados para tratar os seus acervos. A resposta foi única, 100%, ou 

seja, todos os respondentes disseram que não possuem nenhum sistema 

informatizado. 

No mundo contemporâneo e globalizado em que se vive, dominado pelos 

recursos tecnológicos, torna-se imprescindível que os arquivos se adequem a essa 

nova realidade e façam uso das vantagens que a tecnologia da informação 

proporciona para melhor desenvolver suas atividades e atender à administração e ao 
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usuário. Para auxiliar nessa questão, a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, 

vinculada ao Conarq, produziu uma obra chamada Modelo de Requisitos para 

Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos – e-ARQ (2006), que 

tem como proposta estabelecer um conjunto de condições a serem cumpridas pela 

organização produtora/recebedora de documentos, pelo sistema de gestão 

arquivística e pelos próprios documentos com a finalidade de garantir a sua 

confiabilidade e autenticidade, bem como seu acesso. Além disso, os requisitos são 

necessários para permitir a identificação de documentos arquivísticos em sistemas 

informatizados de informação. 

Quanto à documentação do acervo encontrar-se disponível em rede, essa 

questão está relacionada com o contexto da anterior, sobre tecnologia da informação. 

Como resposta, 93,33% afirmaram que os documentos não estão disponíveis em rede 

e 6,66%, ou seja, um município, respondeu que disponibiliza os documentos via 

intranet. Pelo que se apresenta nessas respostas, pode-se concluir que os serviços 

desempenhados pelos arquivos são prejudicados pela pouca ou nenhuma usabilidade 

dos recursos tecnológicos. 

Em relação às políticas de reprodução de documentos, os arquivos públicos 

devem estar preparados para fornecer a quem requisitar as informações que 

mantiverem sob guarda. Uma das maneiras de fornecer esse acesso é através das 

reproduções dos documentos. Dentre as possibilidades de reprodução de 

documentos, 73,33% responderam que se utilizam da fotocópia, 13,33% 

responderam que utilizam a digitalização, as demais opções − microfilmagem, 

eletrostática, transcrição − não foram assinaladas. A opção “Outras” recebeu 13,33% 

das respostas, porém não a especificaram. Outra forma de disponibilização da 

informação, que é muito eficiente por atingir um número muito grande de usuários 

simultaneamente, é o acesso pela internet. O arquivo público pode criar um endereço 

eletrônico para compartilhar e/ou divulgar informações para melhor atender seus 

usuários. Para auxiliar quanto a esse assunto, a Câmara Técnica de Preservação de 

Documentos, vinculada ao Conarq, através da resolução n° 13, de 9 de novembro de 

2001(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2001), publicou a obra Diretrizes 

gerais para a construção de websites de instituições arquivísticas (2000), que tem 

como proposta fornecer um referencial básico às instituições arquivísticas 

interessadas em criar ou redefinir seus websites. 
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Quanto ao atendimento ao usuário, essa questão insere-se no contexto do 

acesso à informação garantido aos usuários. Os resultados das repostas foram os 

seguintes: a forma presencial de atendimento obteve 73,33% das respostas; por 

telefone ficou com 60%; por e-mail e correspondência empataram com 20%. Alguns 

municípios assinalaram mais de uma alternativa nessa questão. 

Verifica-se que o atendimento presencial e por telefone ainda são os meios 

mais utilizados pelos usuários para solicitar alguma informação. Porém, hoje as 

pessoas estão mais interativas, trocando muito mais informações com muita rapidez 

através das redes sociais. Cabe aos arquivos se utilizarem também desses recursos 

que as tecnologias da informação proporcionam para estabelecer um contato mais 

rápido e eficiente com os usuários e, dessa forma, disponibilizar uma quantidade 

maior de informação a um custo mais baixo e com um alcance maior de pessoas. 

Em relação ao perfil do usuário, esta pergunta complementa-se com a 

anterior. Dentre as opções de respostas, verificou-se que os funcionários das 

prefeituras foram os mais mencionados, com 86,66% delas, os cidadãos ficaram em 

segundo lugar com 46,66%; empatados com 6,66% ficaram os estudantes e 

pesquisadores, enquanto a opção genealogista não obteve nenhuma resposta. Alguns 

municípios assinalaram mais de uma alternativa nessa questão. 

Faz parte das atividades do arquivo promover ações de difusão do acervo, 

bem como atrair os usuários às suas dependências, estimulando-os a explorar o seu 

conteúdo informacional. Atividades como palestras, visitas guiadas, exposições, 

ações culturais e educativas são algumas delas. 

Quanto às condições de acesso à documentação, a Constituição Federal de 

1988, a Lei dos Arquivos e a Lei de Acesso à Informação têm pontos em comum, um 

deles é a garantia do direito de acesso à informação constante nos documentos 

públicos, dever esse empregado aos órgãos públicos, independente da esfera 

governamental. 

Buscou-se verificar como esse acesso aos documentos públicos é fornecido 

aos usuários: 73,33% responderam que o acesso é restrito, enquanto 6,66% 

responderam que o aceso é livre e 20% responderam que não há consulta local da 

documentação. 

Ressalvados os documentos considerados sigilosos dos quais dependem a 

segurança da sociedade ou os referentes à vida privada e imagem das pessoas que 
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devem ser mantidos sob restrições, aos demais documentos deve-se fornecer o 

acesso, competindo aos arquivos respeitar a legislação em vigor sobre essa matéria. 

Quanto aos recursos humanos, pretendeu-se verificar como é composto o 

quadro de pessoal dos arquivos municipais pesquisados. Em 86,66% das respostas 

prevaleceu como funcionários dos arquivos o pessoal administrativo, em 46,66% das 

respostas apareceram os estagiários e, empatados em 6,66%, apareceu o historiador e 

o bibliotecário, ou seja, um profissional trabalhando em cada arquivo. Quanto ao 

arquivista, não apareceu em nenhuma das respostas, como se percebera 

anteriormente. Alguns municípios assinalaram mais de uma alternativa nessa 

questão. Além da ausência de profissional de arquivo também há a falta de 

capacitação dos funcionários para tratar dos acervos, o que certamente ocasiona num 

trabalho realizado sem conhecimento específico nesse tipo de atividade. 

Por fim, o quinto e último módulo aborda as políticas e legislação de 

arquivos, quanto ao arquivo integrar políticas externas, seja da esfera estadual ou 

federal, com a finalidade de implementar a Política Pública de Arquivos, receber 

orientações quanto às atividades a serem desenvolvidas pelo setor, apoio técnico e 

informacional, entre outras contribuições. Os órgãos citados como possíveis 

respostas foram: Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), Fórum Nacional de 

Dirigentes de Arquivos Municipais (FNDAM) e Sistema de Arquivos do Estado do 

Rio Grande do Sul (SIARQ/RS). 

As respostas mais uma vez foram unânimes, todos, ou seja, 100% dos 

participantes responderam não participar de nenhuma política externa de arquivos. 

Isso prejudica as atividades desenvolvidas pelos arquivos, pois deixam de receber 

apoio, informações, orientações importantes para empregar em seus acervos. 

Quanto ao arquivo, bem como a prefeitura, possuírem conhecimento das leis 

sobre arquivos públicos (nesse caso, a Constituição Brasileira de 1988 e a lei federal 

nº 8.159/91), elas trazem algo em comum, que é o dever do poder público, 

independente da sua esfera, de cuidar dos seus acervos documentais, através de 

gestão documental, da preservação do seu patrimônio e do acesso às informações 

públicas aos cidadãos. Tanto os Estados, como o Distrito Federal e os municípios 

têm direito de criar leis suplementares, que estejam de acordo com as federais, para 

criar mecanismos que atendam aos deveres dos órgãos públicos quanto aos seus 

acervos arquivísticos. 
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Dentre os participantes, 66,66% responderam que tem conhecimento dessas 

leis e 33,33% disseram não conhecê-las. Essas leis são tão importantes quanto as 

outras referentes aos órgãos públicos, não só basta conhecê-las, como deve-se 

colocá-las em prática. 

Quanto ao arquivo, assim como a prefeitura, terem conhecimento da profissão 

de arquivista e de suas atribuições, pretendeu-se conferir a popularidade da profissão 

entre os participantes. A grande maioria, 93,33%, respondeu conhecer a referida 

profissão, enquanto que 6,66%, ou seja, um município, respondeu não conhecê-la. 

Nesse contexto da pesquisa, a porcentagem dos que conhecem a profissão foi 

bem expressiva, quase unânime, contudo sabe-se que esta profissão, mesmo sendo 

regulamentada há mais de trinta anos, ainda enfrenta a falta de conhecimento e 

reconhecimento da sua contribuição para as instituições em geral e para a sociedade. 

Quanto à pretensão da prefeitura em abrir processo seletivo para a contratação de 

arquivistas, complementando a questão anterior, as respostas apresentaram-se da 

seguinte maneira: 26,66% disseram que há a pretensão de contratar arquivistas, 60% 

não manifestaram a mesma vontade e 13,33% não responderam a questão. Reforça-

se a ideia de que não basta conhecer a existência do profissional, mas há também a 

necessidade de contratação do arquivista, visto a importante contribuição que ele 

pode proporcionar com seu trabalho. 

Quanto à iniciativa do arquivo, junto com a prefeitura, em se adaptar à Lei de 

Acesso à Informação, lei esta que corrobora o que a Constituição Federal de 1988 e a 

Lei de Arquivo já definiram como sendo dever dos órgãos públicos (zelar pelo 

patrimônio documental, por meio do gerenciamento dos documentos e de sua 

preservação e, o tema principal dessa lei, o acesso aos documentos públicos pela 

população), as respostas obtidas foram: 20% disseram que não estão fazendo nada 

em relação a esse assunto, 66,66% responderam que estão tomando medidas no 

sentido de atender a lei e 13,33% não responderam a questão. Verifica-se com essa 

lei, além do reforço do compromisso com a documentação pública, a questão bem 

marcante do acesso aos documentos e o dever dos órgãos em providenciar meios 

para esse acesso, mas percebe-se que ainda levará muito tempo para se adequar a esta 

lei. 

Fica a cargo dos órgãos públicos criarem mecanismos para fornecer essas 

informações com rapidez e eficiência, garantindo assim o direito a cidadania através 

do acesso à informação. 
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Quanto aos investimentos financeiros próprios com os quais conta o arquivo, 

este como órgão estabelecido em lei federal, com a finalidade de servir à 

administração e ao usuário, segundo minuta de projeto de lei para criação de 

Arquivos Públicos, constante no endereço eletrônico do Conarq, têm como 

subordinados as unidades administrativas da instituição, nesse caso a prefeitura, que 

deve receber dele as orientações/recomendações de como desenvolver suas 

atividades com os documentos, visando maior agilidade e eficiência. O arquivo além 

de desempenhar suas próprias atividades, faz-se necessário de uma estrutura física 

adequada, recursos humanos próprios e, algo muito importante, recursos financeiros 

para desenvolver as atividades necessárias. 

Questionados se possuem dotação orçamentária própria para os arquivos, 

26,66% responderam que sim, 73,33% responderam que não. Sem recursos próprios 

destinados ao arquivo torna-se inviável desenvolver ações no mesmo. 

Quanto aos recursos humanos do arquivo para a demanda de trabalho, estes 

são imprescindíveis para o desenvolvimento em tempo hábil das atividades do setor, 

e é indispensável que possuam conhecimentos específicos ou que recebam 

capacitações periódicas para que as atividades sejam desempenhadas com máxima 

qualidade possível. 

Na pesquisa, 66,66% dos participantes responderam que não possuem 

recursos humanos suficientes e 33,33% responderam que sim. 

Quanto ao arquivo receber apoio político da prefeitura para aprovação de projetos 

que visem melhorias no desenvolvimento do trabalho, preservação da documentação 

e divulgação do acervo, 46,66% responderam que os arquivos não recebem apoio 

político para aprovação de projetos, 33,33% disseram que sim e 20% não 

responderam a questão. 

O apoio dos dirigentes municipais e demais políticos é muito importante para 

o desenvolvimento de ações, projetos, obras, entre outras atividades nos arquivos, 

pois sem a aprovação deles não se pode fazer nada. Cabe ao responsável pelo arquivo 

conscientizar os políticos da importância que o mesmo tem para a administração e 

para os cidadãos, assim como apresentar perspectivas de resultados que se pode obter 

com o funcionamento dentro dos padrões dos arquivos. 
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Conclusão 

 

O presente trabalho teve como proposta analisar as políticas públicas 

desenvolvidas pelos arquivos municipais, assim como verificar o cumprimento das 

leis referentes aos arquivos por parte dos mesmos e identificar a participação de 

arquivistas na coordenação desses espaços de informação. Para tal objetivo tomou-se 

como amostra municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre/RS. 

Ao longo da análise e interpretação dos dados coletados podem-se verificar 

várias situações referentes aos arquivos municipais que não estão de acordo com o 

que determina a legislação brasileira e com o que recomenda a literatura arquivística 

quanto a esse tema. 

Não há uma uniformidade quanto à denominação do órgão dentro da 

instituição prefeitura, e ainda ocorre a utilização de termos nada próprios da área, do 

tipo “arquivo morto”, que denotam um descaso com a documentação. 

A formação profissional do coordenador do arquivo é um ponto importante 

nessa pesquisa. Em nenhuma das respostas verificou-se a atuação de arquivistas, mas 

sim de profissionais de áreas diversas, bem como pessoas com apenas o ensino 

fundamental ou médio completos. Pessoas que não possuem o conhecimento 

específico da área dos arquivos e por conta disso são limitadas para oferecer um 

serviço com qualidade. Apesar de existir a profissão há mais de trinta anos, os 

arquivistas ainda são desconhecidos pela sociedade. 

Os arquivos municipais não apresentam instrumentos arquivísticos elaborados 

conforme os modelos padrões para auxiliar nas atividades do setor, e os que possuem 

não têm a mesma eficácia daqueles produzidos por um profissional. Os arquivos, 

como órgãos dotados de autoridade dentro da instituição, não estabelecem diretrizes 

para que as unidades administrativas sigam um padrão de trabalho. Eles não são 

vistos dessa forma, e sim como depósitos acumuladores de “papéis velhos”, apesar 

de a maioria deles ter o arquivo instituído legalmente em sua estrutura 

organizacional, como determina a legislação brasileira. Estes órgãos também não 

integram nenhuma política externa de arquivos que os auxilie com 

informações/orientações da área. Verificou-se que os acervos documentais, na 

maioria dos arquivos, encontram-se danificados ou prejudicados por ação de micro-

organismos ou insetos/roedores. No quesito tecnologia de informação todos foram 
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unânimes em dizer que não possuem esses recursos que contribuem para agilizar e 

facilitar as tarefas a serem desenvolvidas. 

No que diz respeito à questão do acesso aos documentos públicos, a grande 

maioria dos participantes da pesquisa ainda não executa atividades com essa 

finalidade, não obedecendo ainda a Lei de Acesso à Informação. Essa lei garante o 

direito aos cidadãos de obter acesso às informações constantes em documentos de 

ordem pública. Em muitos dos arquivos pesquisados encontrou-se restrições de 

acesso aos documentos, e não foram especificados os motivos para tal atitude, mas 

elas devem ser consideradas exceções à regra. 

Dentre os arquivos pesquisados, constatou-se que a maioria dos usuários 

desses órgãos são os próprios funcionários da administração municipal e em segundo 

lugar ficaram os cidadãos. Nesse mesmo contexto, verificou-se que os arquivos não 

promovem ações de divulgação dos acervos documentais e dos próprios arquivos no 

intuito de atrair o público para conhecer e utilizar os serviços desse setor. 

Os arquivos não contam com espaços adequados para guardar e preservar 

seus acervos. Carecem de quadro de pessoal para trabalhar nos arquivos, assim como 

capacitação profissional para que melhor possam desenvolver suas atividades. 

Os municípios, em sua maioria, mostraram conhecer as leis sobre os arquivos 

públicos, bem como sobre a profissão de arquivista, mas pouco ou nada fizeram para 

mudar suas realidades. 

Acredita-se que o apoio dos dirigentes municipais é algo imprescindível para 

que as atividades, obras e projetos dos arquivos sejam executados, porém deve-se 

fazer um trabalho de sensibilização junto a eles sobre a importância do arquivo e dos 

proveitos que o setor pode oferecer tanto para a administração como para a 

sociedade. Claro que se faz necessário que todo esse trabalho seja gerenciado por um 

arquivista que, contando com o apoio dos gestores municipais, com recursos 

financeiros, humanos e de materiais e com autonomia e autoridade, próprios dos 

arquivos, poderá fazer um trabalho que resulte em benefícios para a administração 

local e para a população. 

Enfim, nessa amostra da pesquisa pode-se perceber que há muito para se fazer 

com o objetivo de mudar a realidade desses arquivos. Espera-se que com este 

trabalho possa, a partir da realidade apresentada, propor novas discussões, debates e, 

principalmente, que se comece uma mudança na mentalidade dos políticos quanto à 

importância dos arquivos públicos. 



Acesso Livre n. 2  jul./dez. 2014       106 

Referências bibliográficas 

 

ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÂO PAULO. Publicações. Disponível em: 
<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/saesp_publicacoes.php>. Acesso em: 25 set. 
2013. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 
19 jun. 2013. 
 
______. Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011. Lei Geral de Acesso à 
Informação Pública. Diário Oficial [da] República do Brasil, Brasília, DF, 18 nov. 
2011. p. 1. Disponível em: 
<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm>. Acesso 
em: 20 jun. 2013. 
 
______. Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a política nacional de 
arquivos públicos e privados e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 
do Brasil, Brasília, DF, 9 jan. 1991. Disponível em: 
<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm>. Acesso 
em: 20 jun. 2013. 
 
______. Lei n° 6.546, de 4 de julho de 1978. Dispõe sobre a regulamentação das 
profissões de Arquivista e de Técnico de Arquivo e dá outras providências. Diário 
Oficial [da] República do Brasil, Brasília, DF, 5 jul. 1978. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6546.htm>. Acesso em: 15 
jun. 2013. 
 
______. Decreto n°82.590, de 6 de novembro de 1978. Regulamenta a Lei nº 6.546, 
de 4 de julho de 1978, que dispõe sobre a regulamentação das profissões de 
Arquivista e de Técnico de Arquivo. Diário Oficial [da] República do Brasil, 
Brasília, DF, 7 nov. 1978. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-82590-6-novembro-
1978-431857-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 15 jun. 2013. 
 
CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS – CONARQ. Resolução n° 13, de 9 de 
novembro de 2001. Legislação Arquivística Brasileira. Rio de Janeiro: Arquivo 
Nacional, 2001. p. 111. 
 
______. Modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de 
documentos. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2006. 
 
______. Diretrizes para a construção de websites de instituições arquivísticas. Rio de 
Janeiro: Arquivo Nacional, 2000. 
 
HERRERA, Antonia Heredia. Archivistica General: teoria y práctica. 6. ed. Sevilha: 
Diputación Provincial de Sevilla, 1993. p. 207. 
 



Acesso Livre n. 2  jul./dez. 2014       107 

MARTINS, Cristina Maria dos Reis. Caracterização da Região Metropolitana de 
Porto Alegre. Porto Alegre, 2013. Textos para discussão FEE n. 12. Disponível em: 
<http://www.fee.tche.br/sitefee/download/tds/112.pdf>. Acesso em: 30 set. 13. 
 
OLIVEIRA , Daise Aparecida. Planos de Classificação e Tabela de Temporalidade de 
Documentos para as Administrações Públicas Municipais. São Paulo: Arquivo 
Público do Estado, 2007. 
 
SOUSA, Renato Tarciso Barbosa de. Classificação: um dos problemas fundamentais 
da arquivística contemporânea. Arquivo & Informação, Brasília, v. 1, n. 1, p. 3, 1995. 
Disponível em: <http://repositorio.unb.br/handle/10482/1252>. Acesso em: 11 set. 
2013. 
 
______. O arquivista e as políticas públicas de arquivo. In: CONGRESSO NACIONAL 
DE ARQUIVOLOGIA, 2006, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre, 2006. Disponível 
em: 
<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/1026/1/EVENTO_ArquivistaPoliticaPubli
caArquivo.pdf>. Acesso em: 11 set. 2013. 



Acesso Livre n. 2  jul./dez. 2014       108 

Fonte: Journal of Interamerican Studies and World Affairs, v. 17, n. 1, p. 64-81, 

fev. 1975. 

Tradução: Leonardo Augusto Silva Fontes e Thiago Cavaliere Mourelle. 

 

Associações voluntárias no Rio, 1870-1945: uma nova 

abordagem à dinâmica social urbana 

Voluntary associations in Rio, 1870-1945: a new approach to urban 

social dynamics 

 

Michael L. Conniff 38 

Doutor em Filosofia pela Stanford University. Professor de História na San José 

State University e ex-diretor da Global Studies Initiative. 

 

urante o final do Império no Brasil, a sociedade do Rio de Janeiro sentiu 

o despertar de um novo processo, que iria alterar o modo de vida 

tradicional na cidade. À exemplo do que já ocorria na Europa, cidadãos 

começaram a formar associações voluntárias para ajuda mútua e proteção. A prática 

se estendeu rapidamente no seio do proletariado, cujas organizações tornavam-se 

sindicatos. A maioria dos setores da sociedade urbana gradualmente se organizou em 

torno de grupos de interesse, e como a cidade entrou no novo século com mais de 

meio milhão de pessoas, conflitos ocasionais marcaram a sociedade de “conciliação e 

reforma”. Nos anos 1920, com as preocupantes experiências da Europa, Rússia e 

México em mente, pensadores brasileiros apelaram à politica social conservadora 

para conter conflitos de classe. Muitos culparam o liberalismo excessivo do governo 

republicano desde 1889 e evocaram instituições medievais para uma pacificação 

social. Esta visão foi defendida por muitos que trouxeram Getúlio Vargas ao poder 

em 1930, e o corporativismo foi a principal inspiração daqueles que o apoiaram 

durante o Estado Novo (1937-1945). 

Este artigo examina os três quartos de um século em que grupos voluntários 

floresceram no Rio de Janeiro. Ele mapeia as mudanças do comportamento 

                                                 
38 Nota do autor: Dr. Simon Schwartzman, da Escola Brasileira de Administração Pública, prestou 
inestimável ajuda dirigindo os cálculos necessários para este estudo. 
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associativo e traça o crescente conservadorismo na política social do estado em 

desenvolvimento que – ao menos parcialmente – tentou conter o conflito de classe 

gerado por essas organizações. Os métodos de análise e a base de dados são ambos 

novos. As conclusões, embora tímidas, sugerem que o estudo das associações 

voluntárias oferece meios altamente sensíveis de análise social urbana. 

Em 1878, o Rio orgulhosamente despachou Joaquim da Silva Mello 

Guimarães para Paris, onde representou o Brasil no Primeiro Congresso Científico 

Internacional de Instituições de Previdência Social (GUIMARÃES, 1883). O Rio 

possuía nessa época uma gama bastante ampla de associações voluntárias, a maioria 

recém-formada, mas algumas já de longa data. As mais antigas eram as irmandades 

religiosas, chamadas de Irmandades ou Ordens Terceiras, começando com a Santa 

Casa da Misericórdia, trazida à Bahia em 1550 e para o Rio em 1582 (Russell-Wood, 

1968). Algumas irmandades estavam baseadas em setores específicos da sociedade, 

como a Irmandade dos Homens Pretos (1640-) e a Irmandade da Santa Cruz dos 

Militares (1623-), mas a  regra mais geral era admitir todos os devotos que pudessem 

pagar uma modesta taxa de iniciação e dar apoio regular. Cada irmandade 

patrocinava uma igreja paroquial e normalmente mantinha um asilo (BRUNEAU, 

1970, p. 33-35). O membro seria assistido com socorro médico ou financeiro quando 

precisasse, e no momento da morte recebia um enterro respeitável no cemitério da 

Irmandade. O dinheiro era também investido em imóveis urbanos e em edifícios 

utilizados pela irmandade. A Misericórdia também operava o maior hospital no Rio, 

a Faculdade Nacional de Medicina (1790-) e o primeiro Instituto Pasteur nas 

Américas (1888-). Durante os séculos XVI e XVII, as irmandades tinham criado 

laços entre colonos e a terra natal, entre paróquias distantes e a sede da Igreja. No 

final do século XIX, elas continuaram a atuar como agentes de união para os 

portugueses que viviam no Rio de Janeiro. Irmandades eram descendentes diretos de 

sociedades baixo-medievais em Portugal, embora no século XIX elas tenham perdido 

todos os vestígios de guildas. Elas eram corporativas, no sentido de representar uma 

instituição maior, a Igreja, e redistribuíram bens e serviços entre seus membros. 

Assistiam o irmão com segurança tanto moral quanto física. 

Na época da viagem de Guimarães para Paris uma outra forma de associação 

tornou-se a moda no Rio: a sociedade de ajuda mútua. Durante os anos 1870 e 1880, 

dezenas foram formadas. Algumas eram de natureza comercial, e praticamente todas 

eram seculares. Um padrão geral foi adotar o nome de algum grande patrono 
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espiritual, tal como fez a Sociedade de Socorros Mútuos Luiz de Camões (1880-), 

que teve 6.700 membros logo após ser formada. Outro estilo popular foi o grupo de 

ajuda mútua baseado na nacionalidade, como a Sociedade Portuguesa e Beneficência 

(1840-), que alcançou vinte mil membros na década de 1880. 

Em pouco tempo, imigrantes da Bélgica, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, 

Espanha e Suíça, e das províncias de Bahia, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 

Pernambuco e São Paulo também tinham formado suas associações. O membro 

aguardado era contactado por uma comissão de recrutamento que oferecia funeral e 

seguro legal, médico e de incapacidade, com apelo posterior para seu senso de 

fraternidade e solidariedade (FERREIRA DA SILVA, 1966). Especialmente membros 

ativos ou famosos podiam tornar-se sócios beneméritos, aptos à dupla indenização 

por aposentadoria ou morte. Como a maioria dos regimes de seguro sofre a inflação, 

as sociedades de ajuda mútua dependiam de constante expansão dos seus membros e 

alguma especulação nos mercados financeiro e imobiliário para ficarem no azul, e a 

taxa de rotatividade era elevada. Quando alguma sociedade era forçada a fechar, os 

seus membros e ativos eram geralmente incorporados em um grupo mais próspero. A 

complexa genealogia das associações de ajuda mútua desemboca nos dias de hoje.39 

Como essas associações faziam campanha por membros, era natural 

chegarem em setores profissionais, e não muito tarde grupos como a Associação 

Beneficente dos Compositores do Jornal do Commercio (1869-) surgiram copiando 

as associações existentes. Com características mais antigas, no estilo guilda, surgiu a 

Sociedade Animadora da Corporação dos Ourivos (1838-). Trabalhadores 

qualificados, cuja estabilidade trabalhista apoiaria uma organização permanente, 

foram os primeiros a formar sindicatos e, posteriormente, tais associações. No início 

da década de 1880, associações laborais relatavam apenas 7.300 membros, uma 

baixa densidade para uma cidade com mais de trezentas mil pessoas. Depois de 1880, 

muito mais associações de ajuda mútua de cunho profissional surgiram, atingindo 

estratos menos qualificados da força de trabalho. Funcionários do transporte 

assumiram a liderança, com organizações como a a Associação Geral de Auxílios 

Mútuos da Estrada de Ferro Central do Brasil [EFCB] (1884-), que cresceu para cerca 

de cinco mil membros, pouco antes Primeira Guerra Mundial. 

                                                 
39 Nota do tradutor: lembrar que “dias de hoje” se refere aos anos 1970, quando o texto foi publicado 
originalmente. 
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Exceto para a venerável Associação Comercial do Rio de Janeiro (AC-Rio; 

1834-), havia poucas organizações de empregadores, e talvez  apenas uma dúzia de 

grupos profissionais. Tampouco havia muitos grupos de funcionários públicos. 

Guimarães concluiu que o Rio estava desenvolvendo uma saudável infraestrutura de 

associações de ajuda mútua que forneciam segurança e comunhão para seus  

membros. Não havia nada socialmente perigoso sobre isso. Uma população segura e 

saudável sustentava um governo monárquivo popular e são. 

Onze anos depois da viagem de Guimarães a Paris, o Império caiu, vítima de 

uma associação voluntária mais perigosa socialmente, o Clube Militar (1887-). Nos 

anos 1890, década de depressão mundial, mais agitação política e econômica 

dominou o Brasil. As domesticadas sociedades de ajuda mútua dos trabalhadores 

ferroviários entraram em erupção com greves e paralisações, iniciando uma era de 

conflito trabalhista (CARONE, 1970, p. 197-210, 215 e ff.). Jacobinismo e 

florianismo apareceram para sacudir a sisuda sociedade do Rio de Janeiro. 

Em várias ocasiões no século XX , a cidade foi alvo de pesquisas sobre 

associações que adotavam serviços de segurança social para os seus membros, 

incluindo entidades tão díspares como sindicatos e orfanatos, grupos patronais e os 

fundos de merenda escolar, instituições de caridade religiosas e federações espíritas. 

Os resultados de várias dessas pesquisas estão tabulados em grandes categorias de 

acordo com o período de formação (ver Tabela 1). Nem todas as associações 

organizadas no Rio estão incluídas, embora seja provável que cerca de 80% dos 

grupos viáveis estejam representados. Mesmo sindicatos militantes responderam aos 

questionários da cidade, apesar de algumas federações não. Enquanto a amostra 

utilizada na Tabela 1 é provavelmente aleatória, para os fins deste artigo não inclui 

instituições de caridade, grupos de estudantes, operações de seguro comercial, e têm 

apenas um pequeno número de cooperativas. 

A virada do século trouxe mudanças radicais à estrutura associativa da 

sociedade carioca. A prosperidade voltou com a estabilidade monetária e o 

investimento estrangeiro, e esforços organizativos atingiram novos níveis. 

Funcionários públicos, lentos para formar associações anteriormente, tomaram a 

dianteira dos setores mais organizados. Em 1921, havia pelo menos oitenta grupos de 

servidores civis, apenas nove dos quais eram compostos de trabalhadores diaristas. 

Os mais tradicionais eram a Caixa Beneficente dos Empregados da Secretaria das 

Relações Exteriores (1901-) e a Associação dos Funcionários Públicos Civis (1904-). 
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Grupos dos funcionários públicos possuíam cerca de 45 mil membros em 1921, o 

que seria dois terços de densidade de acordo com o censo de ocupações de 1920. 

Estes grupos eram pacatos se comparados aos sindicatos trabalhistas militantes, mas 

desfrutavam de uma posição privilegiada em relação às fontes de poder. Sua 

propensão em se engajar com máquinas eleitorais atraiu políticos. Poucos 

estrangeiros figuraram nos papéis de grupos de funcionários públicos: a maioria não 

tinha nenhum, e um quarto tinha menos de 10% de estrangeiros. Estes grupos tinham 

atuação política, mas eram mais fáceis de sofrerem cooptação do que os dos 

sindicatos. 

 

TABELA 1 

Associações voluntárias fundadas no Rio de Janeiro 

 

Categoria 

Formados até 

1879 1880s 1890s 1900s 1910s 

Irmandades Religiosasa 35 7 2 11 5 

Sociedades de Ajuda Mútua 35 46 16 16 10 

Servidores Públicosb 4 9 9 28 28 

Trabalhistas 12 10 8 29 29 

Profissionaisc 11 3 1 3 4 

Empregadores 5 2 1 2 7 

FONTES: Rio de Janeiro, Departamento Municipal de Assistência Pública, 1922; Barbosa, 

1908; Guimarães, 1883; Cortes de 1957; e outros. A amostra original incluiu cerca de mil 

entradas, das quais 510 foram codificadas como grupos voluntários viáveis. As colunas não 

estão totalizadas porque os números fazem parte de uma grande amostra, mais específica e 

detalhada do que um censo. 

a. Todas as organizações religiosas. 

b. Inclui professores de escolas públicas; exclui os empregados de transporte ferroviário de 

propriedade pública e linhas de vapor. 

c. Inclui professores de escolas particulares, advogados, pessoal médico-odontológico, 

jornalistas, entre outros. 

 

Grupos trabalhistas se tornaram muito mais assertivos a partir de 1900; eles 

eram conduzidos por socialistas brasileiros e anarco-sindicalistas imigrantes. Os 

trabalhadores não-qualificados da EFCB formaram a Caixa Geral do Pessoal 
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Jornaleiro da EFCB (1901-), iniciando um processo de representação dividida entre 

os funcionários da linha estatal. Os estivadores formaram a União dos Operários  

Estivadores em 1903 e os marinheiros a Associação de Marinheiros e Remadores no 

ano seguinte, ambos com cerca de dois mil membros em 1912. A indústria têxtil, que 

empregava crianças e mulheres, tinha fábricas nos arredores da cidade, e, portanto, 

era difícil unirem-se em um mesmo grupo e se organizarem. Já os sapateiros não. Na 

ocasião do primeiro Congresso dos Trabalhadores, em 1906, os sapateiros entraram 

em uma greve bem-sucedida que durou oitenta dias. A greve levou os empregadores 

a formar o Centro dos Industriais de Calçado e Classes Correlativas em defesa. 

Pequenos produtores, muitas vezes estrangeiros, culparam os grandes proprietários 

pela greve, dizendo que eles usaram o Centro para seus próprios fins. Eles romperam 

relações e se acertaram com o sindicato, e logo o resto da indústria o seguiu (BAETA 

NEVES, 1973). 

Um padrão emergiu nesse período: os empregadores formaram associações 

em reação à organização dos trabalhadores, mas não foram capazes de se unir de 

forma tão eficaz quanto. Eles resistiram ao proletariado desajeitadamente, com 

repressão policial, deportação de estrangeiros, lock-outs,40 e uma ideologia 

paternalista. A maioria de suas associações eram pequeno-burguesas, indo desde 

comerciantes a verdureiros. Podemos exemplificar com o Centro União dos 

Proprietários de Hotéis e Classes Anexas (1911-) e a Sociedade União Protetora dos 

Retalhistas de Carnes Verdes (1905-), ambos com cerca de 250 membros-

negociantes. Estes foram grupos de interesse, no sentido mais estrito, pois seu 

objetivo era obter acordos de greve vantajosos, legislação favorável e uma melhor 

imagem pública. O aumento da atividade sindical, a industrialização, a penetração 

estrangeira e o desafio tecnológico forçaram os capitalistas a se unir. A maioria era 

composta por comerciantes estrangeiros, em desvantagem pela ascensão da 

militância trabalhista e o nacionalismo na década de 1900. Metade dos grupos 

empregadores que responderam aos questionários da cidade se recusou a informar o 

percentual de membros estrangeiros, mas seis dos oito que responderam tinham mais 

de 80% não-brasileiros. O censo de 1920 mostrou que 40% de todo capital industrial 

português estava concentrado no Rio, enquanto o capital nativo respondia por apenas 

um sexto da indústria da cidade (BRASIL, 1927, p. lx-lxiv). Um toque nacionalista 

                                                 
40 Lock-outs são fechamentos da empresa num conflito patrão-empregado por iniciativa do 
empregador. 
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distintivo caracterizava grande parte do conflito trabalho-capital durante a República 

Velha. 

Grupos com base nas profissões de classe média se estabeleceram em um 

ritmo cada vez mais rápido a partir de 1900. A Associação Brasileira de Imprensa 

(ABI, 1908) e a Associação Central Brasileira de Cirurgiões Dentistas (1911-) eram 

típicas de tais grupos de interesse. A ABI , por exemplo, obteve passes livres em trens 

e bondes públicos para seus membros, e nos anos 1930 recebeu cerca de meio milhão 

de dólares e terreno no centro do Rio para sua sede (Decreto 24.678, de 12 de janeiro 

de 1934). O Clube Militar continuou a desfrutar de alguma influência, até que fosse 

fechado pelo presidente Epitácio Pessoa, em 1922. Posteriormente, um novo grupo 

militar, os tenentes, emergiu como uma força de renovação e acabou por formar a 

sua própria organização, enormemente poderosa, o Clube 3 de Outubro (1931-1934). 

Tais grupos representavam uma classe média cada vez mais sólida que foi crescendo 

cética em relação à economia liberal e de mercado. 

Algumas das mais estáveis associações na cidade foram diminuindo na virada 

do século, como revelado nas distribuições da quantidade de membros (Tabela 2). 

Irmandades religiosas sofreram um declínio acentuado de tamanho entre 1880 e 

1921, especialmente as maiores; metade tinha mais de 3.200 membros em 1880, e 

apenas 6% em 1921. Sociedades de socorro mútuo também diminuíram em tamanho. 

A onda de grupos profissionais organizados depois de 1900 despencou seu tamanho 

médio, mas ainda assim metade tinha pelo menos quatrocentos membros em 1921. 

Os beneficiários do declínio das irmandades e grupos de ajuda mútua foram 

claramente os sindicatos e associações dos funcionários públicos. Os grupos de 

trabalhadores com mais de quatrocentos membros passaram de um quarto à metade 

da subamostra entre 1912 e 1921, e por esta última data um sexto tinha mais de 3.200 

membros. 

 

TABELA 2 

Porcentagens de associações por categoria possuindo 

mais de 400 e 3200 membros 

(em porcentagens) 

 

 Mais de 400 Mais de 3200 
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Categoria 1880 1912 1921 1880 1912 1921 

Irmandades 85 68 67 50 23 6 

Ajuda Mútua 74 62 69 15 5 6 

Servidores Púbicos _b 43 64 - 10 12 

Trabalhista 25 58 51 - - - 

Empregadores 60 44 71 - - - 

Recrutamento 
      

Baseado no comércio 47 55 63 - 4 14 

Local de trabalho - 44 53 - 9 11 

Localidade 92 59 65 41 17 6 

Regionalismo ou 

nacionalismo 

35 37 45 10 8 11 

FONTE: Rio de Janeiro, Departamento Municipal de Assistência Pública, 1922; Barbosa, 

1908; Guimarães, 1883; Cortes de 1957; e outros. 

a. Apenas os grupos com mais de cem membros foram utilizados para calcular porcentagens. 

b. N ≤ 5 não foram calculados.  

c. Qualquer profissão tranversal/intersetorial. 

d. Inclui escritórios governamentais. 

 

A maneira pela qual um membro potencial era recrutado mudara, como 

evidenciado na metade inferior da Tabela 2. A ascensão dos grupos trabalhistas e de 

funcionários públicos modificou o cenário para organizações recrutadas por 

comércio ou local de trabalho. Os funcionários públicos se inclinavam mais que os 

trabalhadores para se organizar em seu local de trabalho ou unidade governamental. 

Grupos baseados na localidade diminuíram drasticamente. Refletindo a natureza 

cosmopolita da sociedade do Rio (26% estrangeira em 1906), houve uma ligeira 

tendência de crescimento para grupos recrutados por origens nacionais ou 

provinciais, devido às novas ondas da imigração para a cidade (RIO, 1907, p. 123). 

Entre os sindicatos, a percentagem de estrangeiros variou por setor: algumas fábricas 

têxteis, balconistas e grupos de trabalhadores de hotéis e restaurantes eram altamente 

estrangeiras, mas no geral sindicatos não continham mais estrangeiros do que a 

população como um todo. 
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Classificado pelo setor econômico, o crescimento associativo do Rio refletia a 

marcada terceirização da economia. Não havia organizações no setor primário; cerca 

de um terço estava no setor secundário e dois terços eram do setor terciário. 

Enquanto a indústria de consumo básico estabeleceu-se no interior do Estado do Rio 

e em Minas Gerais, a cidade do Rio de Janeiro diversificou-se por meio de fábricas 

mais sofisticadas e em serviços urbanos, particularmente o bancário, educação, 

assistência social, comércio, medicina e, claro, o governo, com seus círculos sociais 

de lobistas e bacharéis. Os altos salários no Rio deram à São Paulo uma vantagem na 

manufatura e a capacidade industrial instalada nesta cidade ultrapassou a do Rio 

durante a década de 1920. 

Os gastos de todas as associações pesquisadas pela cidade pouco antes da 

Primeira Guerra Mundial totalizaram 10.800 contos, ou cerca de três milhões e meio 

de dólares. Em 1920, os gastos globais haviam diminuído consideravelmente devido 

à inflação e à escassez dos tempos de guerra. No entanto, por essa época, todos as 

despesas estavam iguais a cerca de 2% do produto industrial do Rio de Janeiro 

(CARONE, 1970, p. 75). A Tabela 3 desmembra as despesas das associações em 

1920 em rubricas orçamentais. 

Assim, entre o final do Império, quando as associações se tornaram moda no 

Rio, e a Primeira Guerra Mundial, quando os funcionários públicos e sindicatos 

claramente dominaram as organizações voluntárias, uma mudança decisiva havia 

ocorrido no conteúdo do comportamento desses grupos: eles mudaram radicalmente 

em direção ao profissionalismo e se afastaram de contextos religiosos ou locais, 

caracterizando-se pelo aumento da militância e da quantia substancial de finanças e 

associados, e concentraram-se no coração do futuro econômico do Rio – o setor de 

serviços. Atuando como grupos de interesse, as associações voluntárias tanto 

causaram quanto refletiram as mudanças profundas na composição social do Rio. 

 

TABELA 3  

Despesas de associação em 1920a 

Uso Porcentagem 

Funeral 5 

Aposentadoria 8 

Plano Médico 9 
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Prestações Pecuniáriasb 14 

Outros, Despesas Gerais, 

Investimentos 

65 

a. Inclui todos os grupos enumerados pela cidade. Alcança 101% devido ao arredondamento. 

b. Em grande parte oriundas de invalidez e de viagens. 

 

Impacto na estrutura social 

 

Os sindicatos exerceram pressão suficiente sobre o governo e elites 

econômicas através de greves para ganhar uma série de benefícios e capturar a 

liderança de um proletariado incipiente (CARONE, 1970, p. 197-210; LINHARES, 

1955). Enquanto elementos anarco-sindicalistas elaboraram programas radicais, a 

maioria das greves foram dirigidas por líderes reformistas que buscavam melhorias 

nos salários, regulamentação da jornada, melhores condições de trabalho e 

reconhecimento institucional. O movimento operário do Rio estava mais preocupado 

com questões básicas, como o ganha-pão do dia a dia, do que o de São Paulo, onde o 

radicalismo encontrou maior aceitação entre os imigrantes (DIAS, 1962, p. 209, 317-

318). A barganha política com o Legislativo tornou-se uma importante ferramenta 

para os trabalhadores, e alguns políticos aproveitaram cedo para a construção de um 

eleitorado nesse meio (RODRIGUES, 1968, p. 16). 

A Primeira Guerra Mundial foi um golpe duro para o movimento sindical: o 

número de associados e o pagamento de contribuições despencaram. A indústria, 

estimulada pela escassez dos tempo de guerra, recuperou-se em 1915, dobrou e até 

triplicou alguns turnos de trabalho para atender à demanda (STEIN, 1957, p. 105; 

DEAN, 1969, p. 96 ss; VILLELA; SUZIGAN , 1973, p. 432). Os trabalhadores 

sofreram muito durante o período, mas conseguiram reunir forças para uma greve 

geral em 1918. 

O confronto derramou sangue em ambos os lados nos últimos anos da guerra, 

e as Revoluções Mexicana e Russa aumentaram os temores de um lado, e as 

esperanças de outro. Um dono de fábrica de meia-idade, o paulista Jorge Street 

(1934), rompeu com seu companheiros industrialistas e tornou-se um porta-voz para 

a necessidade de reconhecimento dos sindicatos e de uma legislação de proteção do 

trabalho. Em 1919 e 1920, no entanto, poucos colegas concordaram com Street, e as 

greves foram sistematicamente reprimidas pela polícia. Os líderes sindicais foram 
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deportados, espiões da Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS) infiltraram-se 

no movimento trabalhista e a repressão foi dura. O anarco-sindicalismo jamais 

reviveu. 

O proletariado do Rio de Janeiro em 1920 contava com um número entre 56 

mil (trabalhadores de fábrica em censo) e 70 mil, o total aproximado de membros 

reivindicado pelos sindicatos em nossa amostra. Isto representava cerca de 5% da 

população urbana e cerca de 14% da força de trabalho. O pequeno proletariado, 

agora desradicalizado, tornou-se parcialmente corrompido através de barganhas com 

os gestores do governo. No entanto, as relações de trabalho e os conflitos de classe 

começaram a preocupar alguns pensadores brasileiros, como será discutido abaixo. O 

proletariado, inexistente quarenta anos antes, era um novo elemento social e teve que 

ser levado em conta. 

A classe média foi mais um novo elemento na sociedade carioca. Durante o 

primeiro quarto do século XX , funcionários federais (do qual o governo da cidade era 

um apêndice) ganharam status de classe média e chegaram a alcançar o número de 

70 mil, sem contar policiais e militares. Suas associações tinham alta densidade e 

uma propensão para a política. O massivo patronato federal no Rio era, contudo, uma 

moeda traiçoeira, pois análises estatísticas das eleições de 1930 não mostram uma 

tendência dos funcionários públicos em votar nos candidatos oficiais. O funcionário 

público tornou-se quase tão importante como cabo eleitoral no bairro nas honestas e 

geralmente competitivas eleições cariocas. Outros novos membros da classe média 

eram jornalistas (o Rio teve cerca de trezentas revistas em 1934), despachantes legais 

(rábulas), atendentes bancários e comerciais, operadores médicos e farmacêuticos, 

motoristas, vendedores, engenheiros e organizadores políticos. Havia, por exemplo, 

cerca de cinco mil supervisores de fábrica, vendedores e engenheiros contabilizados 

no censo industrial em 1920; finanças, banco, setor imobiliário e de seguro 

ocupavam mais três mil pessoas; saúde, educação e serviços de previdência social, 

23 mil; direito e o clero, 14 mil. Além disso, havia cerca de duas dezenas de 

associações de policiais e militares em 1920. 

A classe média teve demandas bastante coesas na Primeira Guerra Mundial. 

Primeiro, a alta porcentagem de assalariados a fez criticar e lutar contra a inflação. 

Em segundo lugar, tendia a ser nacionalista e anti-estrangeira. Especialmente sujeitos 

ao chauvinismo foram os funcionários públicos, geralmente cidadãos brasileiros e 

provavelmente eleitores registrados. O domínio do comércio pelos portugueses, 
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chamados de classe média comercial por alguns, e as batalhas contínuas sobre os 

preços, fez da comunidade luso-brasileira um alvo fácil de recriminações por parte da 

classe média (OLIVEIRA TORRES, 1965, p. 198-199). Finalmente, a consciência de 

classe média foi receptiva às demandas por legislações trabalhistas, cujo ponto alto 

foi o discurso de campanha moralista de Rui Barbosa de 1919, “A questão social e 

política no Brasil” (BARBOSA, 1921, p. 107-169). 

A oligarquia supostamente coerente estava cheia de contradições e divisões, 

até mesmo além da questão das nacionalidades. Havia divergências entre líderes 

industriais e comerciais sobre tarifas, entre exportadores e importadores sobre a 

estabilidade monetária, e entre burgueses reformadores como Street e Alceu 

Amoroso Lima e industriais mais intransigentes sobre a “questão social” – como as 

relações de trabalho eram conhecidas. Os industriais não tiveram uma associação 

nacional até 1933 e operaram em grande parte dentro da AC-Rio (Associação 

Comercial do Rio de Janeiro) e centros industriais efêmeros durante a República 

Velha. Enquanto as associações de voluntários ajudaram a fortalecer os emergentes 

setores médio e assalariado, elas apenas revelavam a ineficácia de tal nucleação para 

manter o controle oligárquico. Apenas uma mudança completa na política social iria 

responder ao desafio, e ela veio com a revolução de 1930. 

 

O debate sobre política social 

 

A questão social se agravou mais do que o controle do trabalho: ela dizia 

respeito à base profunda da sociedade, à relação entre os homens. Correntes 

intelectuais na Europa criaram vórtices sociológicos no Brasil. A análise marxiana 

apontou para a máquina e para a organização da fábrica industrial como tendo 

irremediavelmente separado o trabalhador do capitalista e dos frutos do seu trabalho. 

Capital e trabalho, conforme previu Marx, inevitavelmente entrariam em conflito, e 

uma nova sociedade, sem classes, seria germinada no holocausto. Socialistas 

brasileiros não esperavam realmente uma revolução até os anos de guerra, e então 

eles rapidamente se dissuadiram da ideia. Um partido comunista foi formado em 

1922, mas em 1928 não havia mais do que 150 membros na região metropolitana do 

Rio (LINHARES, 1955, p. 88). Socialistas reformistas no Legislativo federal e entre 

advogados trabalhistas representavam aspirações da classe média para resolver a 

questão social através de códigos legais. A elite política a contragosto aceitou esta 
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abordagem – primeiro, fundos de aposentadoria para estivadores e ferroviários; em 

seguida, garantias de férias e, finalmente, proteção para menores receberam 

implementação no Legislativo (MORAES FILHO, 1952; BRASIL, 1919-1922; 

RODRIGUES, 1968, p. 46 e ss.). 

Por outro lado, uma teoria conservadora de reorganização social brotou da 

tradição católica e enfatizou a encíclica papal Rerum Novarum de 1891, que apelou à 

representação social para a classe trabalhadora. O positivismo de Auguste Comte 

também clamou para a representação de classe, e a ideia depois foi desenvolvida por 

seu admirador Émile Durkheim, considerado o fundador da sociologia moderna. 

Estudando a sociedade industrial moderna, Durkheim encontrou certa falta de maior 

orientação na vida urbana, o que deu origem à anomia – patologias sociais que 

levavam, em alguns casos, ao suicídio. A moda de associações profissionais e 

sindicatos era um sintoma do aumento do desenraizamento. A sociedade 

reorganizada em corporações uniria ambos trabalhadores e gestores em esforço 

comum, resolveria queixas coletivas e daria a representação significativa a todos, 

como havia ocorrido em guildas medievais (DURKHEIM, 1922, p. i-xxxvi; 

PARSONS, 1968, p. 311-319; SIMPSON, 1963, p. 111-112). 

Corporativismo e a legitimação das classes trabalhadoras formaram parte da 

doutrina positivista, que era a moda no Rio durante os anos 1890 e foi mais tarde 

incorporada ao conservadorismo brasileiro por Alberto Torres. Em seu projeto de 

1914 para a reforma constitucional, Torres rogou à representação de classe, o 

coração da teoria corporativa (TORRES, 1914, p. 350). A idéia foi prosseguida pela 

Sociedade Amigos de Alberto Torres e foi desenvolvida posteriormente pelo 

protegido de Torres, Francisco José Oliveira Viana. 

Mas o debate acerca da política social não tocou os presidentes da Primeira 

República: por razões constitucionais, políticas e filosóficas, a questão foi 

largamente ignorada. Hermes da Fonseca (1910-1914) fez quase nada; seu filho 

Mário organizou um congresso fracassado sobre trabalho em 1913. Washington Luís 

(1926-1930) foi muitas vezes acusado de dizer que a questão social era um caso de 

polícia, embora o seu sucessor escolhido, Júlio Prestes, tivesse prometido em 1930 

formular um código de trabalho abrangente, usando como modelo os de direito penal 

e comercial. Já o presidente Epitácio Pessoa (1919-1922) criou uma lei em 1921 que 

lhe permitiria fechar qualquer associação voluntária nociva ao bem-estar público; no 

ano seguinte ele fechou o Clube Militar. Um boato de que havia ordenado a prisão do 
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presidente do clube, Hermes da Fonseca, foi o estopim para a revolta de cadetes 

militares reformistas no Rio, que acabou sendo a primeira das chamadas revoltas 

tenentistas, que levariam à Revolução de 1930 (CARONE, 1965; 1970, p. 238; 1971, 

p. 368). 

O tenentismo forneceu o elo mais forte entre o pensamento conservador 

durante a República Velha e o corporativismo no Regime Vargas pós-1930. Os 

tenentes decidiram cooperar com políticos regionais dissidentes em 1930 para 

derrubar o governo e instalar Getúlio Vargas, o mal-sucedido candidato reformista à 

presidente no início daquele ano. Os tenentes ganharam grande poder em meados de 

1931 e no início de 1932 compuseram um programa que, como se viu, estava com 

uma coerência filosófica que eles nunca chegariam a pôr em prática. O divulgado 

Esboço de um Programa queria a sindicalização tanto do trabalho quanto da 

administração, a compulsória negociação de greve e representação corporativa em 

todas as legislaturas. Uma meia dúzia de tenentes juntou-se à Oliveira Viana e outros 

civis na Comissão Itamarati (1932) para elaborar um projeto de Constituição. 

Oliveira Viana tornou-se o porta-voz para os órgãos de representação de classe de 

base e corpo técnico paralelo às legislaturas nacionais com consultoria e poderes de 

veto (CLUBE 3 DE OUTUBRO, 1935, p. 187-245; MEDONÇA DE AZEVEDO, 1933, 

p. 341-345, 989-990). Suas intenções para com o trabalho tornaram-se claras quando 

um tenente pediu que fosse dada aos sindicatos imunidade às ações repressivas 

policiais: Oliveira Viana afirmou que havia muitos grupos trabalhistas que atuavam 

contra o bem público e que deveriam ser suprimidos. Liberdade associativa não 

podia ser mantida acima da ordem pública. Pouco tempo depois, Vargas nomeou o 

ex-chefe do DOPS para Ministro do Trabalho e Oliveira Viana, seu consultor jurídico 

principal. 

Vargas, seguindo os preceitos do positivismo gaúcho, já havia fornecido as 

bases para uma política de controle do trabalho. Ele criou um Ministério do Trabalho 

que estendeu benefícios de segurança social a uma parcela maior do proletariado 

urbano, mas exigiu tanto dos sindicatos quanto das associações patronais que 

aceitassem a supervisão tutelar do ministério. Sindicatos mais fracos no Rio 

assinaram uma taxa de cerca de 30 por ano, mas os empregadores recusaram quase 

por unanimidade. Apenas em 1933, quando foi determinado que associações 

“sindicais” (oficiais) elegeriam representantes para a Assembleia Constituinte e até 
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mesmo registrariam seus membros para votar em eleições gerais houve um aumento 

no número de organizações sindicalizadas. O processo de cooptação prosseguiu. 

A representação de classe se mostrou uma farsa, já que os ministros do 

Trabalho e da Justiça manipulavam os delegados profissionais. Em 1935, o governo 

abertamente subornou eleitores de associação. Muito antes disso, os sindicatos 

tradicionais tinham visto a sua autonomia minguar enquanto o governo assumia 

controle crescente sobre os assuntos trabalhistas através da administração do fundo 

de aposentadoria e invalidez. Eles reagiram com greves em 1934, que, de acordo 

com um oficial do Ministério do Trabalho, rivalizavam com as ocorridas durante a 

Primeira Guerra Mundial. A imprensa era frequentemente censurada, mas houve pelo 

menos 12 greves em grande escala no Rio durante aquele ano. Todas foram 

finalizadas à força pelo chefe de polícia do Rio de Janeiro, ex-tenente Filinto Müller. 

A Assembleia Constituinte 1933-34 finalmente chegou a uma política social 

liberal semelhante à que prevaleceu durante a República Velha e eivada de 

pronunciamentos gerais em favor do bem-estar dos trabalhadores. Vargas reagiu 

amargamente contra o documento de 1934: 

 

Essa constituição foi feita no Palácio Tiradentes, onde [a 

Assembleia se reuniu] contra o Palácio Guanabara 

[residência de Vargas]; a seguinte será feita por Guanabara 

contra Tiradentes! (AMOROSO LIMA, 1972). 

 

A previsão se tornou realidade no segundo semestre de 1937, quando Vargas 

secretamente encomendou ao conservador Francisco Campos a elaboração de uma 

nova Constituição em linhas corporativas. O documento, promulgado em 11 de 

novembro de 1937, inaugurou o Estado Novo. Durante o interlúdio constitucional, 

Vargas ignorou a maior parte da política social do documento de 1934 e conseguiu 

controlar o movimento sindical independente. Suas intenções eram muitas vezes 

incompreendida por líderes empresariais: depois de uma longa reunião repleta de 

recriminações sobre a política de trabalho, Vargas disse: “Eu estou tentando salvar os 

burros burgueses e eles não entendem” (SILVA , 1969, p. 398). 

Durante o Estado Novo, os empresários, aparentemente, compreenderam 

melhor, pois em 1939 havia 75 sindicatos patronais do Rio em comparação com 93 

sindicatos de trabalhadores reconhecidos pelo ministério. Em 1945, a inversão 
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completa se deu: havia 93 sindicatos patronais e apenas setenta sindicatos de 

empregados (BRASIL, 1947, p. 105-106, 123 e ss; SCHMITTER, 1971, p. 150). A 

Igreja tinha aprendido a cooperar com Vargas em troca de certas políticas 

govenrnamentais, particularmente o ensino religioso em escolas públicas e o não 

reconhecimento do divórcio. Enquanto os líderes da Igreja dedicavam energias para a 

política, para a educação religiosa e para um movimento operário católico, as 

irmandades continaram seu declínio (BRUNEAU, 1970, p. 75-90). A extensão da 

aposentadoria e do seguro de invalidez para a maioria do proletariado urbano durante 

o Estado Novo despiu as sociedades de ajuda mútua de suas atrações fraternas 

(FERREIRA DA SILVA, 1966, p. 16-17). Grupos de empregados públicos, os mais 

cooptáveis antes de 1930, foram incorporados dentro do Departamento 

Administrativo do Serviço Público (DASP, (1938-). As relações entre servidores civis 

e da classe média diminuíram à medida que a burocracia crescente tornou-se um 

“Estado cartorial”, um estabelecimento público inclinado a manter suas fileiras e 

níveis de renda, independentemente da eficiência administrativa (FAORO, 1958; 

JAGUARIBE, 1962). 

O próprio Oliveira Viana melhor resumiu a intenção social do Estado Novo 

em um discurso em 1939, intitulado “Novos rumos da política social”. A abordagem 

correta, ele disse, era aquela formulada nas encíclicas Rerum Novarum e 

Quadragesimo Anno (1931), que procurou reestabelecer a dignidade humana do 

trabalho, através da representação corporativa. 

 

Esta nova política evoca o espírito de igualdade e justiça 

entre os trabalhadores e empregadores que caracterizaram as 

guildas medievais, em que a distância social entre as 

classes... foi nula; em que o senso de colaboração e 

solidariedade envolveu um e todos em um clima de 

fraternidade; em que não existia barreira intransponível entre 

o trabalhador e o empregador, este último apenas ocupando a 

posição que o antigo acabaria por alcançar... Igualdade 

política, inscrita nos códigos de Democracia, é um absurdo 

inventado na mente de Rousseau. Igualdade econômica, 

como previsto pelo socialismo, é outro absurdo, gerado pela 

mente de Marx. Mas a igualdade substancial de homens é 

um dogma católico e um dos pilares da civilização cristã. 
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Esta sociedade corporativa ainda continha as classes, mas a solidariedade (um 

conceito de Durkheim) e a “permeabilidade capilar” eliminaram os ciúmes de classe. 

Na verdade, o sistema de representação de classe permitiu a cada trabalhador 

participar na tomada de decisões, como “vereador, deputado, juiz, [ou] administrador 

de instituições para-estatais”(OLIVEIRA VIANA , 1939, p. 9-10, 17). 

 

Conclusão 

 

Durante a República Velha, uma rede de forças havia dado à sociedade 

carioca um sistema de classes em três níveis semelhantes ao da Europa, com 

adaptações para as particularidades da sociedade brasileira. Em uma era de 

liberalismo permissivo, sociedades de socorros mútuos previamente inócuas 

adotaram comportamento de grupos de interesse. A cidade tornou-se uma arena em 

conflito de banqueiros e caixas, industrialistas e operários, sapateiros e comerciantes, 

burocratas e funcionários. Além de perturbar a plácida vida da cidade, esses conflitos 

deram origem à mobilização política e social, transformando o proletariado e a classe 

média em elementos de mudança social. O conflito de classe gerado pelo surgimento 

de associações veio a ser chamado de “questão social”. 

Problemas trabalhistas foram recebidos com força, indiferença, recursos 

legais, simpatia ou paternalismo, dependendo do setor e do momento político. O 

proletariado era muito pequeno para a revolução e, gradualmente, o caminho foi 

aberto para uma política social conservadora que iria tanto reprimir quanto cooptar 

associações independentes. Conforme uma publicação do Ministério do Trabalho de 

1947 indicava, 

 

Em termos práticos, não havia nenhuma organização 

sindical no país até de 1930; as associações profissionais que 

existiam, apesar de seu nome “resistência”, não eram mais 

do que as organizações mutualistas em que predominavam o 

espírito individualista de defender os interesses daquele 

grupo profissional. O Estado Novo fez os sindicatos 

renunciarem a este espírito e a meios conflituosos de 

prossecução de interesses, em troca de certos avanços na 
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legislação trabalhista, no seguro social e no bem-estar 

comum (BRASIL, 1947, p. 7). 

 

Durante a República Velha, a sociedade urbana cristalizou-se em centenas de 

grupos de interesse; como aço semi-temperado, os cristais de grupos de interesse 

poderiam ser orientados por um ímã. Socialistas e comunistas tentaram dar uma 

direção horizontal para estes cristais, o que eventualmente levaria a cindir a 

sociedade em classes e à eventual derrubada da burguesia pelo proletariado. Os 

liberais queriam deixar os cristais livres para circular e encontrar orientação natural 

na suposição de que uma sociedade melhor evoluiria a partir da livre concorrência de 

interesses opostos. Os conservadores, por fim, desejaram dar uma direção vertical 

aos cristais para que eles reforçassem a abordagem tradicional da Igreja, do Estado e 

do Exército. Claramente, esta última abordagem inspirou Alberto Torres, Oliveira 

Viana, os tenentes, e mesmo Vargas. O Estado Novo tentou forçar os grupos de 

interesse a se orientarem pelos estados tradicionais. 

O corporativismo formalmente falhou no Brasil, mas deixou um importante 

legado. As associações voluntárias, tão assertivas durante o primeiro quarto do 

século XX , não foram capazes de recuperar seu antigo vigor (SCHMITTER, 1971). O 

movimento trabalhista foi cooptado pelo Ministério do Trabalho e mais tarde ajudou 

a eleger Vargas por meio de seu paternalista Partido Trabalhista Brasileiro. A Igreja 

ficou seriamente dividida sobre a questão do controle social e mobilização e perdeu a 

importante base das antigas irmandades. O Exército, com a participação de alguns 

ex-tenentes, voltou ao poder em 1964 para conter a manipulação populista do 

movimento dos trabalhadores, entendendo que um proletariado cooptado era tão 

perigoso socialmente quanto um independente. Uma representação efetiva 

simplesmente não era uma tradição forte no Brasil (SCHWARTZMAN, 1970). 

O cidadão do Rio de Janeiro, agora referindo-se a si mesmo como um carioca, 

viu as lealdades regionais, estrangeiras e religiosas desaparecerem, à medida que 

foram substituídas em parte por uma identidade econômica e profissional. As massas 

de imigrantes rurais para o Rio durante a Grande Depressão e a guerra não davam 

indícios da erosão da liberdade associativa levada adiante por Vargas e, em vez 

disso, amavam-no pela proteção conservadora que lhes ofereceu na sociedade 

confusa e industrializada do Rio de Janeiro. Como uma manchete recente apontou, 

“Carioca mostra pouca afeição para vida associativa” (JORNAL DO BRASIL, 1971). 
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Nunca ficou claro se a sociedade industrial do norte da Europa poderia ser copiada 

no Rio, mas não há dúvida de que os conservadores, de Alberto Torres a Vargas, 

nunca tiveram a intenção de que isso acontecesse. 
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Juventude Brasileira: mobilização juvenil no Estado Novo 
(1940-1945) 

Brazilian Youth: youthful mobilization in the Estado Novo (1940-

1945) 

 

Aline de Almeida Hoche 

Mestranda em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Resumo: O início do século XX foi marcado pela preocupação com a formação do 

jovem, diversos foram os movimentos criados, como a Juventude Hitlerista, 

Mocidade Portuguesa e o Escotismo, com a finalidade de abarcar a educação da 

juventude em diversas esferas. Em 1940, foi criada no Brasil a Juventude Brasileira, 

movimento nacional que tinha como objetivo atuar na educação física, cívica e moral 

das crianças e dos jovens, em idade escolar, de todo o país. O objetivo era formar 

cidadãos patriotas, que propagassem os ideais do regime estadonovista e o amor pelo 

Brasil, para isso, dentre as atividades da Juventude Brasileira, estavam os desfiles, 

que eram organizados nas ocasiões das datas nacionais. 

 

Palavras-chave: Juventude Brasileira; Estado Novo; projeto de mobilização. 

 

Abstract:  The early twentieth century was marked by concern for the education of 

young people, many movements were created, like the Hitler Youth, the Portuguese 

Youth and Scouting, in order to encompass the education of youth in various spheres. 

In 1940, was created in Brazil the Brazilian Youth, national movement that has 

aimed at the physical, moral and civic education of children and young people of 

school age throughout the country. The goal was to form patriotic citizens who 

propagate the ideals of the Estado Novo regime and love for Brazil, for this, among 

the activities of Brazilian Youth were the parades, which were organized on the 

occasions of national dates. 

 

Keywords: Brazilian Youth; Estado Novo; project mobilization. 
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uando promulgada a Constituição de 1937, Francisco Campos, ao tecer os 

artigos que abordavam a questão educacional, explicitou a importância da 

educação física e cívica e dos trabalhos manuais, tanto que as tornou 

obrigatórias “em todas as escolas primárias, normais e secundárias” (Constituição 

dos Estados Unidos do Brasil, 1937, art. 131). 

Em artigo posterior, o ministro da Justiça registrou a pretensão de organizar a 

juventude brasileira em instituições que promovessem “a disciplina moral e o 

adestramento físico, de maneira a prepará-la ao cumprimento dos seus deveres para 

com a economia e a defesa da Nação” (Idem, art. 132), entregando ao Estado a 

função de criar organizações para esse fim, ou de auxiliar as já existentes. 

Um pouco mais tarde, em discurso proferido em 19 de novembro de 1937, na ocasião 

do Dia da Bandeira, podemos perceber o tom que guiava as ações do ministro, o 

mesmo tom que utilizou para elaborar a Organização Nacional da Juventude: 

 

A vocação da juventude em horas como esta deve ser a 

vocação do soldado. Seja qual for o seu nascimento, a sua 

fortuna, a sua inclinação, o seu trabalho, que cada um, na sua 

escola, no seu ofício, na sua profissão, seja um soldado, 

possuído do seu dever, obediente à disciplina, sóbrio e 

vigilante, duro para consigo mesmo, trazendo, no seu 

pensamento, clara e definida, a sua tarefa e, no coração, em 

dia e em ordem, as suas decisões. Todos somos soldados, 

quando o que nos pedem é a ordem, a disciplina, a decisão 

(CAMPOS. Apud HORTA, 1994, p. 206). 

 

De acordo com o autor muito divulgado no tempo em que as palavras acima 

foram escritas, José Ortega Y Gasset, “nosso tempo se caracteriza pelo extremo 

predomínio do jovem”, não somente pelo “aspecto triunfante da juventude” 

(ORTEGA Y GASSET, p. 352) como a melhor fase da vida do homem, mas também 

pela importância que os jovens adquiriram para a sociedade contemporânea a partir 

dos anos 1890. 

Foi nesse período de exaltação à juventude, que nos aponta José Ortega Y 

Gasset, que os movimentos de arregimentação dos jovens começaram a interessar as 

Q
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elites dirigentes tornando-se temas de políticas de Estado, como a Juventude 

Hitlerista, ou de organizações particulares, como o escotismo. 

O que estava em discussão não era somente educar os jovens aos moldes dos 

governos que os organizavam, mas, principalmente, prepará-los para se tornarem 

cidadãos aptos física e moralmente, prontos para uma vida de doação à nação a que 

pertenciam e de contribuição à perpetuação do regime que os formara. 

O Brasil fez parte desses países que olharam para a juventude com interesse e 

vontade de organizá-la. Muito mais do que apenas elaborar planos de reformas 

educacionais, os dirigentes do Estado Novo criaram um movimento que visava 

formar uma geração “civicamente mobilizada e consciente não apenas dos seus 

direitos, mas, sobretudo, de seus deveres e em condições de poderem atender ao 

apelo da pátria, qualquer que seja esse apelo, na hora em que o mesmo se tornar 

presente” (A NOITE, 10 mar. 1940, p. 2). 

Visando implementar as diretrizes estabelecidas na Constituição de 1937, em 

março de 1938, Francisco Campos elaborou um plano de organização da juventude, 

apresentando-o ao Presidente da República. O projeto, nomeado de Organização 

Nacional da Juventude, teria como funções principais “assistir e educar a mocidade” 

e “infundir nos jovens o sentimento da disciplina e da educação militar”.41 

Extenso e minucioso, o projeto de Francisco Campos era composto também 

por um regulamento que tratava dos cargos e das divisões da organização, que se 

apresentavam hierarquicamente em falange, bandeira, companhia, legião e grupo de 

legiões, o que mostra o seu caráter político-miliciano e sua estrutura de viés 

hierarquizado. 

Apresentava também uma lista considerável de departamentos responsáveis 

por cuidar de cada esfera que integrava o projeto da Organização Nacional da 

Juventude, e todas essas divisões possuiriam um corpo de funcionários, a saber: 

 
Divisão Nacional de Arregimentação e Propaganda 

Divisão de Finanças 

Divisão de Instrução 

Divisão de Assistência Social 

                                                 
41 O projeto da Organização Nacional da Juventude pode ser encontrado no Arquivo Capanema GC 
38.08.09 CPDOC/FGV-RJ. Rolo 51. F. 766 e 770, p.1 e 8. 
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Divisão de Eugenia e Assistência Médica – possuindo: médicos, dentistas e enfermeiros – 

tendo como funções: exames sanitário e biométrico, realizariam estudos nacionais ou 

regionais sobre as condições de vida da juventude, das famílias pobres 

Divisão Nacional de Cultura Física: conduzir à prática de esportes e de exercícios físicos 

Divisão Nacional de Serviço Pré-Militar (Arquivo Capanema, CGG 1938.08.09 FGV/CPDOC. 

Rolo 51. Foto 781 e 782, p. 18-21). 

 

O presidente da República seria o seu líder e presidiria a Junta Suprema 

constituída pelos ministros da Guerra, Marinha e Educação, responsáveis por instituir 

os serviços de natureza pré-militar. De estrutura complexa e burocratizada, a 

organização contaria também com conselhos, nacional e estadual, e departamentos 

estaduais e municipais (Idem, fotos 767, 768 e 769). 

A Organização Nacional da Juventude compreenderia as crianças e os jovens 

dos 8 aos 18 anos de idade, preparando-os “física, moral e espiritualmente” (Idem, 

foto 169, p. 7), os integrantes seriam divididos em dois grupos, aspirantes dos 8 aos 

13 anos e pioneiros dos 13 aos 18 anos, e o seu ingresso seria voluntário. 

Além do caráter paramilitar, a Organização visava a instrução cívica e patriótica por 

meio do “culto fervoroso dos símbolos e cânticos nacionais e o cumprimento mais 

rigoroso da disciplina da Organização e dos seus deveres na família e na sociedade, 

criando assim um sentimento de pertencimento e devoção à pátria nos jovens” 

(BOMENY, HELENA, SCHWARTZMAN, 2000, p. 141). 

O objetivo principal do projeto era abarcar todas as esferas relacionadas à 

educação e formação das crianças e dos jovens, por isso, a Organização Nacional da 

Juventude cuidaria não somente do ensino cívico e moral, como também da 

“instrução profissional e técnica, trabalho do campo por meio de concentração 

periódica e comunhão com a terra, assistência social e à saúde física, educação e 

assistência religiosa, formação da consciência e do pensamento da juventude” 

(Arquivo Capanema, CGG 1938.08.09 FGV/CPDOC. Rolo 51. F. 770, p. 9). 

Ao se alistarem, voluntariamente, na Organização Nacional da Juventude, os 

jovens deveriam preencher uma ficha cadastral que compreendia um longo e 

detalhado questionário sobre as características do candidato. Além das notas civis, 

educativas e econômicas, faziam parte também as notas antropológicas, eugênicas e 

ideológicas. 
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Nas notas antropológicas deveria ser indicado o sexo, a cor, os índices 

antropométricos, o tipo constitucional, as origens raciais; nas notas eugênicas o 

questionário tratava do estado de saúde, da idade mental, do temperamento, do índice 

de robustez; e na nota ideológica deveria ser declarada a religião (Idem, fotos 786, 

787, p. 29-30). 

Seguindo o exemplo da sociedade, que atribuía funções distintas para homens 

e mulheres, também a Organização Nacional da Juventude dividia as práticas dos 

seus integrantes pelo sexo − o documento redigido por Francisco Campos era 

direcionado apenas para os meninos. Para as meninas, deveria ser “estabelecida em 

lei especial” a sua organização, desenvolvendo, na mocidade feminina, “a capacidade 

física e a cultura do espírito”, preparando-a “para a sua missão na família” (Idem, 

foto 771, p. 11). 

O projeto de Francisco Campos não foi aceito no interior do governo, mas a 

iniciativa do ministro da Justiça deu origem a uma discussão, que durou dois anos, 

sobre como seria a melhor forma de elaborar um projeto que desse conta de 

organizar a juventude nos moldes do regime vigente. 

Os motivos que levaram o presidente da República e os outros membros do 

governo a vetarem a Organização Nacional da Juventude são de fundamental 

importância para que possamos compreender a direção que caminhou a ideologia do 

regime e de que maneira ela se distanciava daquela idealizada por Francisco Campos. 

O general Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra, e Alzira Vargas, filha e auxiliar 

de gabinete do presidente da República, foram os primeiros a opinar sobre a 

Organização Nacional da Juventude. Seus pareceres apresentavam o mesmo tom de 

reprovação e as mesmas críticas sobre os principais aspectos do movimento. 

Um dos motivos para a recusa da implementação do projeto de Francisco 

Campos era o traço burocrático que tornava o seu funcionamento complexo, além de 

aumentar os custos devido aos salários que teriam que ser pagos aos funcionários 

alocados nas diversas funções criadas. 

A Organização Nacional da Juventude visava o preparo dos jovens para os 

serviços de guerra e de defesa do Brasil, tomando a frente do Exército na preparação 

do efetivo de soldados nos quadros brasileiros. Tal caráter do projeto desagradou, 

principalmente, o ministro da Guerra, que não concordava com a pretensão de 

Francisco Campos em dirigir o ensino e a vida militar dos jovens, tarefa que, para 

Dutra, era exclusiva das Forças Armadas. 
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Getúlio Vargas também nunca teve a pretensão de criar uma organização de 

viés militar que fizesse frente à autoridade, principalmente, do Exército. A propósito, 

esse fator é um dos pontos que afastam o Estado Novo dos regimes fascistas que 

mantinham seu partido único fortemente militarizado. 

É importante compreender que a ideia de arregimentar a juventude não era 

recusada pelo governo. O que se pretendia era a sua adequação às necessidades e ao 

cenário brasileiro, e não uma importação das organizações existentes nos países 

europeus. Dessa forma, entre os anos de 1938 e 1940, membros do governo se 

envolveram na elaboração de um novo projeto. 

O Ministério da Educação e Saúde e o seu ministro apresentaram-se como 

peças chaves na discussão que se configurou para substituir a Organização Nacional 

da Juventude, pois Getúlio Vargas entregou a Gustavo Capanema a responsabilidade 

de elaborar um novo projeto, que seguisse as recomendações do presidente da 

República. 

O primeiro ponto a sofrer mudança foi o nome do projeto, para o ministro da 

Educação “seria expressivo que na denominação da instituição estivesse marcado o 

seu vínculo ao Brasil”.42 Entretanto, devemos explicitar, que o nome Juventude 

Brasileira aparece primeiramente em outro documento, o do general de divisão José 

Meira de Vasconcelos, comandante da 1ª Região Militar, apresentado pelo general 

Eurico Gaspar Dutra a Getúlio Vargas.43 

Sobre o funcionamento da “patriótica iniciativa”, Gustavo Capanema 

considerou que a Organização Nacional da Juventude implicava em numerosas 

finalidades, exigindo “estatísticas e estudos, reclama publicidade, dá margem à 

criação de repartições e estabelecimentos. Complica-se, assim, desmesuradamente a 

tarefa da instituição”.44 

Gustavo Capanema prossegue as suas críticas sem enxergar como atitude 

acertada a divisão do ensino entre o Ministério da Educação e Saúde e o projeto 

elaborado por Francisco Campos, para o ministro, a Organização “deveria ser uma 

instituição, não separada do Ministério da Educação e a ele paralela, mas incluída na 

                                                 
42 Parecer do ministro Gustavo Capanema pesquisado no Arquivo Gustavo Capanema, GC 38.08.09 19 
FGV/CPDOC. 19 de setembro de 1938. Rolo 51. Foto 815, p.2. 
43 Documento pesquisado no Arquivo Capanema, GC 38.08.09 19 FGV/CPDOC. 15 de setembro de 
1938. Rolo 51. Foto 811. 
44 Parecer do ministro Gustavo Capanema pesquisado no Arquivo Gustavo Capanema, GC 38.08.09 19 
FGV/CPDOC. 19 de setembro de 1938. Rolo 51. Foto 815, p.2. 
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sua estrutura, como um de seus serviços” (Arquivo Gustavo Capanema, GC 38.08.09 

19 FGV/CPDOC. 19 de setembro de 1938. Rolo 51, fotos 817 e 818, p. 6 e 7). 

Outra mudança implementada pelo ministro da Educação foi a extinção do 

que ele entendeu como o “caráter excessivamente militar” (Idem) empregado na 

elaboração da Organização Nacional da Juventude. Gustavo Capanema se colocou de 

acordo com as críticas do general Dutra e considerou que “dar a outro órgão o papel 

de preparar as reservas militares é enfraquecer, pela supressão da unidade de direção, 

a organização militar do país” (BOMENY, HELENA, SCHWARTZMAN, 2000, p. 

145). 

O ministro da Educação se inspirou no exemplo da Mocidade Portuguesa, que 

não invadia a área de atuação paramilitar da Legião Portuguesa, destinando-se 

apenas ao “desenvolvimento integral da sua capacidade física, a formação do caráter 

e a devoção à pátria, no sentimento da ordem, no gosto da disciplina e no culto do 

dever militar” (Idem). 

A respeito do excessivo aparato burocrático e da criação de uma nova esfera 

para o funcionamento da instituição, Capanema sugere a “vinculação da Organização 

às escolas públicas e privadas existentes” (Ibidem, p. 147). Dessa forma, resolvia-se 

também a questão da criação de quadros de funcionários a serem instrutores para os 

jovens, que, para o ministro, era um problema, pela falta de recursos para formar tal 

equipe, em razão do que se utilizariam os professores que já se encontravam nos 

estabelecimentos de ensino. 

Seguia-se, dessa forma, a vontade do presidente Getúlio Vargas, que era a de 

fazer da organização juvenil uma instituição de funcionamento simples e barato, sem 

que para tal projeto precisassem se despender uma grande mobilização de recursos e 

pessoal, como afirmou o ministro Gustavo Capanema.45 

Após o período de dois anos de discussões em torno do projeto de 

mobilização dos jovens, finalmente, em 8 de março de 1940, foi aprovada a 

Juventude Brasileira, através do decreto-lei nº 2.072, estabelecendo uma instituição 

que tinha como finalidade dispor “sobre a obrigatoriedade da educação cívica, moral 

e física da infância e da juventude”. 

 

                                                 
45 Documento redigido pelo ministro Gustavo Capanema pesquisado no Arquivo Gustavo Capanema, 
GC 38.08.09 19 FGV/CPDOC. Fevereiro de 1940, Rolo 52. Foto 296, p. 1. 
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É fundada uma instituição nacional, que se denominará 

Juventude Brasileira, destinada a promover, dentro ou fora 

das escolas, a educação cívica, moral e física da juventude, 

assim como da infância em idade escolar, com o objetivo de 

contribuir para que cada brasileiro possa, realizando 

superiormente o próprio destino bem cumprir os seus 

deveres para com a pátria (art. 5º). 

 

Foram privilegiadas a educação física, com a ginástica e os esportes, e a 

educação moral e cívica, que tinham como função “formar nas crianças e nos jovens 

do sexo masculino o amor ao dever militar, a consciência das responsabilidades do 

soldado e o conhecimento elementar dos assuntos militares, e bem assim dar às 

mulheres o aprendizado das matérias que, como a enfermagem, as habilitem a 

cooperar, quando necessário, na defesa nacional” (Arquivo Gustavo Capanema, GC 

38.08.09 19 FGV/CPDOC. Rolo 52. Foto 289, p. 1). 

A educação cívica agiria para disciplinar e formar a consciência coletiva, 

incentivando o patriotismo e o culto à pátria através dos símbolos. Modelando a 

“força moral que traça energicamente as normas de conduta para a grandeza de um 

povo” (Idem), pretendia-se educar para o país, para modificar o pensamento de uma 

juventude desinteressada pelos problemas nacionais. 

O que é interessante ressaltar é o fato de que mesmo que o projeto tenha 

perdido o caráter militarizante, era de interesse do regime político de Vargas 

fomentar nos jovens a ideia da importância do serviço militar, pois em uma situação 

de perigo, essas crianças e jovens deveriam ter a “consciência das responsabilidades 

do soldado e o conhecimento elementar dos assuntos militares” (decreto-lei nº 2.072, 

1940, art. 2º). 

Acerca da educação moral, era visado “incutir nas crianças e nos jovens a 

confiança no próprio esforço, o hábito da disciplina, o gosto da iniciativa, a 

perseverança no trabalho e a mais alta dignidade em todas as ações e circunstâncias” 

(Ibidem, art. 3º), cuidando ainda de uma formação que capacitasse esses jovens, de 

ambos os sexos, para a missão de se tornarem bons pais, capazes de constituírem 

uma família e de educarem seus filhos de acordo com os ideais da nação. 

Outro aspecto que se liga à Juventude Brasileira é o viés eugênico, 

condensado no ensino da educação física, que visava inserir nos jovens “os hábitos e 
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as práticas higiênicas”, tendo “por finalidade a prevenção de toda a sorte de doenças, 

a conservação do bem-estar e o prolongamento da vida” (Ibidem, art. 4º), exibia-se 

assim, uma preocupação com o “aperfeiçoamento da raça”, aspecto desenvolvido 

naquele período histórico com as discussões sobre a eugenia, visando criar um país 

de cidadãos saudáveis. 

O incentivo aos esportes também era um meio de desenvolver a prática da 

educação física, procurando formar “cidadãos perfeitos, moral e fisicamente”, além 

de mobilizar outros setores da sociedade a contribuírem para o bom funcionamento 

da Juventude Brasileira. Assim foi o caso de diversos clubes da cidade do Rio de 

Janeiro, que se envolveram com as práticas do movimento, inaugurando centros 

cívicos e promovendo conferências sobre a importância do esporte e dos cuidados 

para com as crianças e os jovens, sendo esses eventos noticiados nos jornais. 

Colocada sob “a alta vigilância do presidente da República”, que presidia o 

Conselho Supremo, deveriam existir nos níveis estaduais, conselhos de coordenação 

das ações educativas e ficaria a cargo do poder público a criação dos centros cívicos, 

que eram “estabelecimentos destinados à realização das atividades da Juventude 

Brasileira”. Os centros cívicos deveriam “possuir um conjunto de instalações 

próprias ao desenvolvimento das diferentes modalidades de educação a ser dada aos 

seus filiados” (decreto-lei nº 2.072, 1940, art. 14º). 

Os centros cívicos podiam ser extraescolares, mas o mais comum eram as 

instalações no interior das instituições de ensino, pois nesses espaços deveriam 

ocorrer, de acordo com o artigo sétimo do referido decreto-lei, uma educação que 

seria a “base e complemento da educação ministrada pela escola e prolongamento da 

educação ministrada pela família” (art. 7º), podendo ainda propagar os ensinamentos 

religiosos, se fosse do desejo dos pais ou dos responsáveis pela Juventude. 

Sobre os centros cívicos, embora estivesse no decreto que estabeleceu a 

Juventude Brasileira que seria dever do poder público a criação desses 

estabelecimentos, pouco foi feito pelo governo em relação a esse assunto. Muitos 

centros cívicos foram fundados, mas, na maioria das vezes, pela iniciativa das 

próprias escolas ou dos estabelecimentos particulares, como foi o caso dos clubes 

cariocas citados anteriormente, que organizavam a cerimônia de inauguração e 

notificavam o Ministério da Educação sobre o evento. 

O projeto da Juventude Brasileira englobava uma ampla faixa etária, que se 

iniciava com as crianças de 7 a 11 anos de idade, que integravam a Ala Menor; e a 
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dos jovens de 11 a 18 anos idade, que pertenciam a Ala Maior, sendo obrigatória a 

participação de todos os alunos matriculados nas escolas do país. 

A exaltação dos símbolos era fundamental para a propagação dos ideais que o 

governo possuía em torno da Juventude Brasileira; assim, as crianças e os jovens 

participantes prestavam culto à bandeira do Brasil e ao Hino Nacional por ocasião de 

desfiles, cerimônias e comemorações. 

O projeto da Juventude Brasileira previa a adoção de símbolos próprios, 

como um cântico, um estandarte, distintivos e uniformes, que foram criados 

mediante um concurso, no primeiro caso, e por uma comissão organizadora nomeada 

pelo ministro Gustavo Capanema, para os três últimos. 

Os desfiles, que consistiam em exercícios de concentração ou de 

deslocamento, eram os principais eventos da Juventude Brasileira e mobilizavam os 

jovens e a sociedade, que iam às ruas para exaltar o país, o regime e o presidente da 

República. 

As formaturas podiam ser classificadas como ordinárias ou extraordinárias, 

“ordinárias as que se realizarem nos próprios centros cívicos, como exercícios de 

instrução; extraordinárias, as que se realizarem em público, com o caráter de 

solenidades” (art. 19). 

As formaturas extraordinárias também eram divididas em duas categorias: as 

gerais, que contavam com a participação de todos os integrantes da Juventude 

Brasileira e eram realizadas por ocasião de grandes datas comemorativas nacionais; e 

as parciais, que possuíam um caráter regional, onde apenas uma parcela dos 

membros tomavam conhecimento do evento. 

Os desfiles podiam ocorrer por diversos motivos, nas comemorações das 

datas nacionais e pelos eventos organizados tanto pelo governo quanto pelos 

estabelecimentos de ensino por ocasião de alguma festividade ou conferência. 

As datas comemorativas eram de extrema importância para a Juventude 

Brasileira, pois os jovens iam às ruas para desfilarem e mostrarem todo o sentimento 

de amor à pátria que possuíam, dando prova da “mais nítida, mais cabal e cintilante 

de suas possibilidades, de sua coesão e de sua força” (A Noite, 9 set. 1940, p. 8). 

A primeira celebração nacional do ano acontecia no mês de abril, quando 

eram comemorados o aniversário do presidente Getúlio Vargas e o Dia da Juventude 

Brasileira, que coincidiam. Em setembro ocorriam as principais celebrações na 
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semana da Pátria, quando as crianças e os jovens iam às ruas para desfilarem pelo 

Dia da Raça e pela Independência do Brasil. 

Outras datas também eram celebradas pela Juventude Brasileira, como o 10 e 

o 15 de novembro, respectivamente, o aniversário do Estado Novo e da Proclamação 

da República. Em outubro, celebrava-se a Semana da Asa, que consistia em uma 

homenagem à aviação brasileira; e até mesmo o Natal mobilizava os jovens. Essas 

festividades eram uma “oportunidade para que o povo” avaliasse “o desenvolvimento 

da ‘Juventude Brasileira’, formada pelos escolares... numa cerimônia de cunho 

acentuadamente brasileiro” (A Noite, 20 out. 1940, p. 3). 

Ao analisarmos as imagens dos desfiles da época, sendo em fotografias ou 

nas gravações dos cinejornais, podemos perceber o caráter militar da organização dos 

jovens, sempre em fileiras e marchando, portando bandeiras e uniformes, enquanto 

passavam pelas ruas, exaltando a pátria que aprenderam a amar, também 

perpetuavam o regime que as ensinou o sentimento que naquele momento 

carregavam. 

Em uma ditadura como foi a do Estado Novo, em que os direitos civis foram 

cerceados e a mobilização política autônoma era quase nula, esses eventos 

mobilizavam não somente as crianças e os jovens, eles também eram assistidos por 

milhares de pessoas.46 Entretanto, tal participação acontecia de uma forma controlada 

pelo governo, já que “as manifestações só poderiam ocorrer sob a ‘tutela’ da ordem 

política” (CAPELATO, 2009, p. 101). 

Em 1942, as ações da Juventude Brasileira se misturaram com as 

manifestações públicas ocorridas por ocasião da entrada no Brasil na Segunda Guerra 

Mundial. Do lado do regime via-se nos jovens uma parcela da sociedade a ser 

mobilizada para apoiar o governo, e os jovens viam na participação do país no 

conflito mais um motivo para irem às ruas e para organizarem campanhas, ou seja, 

mais uma forma de participarem da vida política nacional. 

A partir desse período, o tom das matérias sobre a Juventude Brasileira 

voltou-se para a entrada do Brasil no conflito bélico mundial e como os jovens 

deveriam auxiliar o país em toda e qualquer situação, amando e exaltando a nação, 

                                                 
46 A contagem das pessoas que participavam e assistiam os desfiles era feita pelo DIP, conforme o 
historiador Orlando de Barros em seu texto Imagens da ‘Juventude Brasileira’, texto apresentado ao 
IX Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el Caribe (Solar), 
2005, p. 3. 
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enfim, mostrando que os dois anos de existência da instituição juvenil foram 

frutíferos em prepará-los para aquele momento extremo. 

Da parte do governo, tratou-se de intensificar o cuidado com os jovens 

através do estabelecimento de três decretos-leis relacionados ao movimento, tendo 

em vista mobilizar a mocidade para que se tornasse mais participativa no período 

pelo qual o país passava. 

De acordo com o historiador Orlando de Barros, Getúlio Vargas e as 

autoridades responsáveis pela Juventude Brasileira buscaram aperfeiçoá-la para a 

situação de guerra, assim: 

 

[...] modelando a organização de jovens de modo que se 

transformasse em um organismo mais ativo, mais abrangente 

e mais capaz de contagiar a sociedade como um todo, em 

seu sentimento de patriotismo e fervor nacional, servindo 

também para estimular a indignação geral diante dos atos de 

agressão do inimigo, fazendo aceitar as restrições que 

viriam, caso a guerra fosse declarada, o que de fato 

aconteceu (BARROS, 2005, p. 3). 

 

O primeiro decreto-lei foi o de número 4.101, do dia 9 de fevereiro de 1942, e 

era fortemente marcado pela tentativa de direcionar o projeto nos moldes patrióticos 

e atentar para a importância da defesa do nosso país, aspectos ideológicos que vemos 

em destaque devido à situação beligerante que o Brasil estava prestes a enfrentar. 

O segundo regulamento, referente ao ano de 1942, dispôs sobre o ensino 

militar do Exército, abordando o tema do ensino pré-militar para a Juventude 

Brasileira, que se tornou obrigatório para os alunos do primário e secundário. A 

preparação pré-militar compreenderia “a iniciação na técnica do tiro e o ensino das 

regras de disciplina, noções de hierarquia militar e da organização do Exército” 

(decreto-lei nº 4.130, 1942, título V), sendo ministrada em Escolas de Instrução pré-

militar anexas aos institutos civis existentes. 

Por fim, em 5 de dezembro de 1942, Getúlio Vargas assinou o decreto-lei nº 

5.045, que criou a Direção Nacional da Juventude Brasileira, órgão encarregado, 

dentre outras funções, na administração central e na organização das atividades 

realizadas pelo movimento (art. 1º). 
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Mesmo antes da declaração de guerra, os jovens já se organizavam em torno 

do apoio aos aliados e às vítimas dos navios brasileiros torpedeados pelos 

submarinos alemães e italianos, chegando, em alguns casos, a exigirem a entrada do 

país no conflito. 

Do mês de junho até agosto, período que antecedeu o início da participação 

brasileira no conflito bélico, algumas manifestações organizadas por estudantes de 

diversos segmentos de ensino ocorreram no país, como por exemplo, a de um grupo 

de alunos do Colégio Pedro II que: 

 

No dia 12 de junho de 1942, saiu em visita às redações dos 

jornais, pedindo para divulgarem a passeata a se realizar no 

dia seguinte, convidando os alunos dos demais 

estabelecimentos para se juntarem a eles… diziam querer 

manifestar o apoio incondicional ao governo Vargas por 

causa dos torpedeamentos, e que, por isso, estavam 

confeccionando um grande retrato do presidente com os 

seguintes dizeres: “Apoiem o nosso Presidente”, “Viva o 

Estado Novo!” e “Viva o Brasil!” (BARROS, 2009, p. 208). 

 

Ao analisarmos esta iniciativa, tornam-se mais evidentes quais eram as 

finalidades subjacentes que o governo buscava com a implementação de um projeto 

como o da Juventude Brasileira: o apoio incondicional da população, manifestações, 

até mesmo espontâneas, que elogiavam e se colocavam ao lado do chefe da nação e 

de suas ações, bem como a exaltação ao Estado Novo. 

Em outra ação, os alunos dos estabelecimentos de ensino Colégio Plínio 

Leite, Ginásio Bittencourt Silva, Colégio N. S. das Mercês, Colégio Brasil e Escola 

Profissional Aurelino Leal, da cidade de Niterói, foram até o Palácio do Ingá, sede da 

prefeitura da cidade, e foram recebidos pelo comandante Ernani do Amaral Peixoto. 

A visita dos jovens teve como objetivo o anúncio da doação da quantia que os alunos 

haviam apurado para a campanha de compra de um avião para a guerra e que 

visavam também continuar os auxílios para a aquisição de um caça-submarino, que 

seria oferecido pelo Estado do Rio de Janeiro à Marinha Brasileira e 

 

comunicaram, ainda, ao interventor federal, a resolução dos 

que terminam o curso este ano de fazer reverter todas as 
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importâncias que seriam gastas com as formaturas, inclusive o 

quadro tradicional com os respectivos retratos, em favor da 

ideia das prefeituras de Niterói, Petrópolis e Campos, 

patrocinada pelo governo fluminense (A Noite, 20 set. 1942, p. 

5). 

 

O ano de 1942 apresentou-se como decisivo para o futuro do governo 

varguista; a Segunda Guerra Mundial, o estreitamento dos laços com os Estado 

Unidos e a participação do Brasil no confronto ao lado dos aliados representaram o 

início da desestruturação do viés ditatorial e anti-liberal do regime. 

Junto com o Estado Novo, a Juventude Brasileira também teve seu fim no ano 

de 1945. O decreto-lei que estabeleceu o encerramento de suas funções data do dia 

20 de novembro; as movimentações para a entrada do Brasil na guerra criaram um 

caminho de contestação em favor das liberdades democráticas sem volta para os 

jovens brasileiros: 

 

Aproximando-se o fim da guerra, um novo quadro 

desenhou-se no país, com forças políticas se organizando 

para tomar suas posições no inevitável fim do Estado 

Novo… nesta altura, a simpatia por Vargas, antes 

predominante entre alunos e professores, começou a declinar 

rapidamente, até o ponto de franca oposição (BARROS, 

2009, p. 212). 

 

Por meio do estudo da Juventude Brasileira evidencia-se que as ações 

implementadas durante o Estado Novo, direcionadas à sociedade, visavam abarcar, 

mobilizar e controlar os setores sociais. A atitude de criar um movimento de 

arregimentação dos jovens indica a intenção de modelá-los de acordo com os 

interesses das elites dirigentes. 

Por não se tratar de um projeto criado originalmente no Brasil, mas sim de 

uma manifestação da época estudada, já que diversos países, e não somente os que 

viviam uma experiência autoritária, fundaram organizações juvenis, acreditamos que 

a Juventude Brasileira pode ser considerada uma marca da sociedade do período, 

uma expressão do espírito do seu tempo. 
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Dessa forma, ela não foi apenas imposta pelo governo, apesar de ter sido 

estabelecida por um decreto-lei e tornada obrigatória; ela era a resposta que a 

sociedade desejava para a questão da formação da juventude aos moldes nacionais. 

Ela atendia ao anseio da sociedade e do governo de cuidar daqueles que seriam o 

futuro do país, garantindo assim a continuação do Estado Novo e de sua ideologia 

formadora. 

Muito mais do que apenas obrigação, a colaboração no movimento juvenil era 

apreciada por esses jovens que, além dos desfiles, participavam de conferências e de 

festividades. Os discursos proferidos por esses alunos nos apontam na direção de que 

os mesmos estavam de acordo com a ação criadora do projeto e que a “organização 

da ‘Juventude Brasileira’, um dos maiores atos praticados pelo presidente Getúlio 

Vargas, no desejo de contribuir para o engrandecimento de nossa pátria e para a 

defesa nacional” seria “cumprida com devotamento”.47 

Os jovens perceberam que esse movimento poderia ser um canal de 

comunicação entre eles e o governo, uma forma que possuíam de se expressarem 

sobre os diversos aspectos da vida nacional e de se mobilizarem em torno daquilo em 

que acreditavam. 

 

Imagens de desfiles da Juventude Brasileira 

 

Imagem 1 − Em toda a Pátria desfila a Juventude! 

 

                                                 
47 Discurso elaborado e proferido pelas alunas do Instituto de Educação da ocasião da semana de 
festividades promovida pelo DIP no Palácio Tiradentes. A Noite, 5 jun. 1940. ‘Juventude Brasileira’ 
em plena realização, p. 2. 
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Jornal A NOITE, 4 set. 1940, primeira página. A imagem foi tomada no dia do desfile de 
comemoração da Semana da Pátria, na cidade do Rio de Janeiro, quando 31 mil jovens participaram 
do evento, de acordo com o vespertino. No aspecto podemos perceber o posicionamento das jovens, 
similar à formação militar, além dos uniformes e das bandeiras portadas pelas moças, símbolos da 
Juventude Brasileira. 
 
 

Imagem 2 – As comemorações da maior data da Pátria. 

 

 
Jornal do Brasil, 8 set. 1940, em ocasião da Semana da Pátria, a comemoração ocorrida no estádio de 
São Januário, onde o presidente Getúlio Vargas proferiu um discurso às diversas categorias presentes 
no evento, dentre elas, as crianças da Juventude Brasileira. A quantidade de crianças e a aclamação 
que fazem quando da chegada do presidente da República em carro aberto impressionam, no canto 
superior direito da fotografia, vemos Vargas ao microfone. 
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Direitos às mulheres: problematização das questões legais 
femininas na Rússia revolucionária (1917-1930) 

Rights to women: problematization of women’s legal issues in 
Revolutionary Russia (1917-1930) 

Thaiz Senna 

Mestranda em História Política e Social pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro. 

 

Resumo: A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, enquanto experiência que 

visava estabelecer o regime comunista, teve diversos avanços e retrocessos no que 

tange aos direitos humanos − e aos preceitos necessários a esse novo sistema, que 

substituiria, segundo os revolucionários, a democracia burguesa pela democracia 

operária e plena. Nesse contexto, é possível conceber a questão das mulheres como 

um dos principais aspectos progressistas conquistados ao longo desse processo. No 

entanto, apesar de representar, diante do contexto mundial, pioneirismo e vitórias no 

campo desse gênero, ainda não foram o suficiente para conquistar a igualdade entre 

os sexos de maneira definitiva − seja pela forma como se deu a realização prática ou 

mesmo pela concepção teórico-ideológica das políticas de gênero. 

 

Palavras-chave: Direitos das mulheres; comunismo; políticas de gênero. 

 

Abstract:  The Union of Soviet Socialist Republics, while experience that aimed to 

establish the Communist regime had many ebbs and flows with respect to human 

rights − and precepts necessary to this new system, which would replace the second 

revolutionary, bourgeois democracy by proletarian and full democracy. In this 

context, it is possible to conceive of the issue of women as a major progressive 

aspects conquered throughout this process. However, despite representing before the 

global context, pioneering and victories of this kind in the field, have not been 

enough to win equality between the sexes so definitely − by the way they gave 

practical realization or even the theoretical design-ideological gender policies. 

 

Keywords: Women’s rights; communism; gender policies. 
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Enquanto as mulheres não forem chamadas a participar 

livremente da vida pública em geral, cumprindo também as 

obrigações de um serviço cívico permanente e universal, não 

pode haver socialismo, nem sequer democracia integral e 

durável (MARX; ENGELS; LÊNIN, 1979, p. 101). 

 

clássica frase de Lênin remete à concepção bolchevique de “classe 

trabalhadora”: um grupo composto por ambos os gêneros. No entanto, 

para realizar a entrada da massa de mulheres no âmbito do trabalho 

assalariado em igualdade para com os homens, eram necessárias diversas 

transformações em toda a sociedade – estas se iniciaram com as medidas legais no 

que tangia à questão feminina. Como explicitou o período revolucionário soviético, 

avanços tão grandes e em um curto espaço de tempo apenas conseguem lugar em 

contextos progressistas, tal como era aquele. Ainda assim, como se sabe, houve 

limites – não apenas do processo teórico até a aplicação das leis, mas também, da 

própria concepção dos decretos. O estudo de ambos – progressos, inimagináveis ao 

contexto da época, mas também a alguns contextos atuais; e limites, barreiras que 

muitas vezes não colaboraram para impulsionar ou, ainda, ajudaram no retrocesso do 

próprio objetivo – faz-se necessário. Serão, então, analisados no presente trabalho, 

por meio de uma breve análise geral, em convergência com dois casos específicos. 

 

Há alguns momentos na história em que tudo parece possível 

(GOLDMAN, 2014b). 

 

A frase da historiadora Wendy Goldman permite vislumbrar o que significa 

um período procedente a uma revolução tão potente como foi a da Rússia em 1917: 

necessidades prementes, de soluções há muito postergadas e agora em andamento; 

reformulações essenciais, antes impensáveis à maior parte do tão rural território 

russo, começam a ser feitas; profundas discussões em busca da condição de 

igualdade para todo ser humano são colocadas em pauta. Esse era o cenário 

instaurado desde os primeiros meses do processo revolucionário. 

Nesse contexto, a questão da emancipação feminina se deu como um dos 

maiores avanços. Esses são exemplos históricos capazes de demonstrar inclusive 

para sociedades contemporâneas o quanto é possível transformar situações 

A  
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perpetuadas há muitos séculos. Porém, se atualmente podemos enxergá-los como 

progressivos, à época eles haviam simplesmente atropelado a história dada até o 

momento. 

O panorama russo quanto à emancipação da mulher, diante do europeu e de 

muitos outros, estava em grande parte à margem desse processo – ou seja, além de 

deter opressões históricas, não havia ainda dado alguns passos progressistas48 já 

vislumbrados por outras regiões. Isso se dava, em algum grau, porque a Rússia 

revolucionária em parte herdava as condições precárias da era czarista – pobreza, 

fome, falta de assistência salutar e demais necessidades básicas da população pobre 

não supridas. Nesse ínterim, as condições das mulheres eram inferiores às dos 

homens por conta da opressão masculina – tanto no campo micro (seus pais, maridos, 

familiares no geral), quanto no macro (os governantes que faziam e aplicavam as leis 

e condutas que já em si eram sexistas, os patrões e as normas das empresas, os 

sacerdotes e as leis sagradas). 

Em 1918, porém, tenta-se mudar tal cenário. O Partido Bolchevique, já tendo 

instituído genericamente a igualdade de terra, direitos, voto e produção-distribuição 

na Constituição Soviética (REPÚBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA SOVIÉTICA 

RUSSA [RSFSR]. Constituição, 1918, Capítulo II, artigo 3ª; Capítulo V, artigo 22; 

Capítulo XIII , artigo 64; Capítulo XVI , artigo 79, respectivamente),49 resolve dar um 

passo à frente, e publica um documento que particulariza a questão da mulher como 

necessária a ser vista separadamente – o Código da Família50 –, além de uma série de 

decretos a partir de então. É percebida pelo partido, então, a contradição presente 

naquela sociedade: uma classe trabalhadora pretensamente igual – posto que 

constituída por seres humanos – mas, ao mesmo tempo, radicalmente desigual – por 

ser constituída por dois gêneros, sendo um sobreposto ao outro. Assim, é gerado um 

maior foco no trabalho entre as mulheres por tal instituição. Como parte desse 

processo, em 1919, há a criação de um departamento específico para a realização 

dessa tarefa – o Zhenotdel –, que potencializa a busca de um lugar para as mulheres 

em todos os âmbitos da sociedade, incluindo o legal. Assim, constitui-se um quadro 

                                                 
48 Falamos aqui de conquistas legais. Sabe-se que havia luta política de minorias pela questão 
feminina, desde o século XIX , mas essa era ínfima perto da ampla consciência retrógrada da massa e 
das políticas oficiais. 
49 A constituição de 1918 foi aprovada pelo Congresso dos Sovietes. 
50 Adotado em 16 de setembro de 1918 e escrito por Goikhbarg, foi o primeiro código russo que 
dispunha sobre as questões da maternidade, infância e família. 
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de reformas progressistas em prol da maior participação da mulher na sociedade e 

igualdade desta para com os outros membros (ver lista abaixo).51 

 

Principais formulações legais sobre a questão da mulher, família e sexualidade 

(1917 – 1926)52 

 

- Igualdade de direitos entre todos(as) os(as) trabalhadores(as) soviéticos (RSFSR, 

Constituição, 1918, Cap. V, art. 22) e abolição do status legal inferior das mulheres 

(RSFSR, Código do Casamento, família e tutela, 1918, apud GOLDMAN, 2014); 

- Igualdade entre marido e mulher no casamento (RSFSR, Código do Casamento..., 

1918, apud GOLDMAN, 2014); 

- Eliminação de todas as diferenças de propriedade (Constituição Soviética, 1918, 

Cap. II, art. 3a); 

- Instituição do casamento civil (RSFSR, Decreto sobre Casamento Civil, Crianças e 

Introdução do Livro de Registros, dez. 1917); 

- Processo de divórcio direto;53 

- Criação de creches e refeitórios coletivos, enfermarias coletivas e lavanderias 

públicas (ORR, 2009; WOOD, 1997; CLEMENTS, 1997; GOLDMAN, 2014); 

- Igualdade das crianças legítimas e ilegítimas (Código do Casamento..., 1918); 

- Igualdade de direitos de voto, independentemente de sexo, raça, religião ou 

nacionalidade (Constituição Soviética, Cap. XIII , art. 64); 

- Salário igual para trabalho igual, sem distinção de sexo (Decreto sobre os salários 

dos trabalhadores e empregados em instituições soviéticas, set. 1918); 

- Licença-maternidade antes e depois do nascimento da criança paga pelo Estado 

(Decreto sobre a saúde da mulher, out. 1920); 

                                                 
51 Sobre o debate teórico que embasa diversas das transformações listadas, ver os escritos das 
principais líderes feministas do Partido, principalmente Kollontai, que em diversos escritos (1978, 
2007) explicita a emergência de uma nova mulher na modernidade, que seria emancipada sexualmente 
e teria relações mais libertárias com as estruturas familiar, trabalhista e social. Também a obra de 
Lênin que tange a tal gênero (como 1916, 1919a, 1919b) demonstra o aparato teórico que em muitos 
casos foi usado para embasar as discussões sobre as leis. 
52 A lista procura convergir os decretos entre o período colocado, que engloba os códigos que tangem 
à questão da família (1918 e 1926), posto que, a nosso ver, foi o período de maior progressividade das 
leis que tratavam das questões explicitadas. 
53 O divórcio, estabelecido por meio de dois decretos em dezembro de 1917 e reafirmado em outubro 
de 1918 pelo Código do Casamento, Família e Tutela, passou a ser facilitado ainda mais, sem 
necessidade de justificativa, a partir do Código da Família de 1926. 
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- Proteção das mulheres e do trabalho infantil, incluindo a exclusão de postos de 

trabalho considerados particularmente pesados ou perigosos (Decreto sobre a 

saúde..., out. 1920); 

- Liberdade de um cônjugue seguir o outro apenas se assim o desejar;54 

- Legalização do aborto (Decreto sobre a saúde da mulher, 1920); 

- Fim das leis que condenavam atos homossexuais e sodomia e colocação de 

qualquer forma de relacionamento sexual como um assunto privado (Decreto, 1917, 

apud OKITA , 2007); 

- Obrigação do trabalho a todos os membros55 (Constituição Soviética, Cap. 2, art. 

3f); 

- Proibição da adoção56 (Código do casamento..., 1918); 

- Estabelecimento de pensão alimentícia para homem e mulher, em caso de divórcio 

em que um dos dois não estivesse em condições de se manter (Código do 

casamento..., 1918); 

- Instrução de que as demissões, quando houvesse, fossem proporcionais entre 

homens e mulheres57 (Decreto, 1924); 

- Proibição de demissão de mulheres grávidas e lactantes, e prioridade de 

permanência no emprego a mulheres com filhos de até um ano (Decreto, 1924);58 

- Proibição de retirada de mulheres solteiras de seus alojamentos (Decreto, 1924).59 

 

As causas gerais sobre a importância dada à produção de políticas femininas 

pelo Partido Comunista da União Soviética (PCUS) é ponto polêmico na 

historiografia.60 Analisando de uma forma geral, podemos ver que, primeiramente, 

                                                 
54 Ao contrário do que ocorria na Rússia czarista, onde era obrigatória que a mulher seguisse seu 
marido. 
55 O termo “trabalho” aqui não considera a exploração do lar realizada em cima da mulher. Tal 
elemento foi incluído na lista visto que “todos” englobava homens e mulheres, o que foi uma mudança 
para essas segundas, cuja significativa parte historicamente trabalhava apenas em casa. 
56 A adoção foi proibida pelo primeiro Código do Casamento, família e tutela (1918), já que as 
crianças eram consideradas como propriedade do Estado, e não de indivíduos da família, mas foi 
novamente aceita, pelo Código da Família de 1926, dadas as condições materiais precárias em que 
estavam os órfãos na URRS. 
57 Decretos de 1924, realizados pelo Comissariado do Trabalho, Seguridade Social e Planejamento 
Econômico, de acordo com as resoluções do PCUS. 
58 Ibidem. 
59 Ibidem. 
60 Segundo Wood, as políticas voltadas às mulheres foram, em suma, uma estratégia partidária do 
PCUS, que precisava se situar diante do contexto – em que outras correntes já estavam se organizando 
– a fim de atrair tal gênero para a causa (1997, p.31). Também para Glickman e Donald, era 
necessário iniciar tal trabalho para ampliar a base revolucionária do PCUS, indicando que mesmo após 
o início, elas continuavam atrasadas e inativas. Já para Bobroff e Hayden, a causa seria o fato das 
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tais decretos respondiam a um contexto em que a mulher entrava cada vez mais no 

mercado de trabalho − inclusive substituindo o trabalhador homem, por ser uma mão 

de obra mais barata (GOLDMAN, 2014b) e, por outro lado, vinha galgando uma 

militância política engajada, inclusive dentro do PCUS. Assim, apesar de não 

aprofundarmos em tal questão, parece coerente colocar que a importância política 

dada às mulheres foi a convergência dialética dessas duas questões materiais: a 

tomada de lugar das mulheres na classe trabalhadora e a pressão de grupos 

femininos.61 Estas colaboraram para que o Partido fosse empurrado à visualização 

dessa nova realidade, na qual se faziam presentes não apenas a necessidade 

contundente da igualdade entre gêneros na sociedade como um todo, mas também a 

importância de trazer esse novo tipo de pessoa pública para a causa socialista. 

Controversas as causas, é inegável colocar, porém, que os efeitos do foco 

partidário quanto à emancipação feminina foram um ponto fora da curva no 

panorama da época. Uma das formas mais visíveis de observarmos tal fato são os 

decretos legais conquistados. Ainda não questionando se tais foram postos em 

prática, apenas o fato de terem sido colocados em pauta já demonstra um grande 

avanço,62 em contraste com outros Estados, que não tiveram condições materiais que 

proporcionassem essa possibilidade. 

Podemos tomar como exemplo a legalização do aborto – a subdesenvolvida, 

rural, mas revolucionária Rússia foi o primeiro país do mundo a legalizar a prática, 

que até hoje é aceita em apenas uma minoria de países – mesmo caso, ainda, da 

libertação sexual total, com a aceitação da diversidade pela descriminalização de 

homossexuais. Também o casamento civil e o divórcio direto foram medidas ímpares 

à época, já que menos de uma dezena de países as tinham adotado. Mais ainda, pode-

se colocar a criação de infraestrutura pública e gratuita63 – como creches, refeitórios, 

lavanderias e enfermarias públicas. Como se sabe, não era comum que tais serviços 

fossem mantidos pelos Estados (à época mais, e também na contemporaneidade), 

                                                                                                                                          
próprias mulheres já estarem mais ativas politicamente – apontando o fato que, desde 1913, o partido 
já tinha atentado para a questão. Enquanto para Farnsworth, Clements (1997, p. 205), Stites, Lapidus 
e, novamente, Hayden, a figura das líderes principais Inessa Armand e Alexandra Kollontai foi fator 
preponderante para o PCUS tratar seriamente a questão feminina. Finalmente, para Goldman (2014a), 
foi uma solução para a contradição que existia entre as necessidades da família e o salário feminino, 
onde um não dava espaço ao outro. 
61 Goldman (2014a) cita principalmente as da indústria do tecido, de maioria feminina. 
62 Isso pode ser problematizado pela tese apresentada por Wood (1997), de que novos decretos que 
tangiam sobre as mulheres eram mais propaganda política do PCUS com o objetivo de angaria-las para 
a causa socialista. 
63 Em um primeiro momento, até a chegada da Nova Política Econômica (NEP). 
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pois tais tarefas eram já cumpridas pelas mulheres – não havendo, então, necessidade 

de ter tais atividades públicas. Assim, com a lei que instituía tais elementos, 

comprova-se que o partido bolchevique, de forma revolucionária, objetivou retirar as 

mulheres dessas funções no ambiente doméstico. 

A Rússia Soviética, então, fez cair o Direito burguês, substituindo por um que 

acreditava mais igualitário, em que pioneiramente considerava a mulher como ser 

humano, e todos os seres humanos como tendo o mesmo direito – como prega a 

cláusula 22 do artigo 5º de sua primeira constituição. 

Embora pioneira, em um contexto recheado de mudanças e contradições, o 

movimento que se dava era desigual e combinado: ao mesmo tempo em que podia 

haver, por um lado, práticas progressistas, as mesmas poderiam se tornar regressivas, 

por outro lado; bem como o rompimento de algumas barreiras se davam apenas até 

determinado ponto. As pressões responsáveis por dar seguimento à emancipação das 

mulheres, como, por exemplo, o departamento de mulheres (Zhenotdel) acabaram, 

mesmo antes da consolidação da stalinização, perdendo lugar. 

  

Esse é um decreto; isso é como nós gostaríamos de ter a 
administração do Estado. Tentemos!64 (LÊNIN, 1922 apud 
WOOD, 1997, p. 49) 

 

Como coloca a frase de Lênin, não se dá por automática uma declaração e sua 

devida prática. Esta deriva de um processo dialético em que temos as condições 

materiais e as ações dos agentes para adequá-las à nova determinação. Como vimos, 

as condições da Rússia eram precárias em diversos sentidos. 

No entanto, a emancipação total das mulheres não deixou de ser conquistada 

apenas por não se ter conseguido colocar a teoria em prática. Em diversos decretos, é 

possível perceber aspectos intrínsecos que reiteravam o lugar submisso da mulher em 

vez de apresentar soluções que as libertassem totalmente. Escolhemos duas das 

formulações para tentar demonstrar como se deu esse processo − de dois lados para 

uma mesma lei: a instituição de infraestrutura, como creches, lavanderias, 

restaurantes e enfermarias; e a legalização do aborto. 

 

                                                 
64 Frase proferida no discurso de Lênin para o 11º Congresso do Partido Comunista da União 
Soviética, em março e abril de 1922. 
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Ele [o novo governo revolucionário] emitiu decretos 

estabelecendo [...] creche financiada pelo governo livre. A 

carga de trabalho das mulheres tradicionais era para ser 

realizado por creches comunitárias, refeitórios e lavanderias 

(ORR, 2009). 

 

Com este trecho de Judith Orr, podemos refletir sobre vários aspectos. 

Primeiro, o partido bolchevique buscava não só melhorar as condições das mulheres, 

mas também modificar ideologicamente seu papel na sociedade: tarefas sempre 

decretadas como naturalmente femininas, como cuidar dos filhos e trabalhos 

domésticos (COLEÇÃO BASES 17, 1979, p. 78), lavar roupas e cozinhar, agora eram 

dever do Estado. Isso retirava a mulher do lugar de inferior (diante do homem que 

não tinha como dever social cumprir estas tarefas) e a permitiam ter tempo para 

trabalhar e descansar (quando o capitalismo necessita da mão de obra feminina no 

mercado de trabalho, como se sabe, elas não deixam de fazer as tarefas domésticas 

para cumprir as laborais, tendo, então, uma dupla jornada de trabalho). Um segundo 

ponto é que tal modificação ideológica do papel da mulher tangia também à 

autonomia da mulher como ser humano e político, tendo então direito a participar 

politicamente na sociedade, visto que não representa mais o gênero que cumpre tal 

segunda jornada. 

Por outro lado, com Wood, observamos que, na prática, os resultados não 

foram tão positivos. A execução dos serviços comunais, por exemplo, era realizada 

pelas mesmas mulheres que antes faziam o serviço em casa.65 Assim, ao passar tais 

tarefas domésticas para o Estado, esse foi personificado apenas em um dos gêneros, e 

não em toda a sociedade (homens e mulheres): “[...] a mulher [...] foi chamada para 

refazer as relações de reprodução, criando uma nova versão ‘pública’ da velha esfera 

privada, assim, muitas vezes, mantendo ao invés de minar as velhas divisões de 

trabalho” (COLEÇÃO BASES 17, 1979, p. 79). Isso, entendemos, significa uma não 

                                                 
65 Ao longo dos tempos, foram feitas diversas ações e campanhas para que a mulher ocupasse os 
lugares historicamente dos homens nos locais de trabalho. Isso se deu para tentar reverter o fato 
comum de vê-las trabalhando como faxineiras e em trabalhos de menor salário e status nas fábricas. 
Uma dessas campanhas se deu em 1930, quando um grupo de mulheres chamado “Brigada da 
Regenerificação” entrou nas fábricas, apontando para os trabalhos visto como superiores e bradando 
“Nós podemos fazer esse trabalho!” (GOLDMAN, 2014b). A mudança do lugar da mulher como 
realizadora de trabalhos menores para trabalhos iguais ao homem, como vemos, tinha lugar. Porém, 
não se tem notícia de nenhuma ação que pregasse o contrário: colocar as tarefas domésticas como 
função também do homem. 
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superação da visão do trabalho doméstico como sendo natural e específico da 

mulher, mas sim, uma reafirmação desta mesma ideia. Tal visão causou, inclusive, 

uma dificuldade de atrair membros novos ao movimento, visto que muitas das 

militantes que se aproximavam pretendiam se livrar dos estereótipos femininos e não 

os reafirmar (WOOD, 1997, p. 79). 

Tal reafirmação, no entanto, parte de uma transformação – a de que tais 

trabalhos não seriam mais concebidos, em sua maior parte, no âmbito doméstico, 

mas sim, no público. A mulher serviria, assim, não apenas a uma célula familiar 

definida, mas a toda sociedade, inclusive a outras mulheres que praticavam outras 

atividades que não essas. 

Por esse lado, entendemos, assim, como positiva tal troca de lugar das 

funções, já que considera as atividades historicamente colocadas para as mulheres 

como trabalho, e não como ações naturais e cotidianas que essas são obrigadas a 

praticar. 

Por outro lado, tal organização dessas atividades, colocando a mulher no 

âmbito central, não pode ser considerada o ideal, já que, sendo público ou privado, 

colocava ainda tal trabalho relacionado especificamente a esse gênero. Não 

considerando os processos como uma linha reta e evolutiva, isso é, onde, a partir 

desse progresso, viriam outros – como o homem adentrar a realização das atividades 

–, entendemos como negativa essa especificidade, que faz caber a pergunta: por que 

os homens não trabalharam também em torno dessas atividades? 

Esse fato nos diz respeito a dois aspectos: as barreiras material e ideológica 

que havia. A primeira relaciona-se, de alguma forma, ao pragmatismo soviético que, 

por sua vez, pode ser relacionado ao tecnicismo – isto é, aquele que tiver 

determinado conhecimento técnico e específico sobre a atividade a ser feita é quem 

deverá fazer, pois a realizará de forma mais qualitativa, quantitativa e rápida. Assim, 

determinados atores do PCUS (o líder Lênin se incluía) defendiam que a mulher é 

quem deveria realizar as tarefas de limpar, cozinhar, lavar e cuidar das crianças, 

posto que era quem já tinha mais tal conhecimento da atividade – já que o tinha feito 

por toda a vida. Tal opinião, a nosso ver, entretanto, é contraditória quanto à própria 

política bolchevique: se for para se guiar apenas pelo simples condicionamento, 

desconsiderando a dialética do materialismo histórico, por que não deixar, por 

exemplo, as mulheres fora da política, e os homens, que sempre estiveram nela, 

fazendo-a? 
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Além da “falta de habilidade dos homens”, que responderia a questão do 

porquê de eles não participarem, há também outra postura, que mantém a mesma 

contradição: a visão de que seriam as mulheres as adequadas para tais trabalhos, pois 

nesses serviços elas não eram vistas como menos qualificadas que os homens e “elas 

poderiam subir na hierarquia de aprendizagem de novas habilidades e formas de 

pensar, sem a resistência dos trabalhadores mais velhos mergulhados no pensamento 

burocrático czarista” (LÊNIN apud WOOD, 1997, p. 64). Desse modo, tentando 

manter cada gênero no papel social já demarcado no capitalismo, entendemos que há 

algo além do pragmatismo bolchevique a ser considerado. 

 

A mulher trabalhadora, em virtude de sua posição, mais do 

que o homem, está familiarizada com o preparação de 

alimentos e a organização da casa. E na sociedade de 

consumo, somente a proletária vermelha pode organizar 

especialmente os refeitórios, cozinhas, distribuir alimentos, 

roupas e, finalmente, supervisionar esse trabalho, entre 

outros (FAINGAR apud WOOD, 1997, p. 2). 

 

Neste trecho, publicado em um jornal do Estado, é possível perceber a 

questão. Até então, identificamos tal opinião como fruto da própria teoria do 

materialismo histórico, casado com o tecnicismo: ou seja, sempre fez, logo, tem mais 

capacidade de continuar fazendo. No entanto, não fica claro o significado do 

vocábulo “posição” (position). Vemos, então, que nesse discurso, tais tarefas são 

colocadas como naturais da mulher. Assim, compreendemos que essa posição tem 

relação direta com a segunda barreira que não permitiu a junção dos dois gêneros 

trabalhando nessas funções: a barreira ideológica. 

Essa posição, também histórica, tornava parcial a visão de muitos militantes, 

o que não permitia vislumbrar a possibilidade de não serem as mulheres a 

trabalharem em funções que necessitassem dessas características que elas, em tese, já 

detinham, metonimizadas nos “olhos aguçados”,66 que indicam característica própria 

para a supervisão das atividades: 

 

                                                 
66 Termo identificado em alguns discursos nos debates da época como característico das mulheres. 
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Há certas áreas da economia nacional onde o olhar 

supervisor feminino é indispensável. As mulheres têm uma 

qualidade que é necessário para qualquer controle, por 

exemplo, nas cafeterias. Quem mais, se não as mulheres, 

podem observar se eles funcionam corretamente, que as 

instalações são limpas, que as refeições são preparadas com 

boa qualidade do produto? Quem mais, se não as mulheres, 

podem atentar para a administração dos hospitais... para a 

criação dos filhos, o aumento do número de crianças em 

orfanatos? (PERFIL’EVA apud WOOD, 1997, p. 66). 

 

Assim, ao colocar a mulher no singular, e dar a ela uma característica 

específica, vemos que o discurso do partido cai para o idealismo hegeliano e concebe 

o indivíduo enquanto o papel ideológico dele – no caso, a mulher e o gerenciamento 

das atividades familiares,67 fazendo perpetuar esse papel. Além disso, outras 

características são colocadas como próprias da mulher, como o cuidado com as 

crianças: “Ela irá para as instituições e abrigos abandonados, com os olhos afiados 

que atente para aqueles que odeiam como víboras e com a mão carinhosa para vigiar 

as crianças proletárias” (RABOTNISTA apud WOOD, 1997, p. 61). 

Em última instância, esse inatismo recai em discursos (ou práticas) como o 

que vemos no seguinte slogan: “A dona de casa não conta suas horas de trabalho para 

ela, em casa. Mulheres operárias trabalhando para a República dos seus trabalhadores 

não devem contar as delas também” (RABOTNISTA apud WOOD, 1997, p. 61). Com 

isso, podemos concluir que, embora o discurso e intenção de romper com a histórica 

opressão contra as mulheres, pelo reforço dos estereótipos e das funções sociais de 

mãe, gestora do lar, cozinheira, lavadeira etc., as práticas do PCUS indicaram mais 

para uma retificação da opressão ideológica e material da mulher, do que para a 

superação desta e das funções não inatas que sempre cumpriu. É válido reforçar, 

todavia, que segundo o discurso, havia real intenção de que a emancipação fosse 

conquistada e, além disso, de que esta estaria sendo conseguida através de algumas 

ações: no mesmo discurso de Faingar, em que há o reforço da importância de ser a 

                                                 
67 Perrot (1988) mostra o quanto isso de fato se deu ao longo dos tempos. Não significa, no nosso 
entendimento, porém, que seja por uma característica inata dos sujeitos em questão, mas em condições 
materiais que fizeram tal fator perpetuar determinada habilidade adquirida. 
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mulher, e não o homem, a realizar as tarefas antes domésticas, observamos essa 

intenção: 

 

Neste contexto, a sociedade de consumo abre horizontes 

ilimitados para a mulher trabalhadora... Só o poder soviético 

tem emancipado completamente a mulher dos encargos da 

cozinha, uma vez que em um jantar comunal, ela não tem que 

se preocupar com comida, madeira, querosene, [...] desde o 

refeitório comum faz tudo isso, e por apenas um pagamento 

mínimo (FAINGAR apud WOOD, 1997, p. 2). 

 

As visões sobre tais práticas eram permeadas de contradições que acabavam 

por reforçar um lado apenas, que fazia a mulher, e não o homem, realizar aquelas 

tarefas – isto é, ainda que tenha sido um passo revolucionário considerar as históricas 

atividades enquanto trabalho, a progressividade não avançou mais do que isso. 

 

“Um mal necessário”68 

 

A legalização do aborto foi uma política de saúde pública realizada pelo 

PCUS. Se ainda hoje, no século XXI , tal política é pauta feminista – a ampla maioria 

dos países não a realizou e a prática é considerada tabu, seja por vias religiosas ou 

não –, à época, podemos colocar como uma política realmente transgressora. O 

motivo de tomarmos justo esse caso para analisar especificamente vai além: ao 

buscar as causas e debates sobre a criação dessa política, podemos observar não 

apenas de forma mais esmiuçada como se dava o processo de uma conquista legal, 

como também, as contradições que se manifestavam sobre o caso. 

O contexto europeu do pós-Primeira Guerra Mundial era composto por países 

em campanha pró-natalidade, para equilibrar a perda de população no evento. A 

Rússia, que também havia compartilhado tal decréscimo, foi, no entanto, no sentido 

contrário: em 1920, discutia-se no país a legalização do aborto.69 

No período imediatamente após o término da guerra, os sociais democratas 

alemães e Lênin discutiam as questões do aborto e da contracepção (WOOD, 1997, p. 

                                                 
68 Modo como foi referido o aborto em sua legalização, como mostrado em WOOD, 1997, p. 2. 
69 Não fica claro, nem para a estudiosa do assunto em quem estamos nos baseando para tais 
informações (Elizabeth Wood), o porquê de não ter sido discutido o assunto em 1918. 
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106). Mesmo se posicionando contra a teoria neomalthusiana de que famílias com 

muitos filhos seriam, necessariamente, mais pobres, eles alimentavam tais 

discussões, pois diziam que caso não houvesse a legalização, as mulheres o fariam 

clandestinamente, como já faziam, e em condições insalubres – o que constituía um 

risco para elas (Ibidem, p. 107). 

Como é perceptível, as discussões da época pouco englobavam 

especificidades sobre a liberdade feminina – como a posse do corpo ser da mulher, e 

não do Estado ou do marido, o que a daria o direito de escolher. Como argumentado, 

em um dos três encontros promovidos pelo Zhenotdel com o Comissariado da Saúde, 

por Nikolai Semashko (comissário da saúde) e Vera Pavlovna (diretora da seção de 

proteção à maternidade), o ponto a ser defendido (nas teses de ambos) não era a 

proteção e direito individual da mulher, mas sim, a saúde pública e a “saúde da mãe 

para a vontade das próximas gerações” (Idem). 

O direito da mulher era visto por diversas referências ideológicas. Pode-se 

citar a influência de vários aspectos que contribuíram para um cenário cultural não só 

misógino, mas contra, especificamente, o aborto – como a Igreja Ortodoxa. Assim, 

imersos nessa ideologia, é possível inferir que mesmo os que não acreditavam em 

pecado, poderiam ter razões não científicas para não ser a favor da legalização. Além 

disso, sabe-se que razões científicas da época possivelmente também foram fatores 

que legitimaram discurso antiaborto (considerar que no útero há uma vida). 

Para além das dificuldades ideológicas enfrentadas, o caso da URSS nos 

mostra também as dificuldades práticas. Essas, é claro, eram acentuadas pelas 

condições específicas da região, que ainda era amplamente rural e sem uma grande 

disponibilidade de médicos – frente à enorme demanda de pedidos de aborto. Como 

vemos, a questão central das discussões que a direção do partido lançava era o fato 

das mortes e doenças causadas pelo aborto ilegal. Assim, conclui-se que não 

concordavam com o método em si, mas, principalmente, discordavam de que fosse 

realizado por curandeiras, parteiras e mulheres “despreparadas” (WOOD, 1997, p. 

107). Isso, como entendemos, tem relação direta com o aspecto tecnicista que 

ganhava espaço na sociedade soviética, colocando apenas o médico (ou determinado 

tipo de médico) como sendo capaz de realizar uma ação, apenas porque foi instruído 

para tal. Desse modo, entendemos algumas contradições no decreto sobre o aborto, 

realizado em novembro de 1921. 
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Primeiramente, consta no decreto o aborto como um mal, sendo necessário 

combatê-lo com propaganda política de massa (mais tarde, Semashko também 

opinou que deveria haver casas de repouso para as mulheres grávidas, como apoio 

para que essas não abortassem). Isto é, tão forte era o aspecto tecnicista, que frente à 

“nocividade dos abortos não realizados por esses”, o Estado lutava contra o próprio 

fenômeno que permitia. Além disso, era colocado como criminoso quem realizasse o 

aborto sem estar encaixados nesse setor. Isso significa que, para além de ser uma 

contradição em si, o Estado desconsiderava suas próprias condições materiais – 

como o baixo número de médicos e hospitais, e as pequenas vilas e cidades que não 

detinham hospitais ou médicos treinados para tal – criminalizando, como antes da 

legalização, quem não conseguia o fraco apoio estatal na realização do procedimento. 

Além dos problemas estruturais, havia casos de médicos que se recusavam a realizar 

o procedimento, levando à escassez de vagas disponíveis (WOOD, 1997, p. 107). Em 

alguns casos, ainda em 1920, coloca novamente Wood, as condições eram tão 

severas que começaram a cobrar taxas pelo trabalho. Já em 1924, separam-se em 

categorias as prioridades das mulheres que terão o direito realizado (sendo as 

solteiras desempregadas as primeiras da lista e as trabalhadoras casadas com pelo 

menos três crianças, as últimas). 

Frente a isso, Semashko e Pavlovna consideravam, ainda, que a verdadeira 

cura para o aborto seria a instituição maternal, pois acreditavam em um “instinto de 

maternidade” que faria, então, a mulher não abortar. Novamente aqui, vemos uma 

desconsideração das condições materiais – visto que é sabida a causa do aborto de 

muitas mulheres não ser por desejo e escolha (não que seja menos legítimo), mas por 

falta de condições de criar um filho. Semashko e Pavlovna eram contra os métodos 

anticoncepcionais, legalizados apenas em 1923. 

Havia também, nessas reuniões, opiniões contrárias ao aborto e “a favor do 

nascimento de crianças” (WOOD, 1997, p. 107). Um desses defensores, 

Preobrazhensky, acreditava que deveriam existir seções de triagem e tribunais sociais 

que avaliariam se deveria ou não ser feito o aborto. É nesse ponto, nos argumentos 

contrários às opiniões menos libertárias, que emergem as opiniões que mais 

consideram a mulher enquanto indivíduo e possuidoras de direitos e opiniões. 

Os principais argumentos contrários a Preobrazhenksy eram: a mulher 

preferiria pôr sua vida em risco a ter que contar sua vida íntima para os doutores; a 

medicina não deve opinar sobre isso, mas sim as áreas sócio-jurídicas; e, o 
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argumento, como acreditamos, mais progressista dada a conjuntura (não somente da 

época, mas até se considerada a contemporânea), de que a maternidade é um direito 

da mulher, e não um dever da mulher. Apesar de Wood não especificar quem detinha 

cada opinião, sabemos que algumas das líderes feministas (da Seção de Mulheres do 

PCUS) compartilhavam desta última. Inessa Armand propôs, inclusive, em uma das 

reuniões, o seguinte slogan: “Sob a ordem comunista, é impensável que o parto seja 

uma forma de trabalho obrigatório” (WOOD, 1997, p. 140). Além dela, a também 

líder do Zhenotdel, Krupskaya, usufrui da questão biológica para defender que o feto 

ainda não se constitui como vida, mas sim como parte do organismo da mulher. 

Tais posições, válido dizer, não nos parecem majoritárias dentro do Partido. 

Isto porque, como vimos, o próprio Lênin, líder do mesmo, e esposo de Krupskaya, 

focava sua explicação na questão da saúde pública, e não da mulher enquanto 

indivíduo. Além disso, ao que parece, Semashko e Pavlovna representavam posições 

importantes dentro do PCUS. Assim, na discussão sobre a legalização do aborto, é 

possível especular que as líderes do Zhenotdel, ou algumas delas, cumpriam o papel 

de fazer frente à opinião dominante, defendendo, de fato, as questões feministas. 

No entanto, embora pragmática, é possível considerar tais discussões como 

extremamente progressivas, como já colocado. Apesar de haver ambas as defesas (na 

maioria das vezes, em convergência) na contemporaneidade, sabe-se que na ampla 

maioria dos países a legalização do aborto não é uma realidade – como acabou por 

ser na URSS. Tal questão na URSS, como se viu, partiu, de fato, de um discurso 

pragmático: mulheres morrem abortando ilegalmente, e continuarão fazendo, ainda 

que ilegalmente, logo, deve-se legalizar. Por outro lado, como a atualidade mostra, 

resolver essa equação não é simples, visto que há diversos fatores culturais e 

ideológicos (e também econômicos, à medida que se paga grandes quantias para 

realizar a prática ilegalmente de forma salubre) que não possibilitam essa lei. Fatores 

esses que a URSS, há quase um século, conseguira romper. 

 

Considerações finais – “A questão da mulher foi resolvida” 70 
 

Com o processo de stalinização se consolidando, a resposta dada ao trabalho 

das mulheres mudou: foi colocado pela direção partidária que a mulher já havia 

                                                 
70 Discurso corrente do governo stalinista. 
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conseguido sua emancipação – e, por consequência, não precisava mais de uma 

seção voltada para isso, nem de determinadas políticas antes necessárias. Tal 

discurso encontra coro, por um lado, no contexto – o colapso da democracia soviética 

(YUKINA , 2006), que incluía não apenas a desconsideração de pautas aquém dos 

interesses do Comitê Central, como também, perseguições cada vez mais constantes 

dos que se colocavam contra o sistema. Assim, o processo que se sucede dos anos 

1930 em diante preza por uma mulher que realiza as funções historicamente 

cumpridas por esse gênero, e que, integrada à família, cumpre papel essencial para a 

estabilidade social e política (CLEMENTS, 1992). A ideologia oficial requeria, então, 

que as práticas emancipatórias feministas fossem marginalizadas ou exterminadas. 

Por outro lado, o fim de um esforço quanto à emancipação feminina também 

encontra eco na falta de consciência e mobilização da população diante da questão 

das mulheres, falta essa que não conseguiu ser inteiramente solucionada com as 

atividades e propagandas feministas, tendo por consequência menores números de 

participantes nesse movimento ao longo do tempo (WOOD, 1997).71 

Dessa forma, foi extinto o Zhenotdel e rasgaram-se diversas conquistas legais 

– como o divórcio facilitado, o aborto e, progressivamente, acabou-se com as 

instituições públicas, tais como restaurantes, lavanderias e creches. Com isso, 

somado ao que foi visto antes – isto é, que mesmo em épocas onde ainda se tomava a 

emancipação feminina como tarefa necessária, havia problemas cruciais, práticos e 

ideológicos –, é perceptível que o slogan stalinista não se dava como verdade, fato 

que permanece até os dias de hoje. 

 

Referências bibliográficas 
 
Artigos 
 
CLEMENTS, Barbara Evans. Working-class and peasant women in the Russian 
Revolution, 1917-1923. Signs, v. 8, n. 2, p. 215-235, 1982. 
 
DUBININ , N. I. A Revolução de Outubro e as primeiras medidas do partido para 
tratar das questões das mulheres: experiência do PCUS em abordar as questões das 
mulheres. Título original: Победа Великого Октября и первые мероприятия 
партии в решении женского впроса; M., Pensamento, p. 14-34, 1981. 
 
FARNSWORTH, Beatrice Brodsky. Bolshevism, the woman question and Aleksandra 
Kollontai. The American Historical Review, v. 81, n. 2, p. 292-316, 1976. 

                                                 
71 Para uma opinião divergente, ver STITES, 1978 e DUBININ , 1981. 



Acesso Livre n. 2  jul./dez. 2014       164 

 
KOZLOV, N. N. Modernização de gênero do sistema político soviético: a dimensão 
institucional. Título original: Гендерная  мод ернизация  советской  
политической системы: институциональный аспект. A mulher na sociedade 
russa, n. 4, [s.l], [s.n.], 2011. 
 
ORR, Judith. Z is for Zhenotdel. Artigo A-Z do socialismo, [s.l.], set. 2009. 
Disponível em: 
<http://www.socialistreview.org.uk/article.php?articlenumber=10938>. Acesso em: 
19 abr. 2013. 
 
WOOD, Elizabeth. Zhenotdel: The women’s Section of the Central Committee of the 
Communist Party (1919-1930). Encyclopedia of Russian History, [s.l.], [s.n], 2004. 
Disponível em: <http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3404101524.html>. Acesso 
em: 24 abr. 2012. 
 
YUKINA , I. Gênero como uma ferramenta para a aprendizagem e transformação da 
sociedade e Feminismo na URSS. Original em russo: Гендер как инструмент 
познания и преобразования общества.[s.l.]: 2006. Disponível em: 
<http://www.gender.ru/pages/ resources  publications/common/2006/01/18.php>. 
Acesso em: jun. 2014. 
 
Obras completas 
 
BOBROFF, Anne. The bolsheviks and working women − 1905-1920. [s.l.], [s.n], 
1974. 
 
BUKHARIN , Nikolai; PREOBRAZHENSKY, Evgenii. Abc of Communism. 
Middlesex: Penguin Books, 1967. 
 
______. V.I. Lenin and the First Congress of Women Workers. In: LENIN, Vladmir. 
Reminiscences − 1900-1922. Moscow: 1963. p. 221-223. 
 
CLEMENTS, Barbara. Bolshevik Women. Cambridge: Cambridge University Press, 
1997. 
 
FARNSWORTH, Beatrice. Aleksandra Kollontai: Socialism, Feminism and the 
Bolshevik Revolution. Stanford: Stanford University Press, 1980. 
 
GOLDMAN, Wendy. Mulher, Estado e revolução. Boitempo Editorial: São Paulo, 
2014. (a) 
 
______. Lançamento do livro Mulher, Estado e revolução. Rio de Janeiro, 21 mai. 
2014. Palestra proferida no Instituto de Filosofia e Ciências Humans, UFRJ. (b) 
 
GLICKMAN , Rose. Russian factory women: Workplace and Society, 1880-1914. 
California: University of California Press, 1984. 
 
HAYDEN, Carol. Feminism and Bolshevism: the Zhenotdel and the Politics of 
Women’s Emancipation in Russia, 1917-1930. Berkeley: University of California, 



Acesso Livre n. 2  jul./dez. 2014       165 

1979. 
 
KOLLONTAI , Alexandra. A nova mulher e a moral sexual. In: Coleção Base 6. 
Global Editora: São Paulo, 1978. 
 
______. Autobiografia de uma mulher comunista sexualmente emancipada. 
Sundermann: São Paulo, 2007. 
 
LÊNIN, Vladimir Ilitch. O direito ao divórcio (1916); A contribuição da mulher na 
construção do socialismo (1919a); O poder soviético e a situação da mulher (1919b). 
In: ______. O socialismo e a emancipação da mulher. Editorial Vitória: Rio de 
Janeiro, 1956. 
 
NOVACK, George. O desenvolvimento desigual e combinado na história. São 
Paulo: Sundermann, 2009. 
 
OKITA , Hiro. Homossexualidade: da opressão à libertação. São Paulo: Sundermann, 
2007. 
 
PERROT, Michelle. Os excluídos da História. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 
 
REED, Evelyn. Sexo contra sexo ou classe contra classe. São Paulo: Sundermann, 
2008. 
 
RSFSR. Constituição (1918): Constituição da República Socialista Federativa 
Soviética Russa. Promulgada em 10 de julho de 1918. Edição organizada e 
disponibilizada por: <www.marxists.org>. 
 
STITES, Richard. The women’s liberation movement in Russia: feminism, 
nihilism, and bolshevism, 1860-1930. Princeton: Princeton University Press, 1978. 
 
WOOD, Elizabeth. The baba and the comrade: gender and politics in 
Revolutionary Russia. Bloomington: Indiana University Press, 1997. 



Acesso Livre n. 2  jul./dez. 2014       166 

Santos negros nas Américas na crise do Antigo Regime 

Blacks saints in the Americas in the Old Regime crisis 

 

Caroline dos Santos Guedes 

Mestranda em História pela Universidade Federal Fluminense. 

 

Resumo: Os objetos de estudo deste ensaio são a irmandade de São Baltasar em 

Buenos Aires e a irmandade de São Elesbão e Santa Efigênia no Rio de Janeiro de 

fins do século XVIII até princípios do século XIX . Ambas as instituições têm 

majoritariamente associados negros e contam também com santos negros como 

patronos. Observe-se a importância da apropriação da religião católica por estes 

afrodescendentes e o papel que esses “santos de cor” exercem no cotidiano desta 

população restrita de direitos devido à sua ascendência africana. As irmandades são 

instituições de suma importância na dinâmica colonial, então os negros se inserem 

nessas instituições ou criam suas próprias, muitas vezes na tentativa de penetrar no 

mundo social das colônias, ganhando maior visibilidade. 

 
Palavras-chave: Santos negros; irmandades; resistência. 

 

Abstract:  The objects of study of this essay are the brotherhood of San Baltasar in 

Buenos Aires and the brotherhood of St. Elesbão and Santa Iphigenia in Rio de 

Janeiro in the late eighteenth century until the early nineteenth century. Both 

institutions have mostly blacks associates and also have black saints as patrons. It is 

important to realize the importance of ownership of the Catholic religion by these 

Afro Descendants and the role that these “saints of color” in the daily exercise for 

this population that is commonly restricted rights and this is associated with their 

African ancestry. The brotherhoods are very important institutions in colonial 

dynamics, then blacks fall within these institutions or create their own, often in an 

attempt to enter the social world of the colonies, gaining greater visibility. 

 

Keywords: Black saints; brotherhoods; resistance. 
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Introdução 

 

retendo iniciar este ensaio situando o leitor no “universo negro” de fins do 

século XVIII e início do século XIX em ambas as colônias ibéricas (Rio de 

Janeiro e Buenos Aires) que me propus a pesquisar. De acordo com o título 

do ensaio, o período estudado é de crise do Antigo Regime nessas realidades, onde 

estão sendo desconstruídos os pilares da lógica hierárquica colonial, na busca de uma 

modernização estatal como aconteceu no mundo espanhol e português. 

Tanto na colônia portuguesa quanto na espanhola, a realidade negra é de 

busca de autonomia e cidadania.72 Enquanto isso, o Estado segue na tentativa de 

privar os africanos e afrodescendentes de qualquer manifestação – seja ela cultural, 

econômica ou política – que pudesse conceder maior liberdade, como é o caso das 

irmandades, festas, procissões e missas. 

Nos locais estudados havia certa dificuldade de controle dos negros forros ou 

não. Isso porque eram meios urbanos, nos quais a autonomia negra era infinitamente 

maior do que no meio rural. Há uma fluidez na hierarquia colonial e isso se dá pela 

integração social da população afro, pela formação de redes de sociabilidade, pela 

possibilidade de juntar pecúlio com a escravidão de ganho, maior autonomia para a 

formação de famílias e circulação negra em diversos meios sociais. 

 

As irmandades negras nas Américas, suas festas e santos negros 

 

As irmandades são instituições de ajuda mútua nas quais os fiéis pagavam 

anuidades para se afiliar. Os mesmos eram ajudados em casos de enfermidades, 

idade avançada, miséria, prisões, entre outras coisas que impedissem o trabalho. 

Algumas irmandades ainda concediam crédito para irmãos conquistarem sua alforria. 

Mas tais instituições reúnem fiéis principalmente para garantir a sua salvação e de 

seus parentes, através de um enterro digno com ritos fúnebres e missa para a sua 

alma.73 Assim como no catolicismo, as religiões africanas também acreditam na 

                                                 
72 Sobre a autonomia que vem sendo conquistada pelos negros no mundo ibérico no período proposto, 
os processos de escravos contra seus senhores foram uma alternativa nesse contexto. Para o caso 
brasileiro, ver CHALHOUB, 2001. E para o caso argentino, ver SECRETO, 2010. 
73 Para o caso argentino, Rosal (2009) explica isso através da análise de testamentos de irmãos negros 
que frequentemente descreviam como deveriam ser seus ritos fúnebres, enterros e missas. 

P 
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existência de dois planos – um terreno e um eterno – pelo qual os fiéis buscam se 

salvar. 

Essas instituições também permitiam a criação de laços de parentesco 

fictícios ou simbólicos no universo negro. As pessoas que pertenciam às mesmas 

instituições eram chamadas de irmãos, considerados parentes e muitas vezes esse 

convívio era realmente familiar. Através do parentesco simbólico é possível perceber 

as irmandades como espaços de socialização da população negra. Isso é observável 

inclusive nos documentos das confrarias. Segue abaixo um trecho do capítulo I do 

compromisso da Irmandade de São Elesbão e Santa Efigênia, que data de 2 de 

outubro de 1740: 

 

Nós o Juiz, o escrivão e [mais Irmãos]74 mordomos que este 

presente anno servimos a confraria dos Santos desta nossa 

Irmandade, sita em S. Domingos, desejamos que esta se 

aumente no serviço Deus e tenha seus estatutos pelos quais 

se governe e saiba cada um dos [Irmãos]75 a obrigação que 

lhe compete para que assim se sirva aos gloriosos santos, 

que veneramos e lhe tributamos o maior culto veneração que 

pode ser e com nossas devotas assistências e demonstrações 

se edifiquem os mais fiéis christãos, tendo quanto cabe em 

nossa capacidade, fazemos venerar os gloriosos santos, 

ordenamos os estatutos seguintes que com licença 

alcançamos.76 

 

Além disso, as irmandades foram espaços que permitiram uma reconstrução 

do universo negro na realidade que esses indivíduos estavam inseridos, tais agentes 

sociais começaram a se identificar com elementos da religião católica. Na verdade, a 

relação dos africanos e afrodescendentes com a Igreja Católica sempre foi dúbia no 

mundo colonial, pois ao mesmo tempo em que o catolicismo visava catequisar os 

negros, em nome de uma pedagogia da fé, muitas vezes com batismos forçados e 

                                                 
74 Grifo meu. 
75 Grifo meu. 
76 “Compromisso da Irmandade dos Santos Elesbão e Ephigenia de S. Domingos d’esta cidade do Rio 
de Janeiro anno de 1740 aos 2 de outubro”. Capítulo 1, p. 1. 
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trocando seus nomes em virtude do projeto de expansão da fé, também considerava 

os negros bárbaros, desumanos e desprovidos de religião. 

A maneira como o catolicismo foi apropriado77 de acordo com a realidade 

negra e misturado às suas crenças vindas de ancestrais africanos também foi outro 

problema no processo de catequese. A adesão da religião pelos afrodescendentes não 

se deu de maneira superficial e dissimulada, conforme defende Roger Bastide (1974). 

Atualmente, essa visão é muito criticada pela historiografia.78 

Para o caso das irmandades argentinas, Martha Goldberg (2000) também 

partilha da visão de dissimulação negra em relação à aceitação da religião católica. A 

autora defende a associação dos negros a tais instituições buscando um menor 

controle da Igreja sob suas práticas negras. 

O catolicismo foi realmente utilitário para os negros, ao incorpora-lo em seu 

cotidiano, eles conseguiram criar meios para que tal religião os ajudasse em uma 

realidade marcada por trabalho escravo, discriminação e opressão, o que não 

deslegitima sua real devoção. A religião católica trouxe consigo uma gama de 

oportunidades de formações coletivas, que surgiram para os africanos e 

afrodescendentes muitas vezes como um refúgio, o que gerou conflitos na sociedade, 

pois muitas vezes as manifestações afrocatólicas eram bem aceitas por autoridades 

civis e eclesiásticas, como uma maneira de domesticar e civilizar negros escravos e 

libertos, mas por outras eram vistas como uma oportunidade de formação de 

rebeliões, fugas e desordem, conforme observa Reis (2002). 

Dentro dessa lógica, as irmandades muitas vezes eram privadas de exercerem 

publicamente suas práticas, como procissões e festas. Por isso, algumas das fontes 

que constam no banco de documentos de ambas as irmandades se referem a 

permissões para autoridades a fim de realizarem tais procissões e festas. Segundo 

Martha Abreu e Larissa Viana, as festas são importantes manifestações culturais das 

irmandades e sempre estiveram na pauta de reivindicações de escravos e seus 

descendentes (ABREU; VIANA , 2009). 

                                                 
77 O termo apropriação aparecerá de maneira recorrente neste ensaio e o objetivo é que o mesmo seja 
interpretado de acordo com a teoria de CHARTIER (1990). 
78 Como exemplos de tal devoção negra podemos citar o ato dos negros de deixar testamentos 
descrevendo seu enterro, rito fúnebre e até o destino de suas heranças que muitas vezes eram as 
próprias irmandades. Outro ato comum de prova de fidelidade e crença na religião católica é a prática 
comum de negros nomearem seus filhos com nomes santos. 
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As privações eram inúmeras em torno das festas católicas, pois, de acordo 

com Reis, davam espaço para manifestações paralelas negras, que também podiam 

ser de escravos e possibilitavam certa independência aos negros por estarem juntos. 

Nas festividades das irmandades negras havia as escolhas de reis e rainhas das 

irmandades, que formavam uma espécie de corte, eram coroados de acordo com a 

tradição de Antigo Regime metropolitano. Essas festas aconteciam baseadas no 

calendário católico, e é importante observar que ocorria uma espécie de apropriação 

da moral e dos costumes ibéricos pelos negros. 

Os festejos significavam muito no universo negro. É interessante pensar de 

que maneira era vista pela alta sociedade ibérica esta atitude de coroar pessoas de 

cor, de acordo com uma tradição europeia. Como é pensar que esses 

afrodescendentes ou africanos, tratados como meros objetos, desumanizados diante 

da escravidão, se apropriam de uma prática que simbolicamente coroa negros, os 

elevando a um alto escalão, mesmo que este seja apenas um ritual dos festejos? 

De acordo com a perspectiva de Edward W. Said (2011), analiso estas 

manifestações culturais como símbolos de resistência negra diante da opressão e da 

restrição diária. Assim esses indivíduos se apropriaram dos símbolos religiosos e até 

políticos dos europeus, ressignificando para sua realidade de sofrimentos 

relacionados à cor da pele. 

Assim como as festas, a criação das próprias irmandades negras foi um 

fenômeno de resistência e consciência das “pessoas de cor” diante das privações que 

os mesmos sofriam nestas instituições ocupadas por brancos. Já a presença de 

brancos nas irmandades negras não era rara, pois os mesmos sabiam ler e escrever, 

sendo úteis a alguns cargos, como tesoureiro e secretário. Assim, é possível observar 

uma dinâmica de formação de alianças funcionais circulando nessas instituições, pois 

ao mesmo tempo em que era permitido ao branco ingressar nessas irmandades, os 

mesmos exerciam funções que eram benéficas à instituição. 

Inserida nessa lógica, Edward Said defende a resistência como algo 

sistemático, assim como o colonialismo, que é um sistema. Acredito inclusive que é 

necessário entender todo o sistema escravista para compreender os meios de 

resistência que foram criados como produtos do mesmo em meio às privações da 

escravidão. 

Inclusive, a apropriação de santos negros é uma das formas de reação ao 

sistema, no caso, uma resistência secundária, que Said define como uma resistência 
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ideológica que age na tentativa de reconstruir uma sociedade estilhaçada, de restituir 

seu sentido. No caso que me proponho a pesquisar, um povo que passou por uma 

experiência de diáspora e de escravidão que tentou ser desagregadora, e foi de certa 

maneira. É importante ressaltar que a resistência da população de origem africana 

sempre foi muito intensa a fim de manter seus costumes e de manter certa unidade de 

acordo com as suas tradições, por isso a permanência de suas tradições, mesmo que 

reinventadas (HOBSBAWN; RANGER, 1984).79 

Os santos negros se inserem nessa lógica cultural trabalhada por E. Said à 

medida que o autor (em seu estudo de caso) acredita que a resistência recupera o que 

já foi influenciado ou permeado pela cultura do Império, e é exatamente isso que 

acontece nas irmandades negras estudadas quando os africanos e afrodescendentes 

buscavam para si os santos negros, que os definiam, que tinham a mesma cor de pele, 

que eram provenientes do mesmo continente.80 Assim, esses negros entraram numa 

lógica religiosa imperial, tendo um santo que os representa. Existia uma identificação 

dos negros com os santos, e isso era uma expressão de resistência simbólica. 

Os santos negros, toda a dinâmica provinda das irmandades e a própria 

instituição em si devem ser pensados como produtos de cruzamentos. São claros 

resultados de histórias entrelaçadas e complexas, interligadas e sobrepostas que 

geraram tais formas negras de resistir. A apropriação de São Baltasar, São Elesbão e 

Santa Efigênia pela população afro foi o produto final do cruzamento de experiências 

religiosas e de outros fins entre brancos e negros. Os africanos e afrodescendentes 

como agentes sociais estavam inseridos em uma tentativa de se definir culturalmente 

através de santos patronos e festas comemorativas, por exemplo. 

É importante frisar que o fato dos africanos aderirem ao catolicismo e, 

consequentemente, se apropriar de seus elementos não quer dizer que sua 

manifestação não seja autêntica. Said defende a importância das influências que é 

resultante do contato cultural, já que nenhuma cultura é impermeável. Assim, me 

permito pensar nos santos negros como afirmações de identidades que surgem 

através de uma política mobilizadora. 

 

                                                 
79 Tradições estas que não necessariamente se encontram intactas, mas obviamente arraigadas por 
práticas variadas de outros campos de experiência. 
80 Anderson José Machado de Oliveira descreve São Baltasar como um santo africano de linhagem 
real cultuado na Europa desde o século XIV . Santa Efigênia é uma princesa do reino da Núbia e Santo 
Elesbão, imperador da Abissínia (atual Etiópia) no século VI, é neto do rei Salomão e da rainha Sabá, 
provenientes da Etiópia. 
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Conclusão 

 

A título de conclusão, este ensaio pretendeu pensar acerca das irmandades 

leigas que surgem em torno de santos negros católicos, reunindo “pessoas de cor” em 

nome de uma devoção à São Baltasar, São Elesbão e Santa Efigênia. 

Essas manifestações culturais foram expressões da resistência negra na 

sociedade colonial hierárquica, no contexto urbano. É inegável a constante tentativa 

da elite de buscar elementos para restringir direitos aos negros, criando um cotidiano 

de opressão, até mesmo no meio religioso. Mas é importante pensar nas estratégias 

que foram traçadas por esta população para expressarem sua fé. 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo esclarecer algumas características presentes 

na documentação medieval portuguesa ao retratar as categorias marginalizadas da 

sociedade, relegadas à exclusão por diferentes escolhas e convicções de ordem 

religiosa ou sexual, mas também por suas incapacidades físicas e biológicas dentro 

do quadro cristão medieval de organização social nas esferas do mundo do trabalho e 

da família, propondo um enfoque maior para a categoria dos leprosos. 

 

Palavras-chave: Pobreza; marginalidade; leprosos. 

 

Abstract:  This article aims to clarify some features present in medieval Portuguese 

documents portraying the marginalized sections of society, relegated to exclusion by 

different choices and convictions of religious or sexual, but also for their biological 

and physical disabilities within the framework of medieval Christian spheres of 

social organization in the world of work and family, offering a greater focus on the 

category of lepers. 

 

Keywords: Poverty; marginality; lepers. 

 

Introdução 

 corpus documental apresenta-se bastante alargado quando examinamos 

determinadas categorias às margens da sociedade na Idade Média. Os 

judeus, as bruxas, as prostitutas, os vagabundos, os leprosos e todos os 

excluídos em algum grau pelos critérios de sociabilidade da sociedade medieval 

O 
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ordenada e hierarquizada no seio da cristandade. Os interditos pelos códigos de 

valores foram enquadrados em diferentes quadros conceituais que constantemente 

fogem ao seu real significado etiológico; reflexos e intencionalidades motivadas por 

estigmas sociais e religiosos, adjetivando os referidos grupos em posições de 

exclusão e de assistência (GINZBURG, 1991; RICHARDS, 1993). 

Na documentação medieval portuguesa os leprosos seriam inseridos em dois 

distintos grupos, que se colidiriam e confundiriam em subcategorias, nomeadamente 

as categorias de pobre e marginal. No entanto, o princípio norteador seria sempre 

assistir os homens-bons81 e retirar do seio do convívio todos aqueles que não se 

enquadravam nos perfis definidos como espelhos sociais, desenvolvidos nas cidades 

medievais portuguesas mais acentuadamente pelo monarca e pelos concelhos82 

municipais e, no campo, pela nobreza senhorial e os clérigos. 

 

No limiar da pobreza: o leproso 

 

O primeiro conceito que trataremos é o conceito de pobre. Para isto, a 

definição de Michel Mollat se torna essencial: 

 

O pobre é aquele que, de uma maneira permanente ou 

temporária, se encontra numa situação de fraqueza, de 

dependência, de humilhação, caracterizado pela privação dos 

meios variáveis segundo as épocas e as sociedades, de poder 

e de consideração social: dinheiro, relações, influência, 

poder, ciência, qualificação técnica, honorabilidade de 

nascimento, vigor físico, capacidade intelectual, liberdade e 

dignidade pessoais (MOLLAT apud TAVARES, 1989, p. 14). 

 

                                                 
81 Do latim medieval os bonis-homines. Os homens-bons correspondem no plano político-judicial aos 
vizinhos do arreigamento topográfico em parte, também aos herdadores da classificação econômica 
aos cavaleiros-vilãos da terminologia sócio-militar, sem, no entanto se poderem rigorosamente com 
quaisquer deles. No século XIII encontram-se mesmos casos de nobre e clérigos apodados de homens-
bons em julgamentos locais. A documentação medieval caracteriza os homens-bons como os mais 
ricos, os mais notáveis, os mais respeitados chefes de família, as pessoas honradas por excelência 
dentro de cada povoado. 
82 O termo concelho que aparece nos diplomas medievais portugueses, a partir do século XIII, é uma 
versão romanceada da expressão latina concilium e exprime a comunidade vicinal constituída em 
território de extensão muito variável, cujos moradores  ̶ os vizinhos do concelho  ̶ são dotados de 
maior ou menor autonomia administrativa.  
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O imaginário social medieval compreendia e compilava todos os indivíduos 

às margens da sociedade em um só grupo. Todos aqueles caracterizados em posições 

adversas ao mundo do trabalho e a estrutura familiar. Não obstante, nem todos que 

ora se enquadravam ao mundo do trabalho poderiam fugir de tal nomenclatura. 

Também os assalariados, os criados dos ricos burgueses e até os jornaleiros ou peões 

(os trabalhadores braçais por excelência no Portugal medieval) que não eram ligados 

às corporações de um mister, ou mesmo um grupo importante de mestre de ofícios, 

mercadores que haviam perdido tudo, caídos em desgraça. Dentre as categorias mais 

relevantes viriam os nobres, que foram convocados para combater os mulçumanos 

nos limítrofes do reino de Portugal ou nas Cruzadas para a libertação de Jerusalém, 

abdicando-se de suas posses. 

Como salienta André Vauchez, a cidade e o desenvolvimento urbano 

moldariam uma pobreza estrutural (VAUCHEZ, 1995). Porém, a pobreza não era um 

mal só da cidade, ela abarcava o campo também, não só no viés econômico, mas 

também de justiça, proteção, paz e liberdade. O pobre na Idade Média era carente 

não só de pão, mas de vigor físico para o trabalho, de saúde; era pobre pela errância 

de vida e por isso necessitava da esmola, da dádiva do cristão para com ele. A 

pobreza interligava-se à riqueza e à caridade (TAVARES, 1989, p. 15). 

Como nos aponta Maria José Pimenta Ferro Tavares, o pobre, portanto, pode 

ser colocado em diferentes limiares: o fiscal, variável com o tempo e os lugares por 

vezes; o econômico, mutável com a própria condição social do indivíduo que caiu 

em pobreza; o biológico, que o definia pela idade e pela saúde física e mental, como 

estando apto ou não; o social que separava o fraco, o desprotegido, do forte, do 

poderoso; o de sociabilidade, distinguindo todos os marginais à sociedade ordenada e 

hierarquizada, neste grupo entrariam os ladrões, os vagabundos e as prostitutas. O 

último, o religioso, este separado em dois corpos, o clérigo e o laico, o da maioria 

cristã leiga e o da minoria dos religiosos, sobretudo os eremitas e as ordens 

mendicantes (TAVARES, 1989, p. 20-21). 

As ausências das qualidades presentes nos códigos de ordenamento social 

acarretavam a caracterização dos homens como pobres desde o momento em que 

nasceram. Entretanto, a pobreza se enquadrava também em dois corpos distintos, 

existiam aqueles que sempre foram pobres, mas também aqueles que por desgraças 

caíram em pobreza, estes seriam em sua maioria, nobres, também chamados de pobre 

envergonhados ou honrados. Segundo Isabel Sá, os pobres envergonhados seriam 
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definidos como indivíduos sem riqueza suficiente para manter o estatuto social 

respectivo, sendo, no entanto, impedidos de assumir a pobreza publicamente. Eram 

indivíduos geralmente idosos, a quem os benfeitores concediam por testamentos ou 

doações recursos suficientes para a sobrevivência em troca das orações por suas 

almas e de seus familiares (SÁ, 1995, p. 220-21). 

Todavia, havia aqueles que buscavam a pobreza voluntariamente, como 

opção religiosa, mas neste caso essa pobreza era encarada no âmbito espiritual 

integrado ou não a uma ordem religiosa. Os leprosos seriam os pobres involuntários, 

aqueles que, por dádiva de Deus ou por desgraças dos homens, seriam apartados do 

convívio dos justos, por vezes associados também com os judeus. A eles foram 

postos os muros do mundo do trabalho, como pobres involuntários, sua pobreza 

física os impediam de trabalhar, portanto, criar-se-ia a necessidade ao longo da Idade 

Média de uma rede, a rede da salvação individual baseada na caridade cristã e no 

exercício da assistência e auxílio aos necessitados. Essa rede seria construída pela 

iniciativa de particulares e por alguns estabelecimentos religiosos em Portugal até o 

século XIV (MENDES, 1973, p. 575-86). Em via inversa à história da assistência na 

França e na Inglaterra, em Portugal a ação de particulares seria mais consistente para 

com os pobres. Visando atender fins metodológicos, podemos determinar que as 

ações assistenciais foram perpetradas por qualquer indivíduo de três maneiras: a 

primeira, mediante doações em vida, a segunda com a fundação de instituições 

assistenciais e a terceira, post-mortem (COELHO, 1990, p. 78-83). 

A primeira maneira mais indireta fazendo os benfeitores doações mediante 

cartas de emprazamento a corporações religiosas e assistenciais, especificando-se 

nelas quase sempre o dever destas instituições para com os pobres. 

A segunda de forma direta, como, por exemplo, a construção e fundação de 

hospitais, albergarias, mercearias e gafarias (leprosarias). No entanto, é preciso ter 

em mente que a noção de hospital e assistência hospitalar para a Idade Média era 

distinta da que hoje pensamos e concebemos. 

Os hospitais medievais portugueses eram polivalentes, ora funcionavam como 

asilo para viúvas e velhos muito semelhantes às albergarias para pobres e peregrinos, 

ora não eram mais do que simples casas de acolhimento. Suas funções principais 

eram assistir por um breve período de tempo os doentes e pobres, não mais que três 

dias em geral, e exerciam um papel profilático e sanitário, mas principalmente 

espiritual. Em Portugal, suas estruturas eram montadas em pequenos edifícios, 
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desconfortáveis e sem um mínimo de condições se formos nos basear no conceito 

moderno da palavra, eram geralmente associados a confrarias de leigos ou geridos 

por concelhos de câmaras municipais até o século XV (MARQUES, 1989). Os pobres 

e doentes recebiam cama, roupas, panelas, água, sal e candeia, ou seja, iluminação 

para o tempo breve em que deveriam se alimentar e, para dormir, dispunham de 

fogueiras para se aquecer durante a noite. Ao que consta, a assistência médica e os 

medicamentos eram bastante escassos, contato havia apenas com um físico, que 

faziam sangrias e detinha algum conhecimento sobre remédios caseiros. O hospital 

era mais um espaço para morrer do que de cura (SAUNIER, 1985). 

As albergarias tinham como principal objetivo atender aos peregrinos e 

viajantes, mas também doentes e mendigos, principalmente no norte de Portugal, 

para contemplar a assistência aos peregrinos que iam em direção a Santiago de 

Compostela, o lugar favorito a peregrinações depois de Jerusalém e Roma. Já as 

mercearias seriam destinadas essencialmente a atender aos ditos pobres 

envergonhados ou honrados, em sua maioria nobres que haviam caído em pobreza, 

muitos oriundos de uma cavalaria feudal, que combatiam os berberes e os mouros 

nas fronteiras do reino, ou que haviam sido convocados para deixar suas posses e 

partir nas Cruzadas de libertação de Jerusalém. 

As gafarias ou leprosarias eram albergarias especialmente destinadas ao 

acolhimento de leprosos, sendo também em algumas regiões do território português 

habitadas por não leprosos, como peregrinos e pobres, devido à ausência de outras 

instituições assistenciais.  

A lepra, também chamada de hanseníase, morfeia, mal de Hansen ou mal de 

São Lázaro, é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Mycobacterium 

leprae, ou bacilo de Hansen, nomeado em homenagem a seu descobridor, o 

geneticista norueguês Gerard Hansen, que isolou o bacilo hansênico em 1874.  

Como salienta Alice Cruz, desde 1982, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) convencionou a classificação da lepra em três tipos. A resposta do sistema 

imunitário determina o tipo de lepra adquirida: “lepra indeterminada”, manifestada 

normalmente em fases iniciais da doença, tendo muitas vezes cura espontânea; a 

“lepra paucibacilar”, forma “benigna” ou pouco contagiosa, com baciloscopia 

negativa, que ocorre em indivíduos com uma resistência elevada ao bacilo, 

manifestando-se somente na pele e nos nervos periféricos, resultando num número 

baixo de lesões e na afetação severa de um número diminuto de troncos nervosos; a 
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terceira seria a “lepra multibacilar”, forma “maligna” ou contagiosa com 

baciloscopia positiva, que ocorre em indivíduos com baixa resistência imunológica, 

conduzindo a uma disseminação dos bacilos pela pele, nervos, nariz, boca, laringe, 

faringe, olhos, vísceras e outros órgãos internos, cujas manifestações incluem as 

lesões dermatológicas denominadas lepromas, aquelas que são a marca mais 

característica da imagem pública da lepra, tão presente na iconográfica medieval 

(CRUZ, 2008, p. 9-12). 

Um modelo típico de gafaria poderia ser descrito como meia dúzia de casas 

dispondo de uma área de jardim e também uma área para leiras e o plantio de 

algumas frutas e verduras para o autoconsumo dos leprosos. Era constantemente 

presente um adro e também um alpendre ou marquise interligando as construções, e 

uma capela para o apoio religioso que na maioria das gafarias portuguesas tinha São 

Lázaro como padroeiro. 

A terceira forma desenvolvida de assistência individual era implementada por 

meio de doações entre indivíduos particulares, mas com um conjunto de regras a ser 

cumprido pelos beneficiários. As ações entre particulares eram feitas mediante o 

legado de bens em doações testamentárias − quando se fazia doações de uma 

propriedade a certa pessoa, esta deveria por tal beneficio fazer aniversários, realizar 

missas, redimir os cativos ou qualquer prática ou ato de fim caridoso. Para este fim, 

podemos considerar como uma ação direta de assistência para os beneficiários do 

patrimônio herdado, porém, podemos entender também como uma ação indireta aos 

pobres, pois o beneficiário é aquele que tem por obrigação praticar a assistência já 

com o rendimento de sua propriedade que fora herdada do benfeitor. Entretanto, 

quando outorga-se uma série de diplomas de doações e testamentos enumerando e 

elencando os bens dotados para os pobres, trata-se de uma ação direta, embora tenha 

sido desempenhada por um terceiro, sendo geralmente relacionadas a doações post 

mortem (COELHO, 1990, p. 83-84). 

A noção de pobre na Idade Média também viria atrelada à de justiça social, o 

desejo de afastar o pobre assistido do vagabundo, do marginal. Desde o reinado de d. 

Afonso II, em que o rei se afirma como pauperes defensor, a preocupação torna-se 

presente na atuação dos monarcas portugueses para além da Idade Média. Traduzida 

a partir da Dinastia de Avis, mais acentuadamente com d. Afonso V, que elabora 

uma grande ação reformadora que ficou conhecida como a Reforma Zurara. Dentre 

outras medidas adotadas, a reforma traria uma maior organicidade aos 
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estabelecimentos assistenciais no que toca à documentação da chancelaria régia.83 

Novamente a preocupação era estabelecer os indivíduos aos ordenamentos dos 

códigos do mundo do trabalho (ALMEIDA , 1997, p. 185-93). 

 

A marginalização dos leprosos 

 

Os marginais estão presentes na vida das sociedades medievais sempre como 

um produto da negação das estruturas reguladoras de controle, individuais ou em 

grupo, opõem-se às normas de convivência, às regras morais e às leis vigentes, ou 

seja, à ordem dominante. Suas aparições são recorrentes nos manuais cíveis de 

justiça, a literatura medieval, religiosa e moralista; a legislação estatal, eclesiástica e 

municipal e um pouco da arte atribuiriam várias obras para caracterizá-los. 

Em Isidoro de Sevilha a marginalização seria um sinônimo de exílio. A 

construção social do homem medieval tem como fator primordial seu 

estabelecimento em um local fixo onde permanece, cria raízes, partilhando dos ideais 

de sociabilidade comunitária − os ritos, as crenças, os símbolos, as relações de 

parentesco, fatores essenciais porque pressupõem o sentido de ordem e de segurança 

social, onde os laços sanguíneos e a boa vizinhança são sinônimos de proteção 

(SEVILHA apud BRONISLAW, 1989, p. 233). 

É importante perceber que essas relações não têm valor na fixação geográfica, 

pois na Idade Média a itinerância é fator comum na vida das populações camponesas. 

Diversos fatores contribuíam para as migrações, como as guerras, a fome, as 

perseguições religiosas e toda uma gama de fatores climáticos; o que diminuiria 

gradativamente apenas com a revalorização citadina do século XIII . Para o homem 

medieval, sua pátria não se caracterizava pelo lugar onde nascerá, mas sim o local 

onde vivia e a comunidade a que pertencia, o valor intrínseco estava no aspecto 

moral, de lealdade, de honra, e no sentimento nutrido de pertencimento a uma 

comunidade. 

Em via inversa havia também a itinerância cristã, como salienta Gregório de 

Magno. O homem é um peregrino na terra. Segundo as Escrituras, o cristão seria um 

                                                 
83São relevantes as contribuições de Maria Helena Coelho e Armando Luís de Carvalho Homem 
demonstrando que nos finais da Idade Média portuguesa e, principio da Idade Moderna ocorreram 
duas reformas nas documentações da Chancelaria Régia. A primeira com D. Afonso V conhecida 
como a Reforma Zurara, que implicou não só o tombo de vários estabelecimentos de assistência, mas 
também, a destruição de vários registros dos reinados anteriores de D. Pedro I, D. Fernando, D. João I 
e D. Duarte; outra já com D. Manuel chamada de Lectura Nova. 
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viator ac peregrinus a caminho da sua verdadeira casa, a casa celestial (MAGNO 

apud BRONISLAW, 1989, p. 234-35). Portanto, assim como o conceito de pobre, o 

conceito de marginal assumiu diferentes perspectivas de análise na Idade Média. Sob 

um viés social seriam todos aqueles que estavam fora das normas sociais de 

comunidade e convívio, os exilados de Isidoro de Sevilha; no âmbito econômico, 

todos que exerciam profissões encaradas como degradantes, indignas, que não 

detinha posses; nas esferas socioculturais seriam enquadradas todas as minorias 

étnico-religiosas perseguidas, como os judeus, os mouros e os berberes, assim 

também, os estrangeiros que não faziam parte da comunidade local; a marginalização 

voluntária, em grande parte os eremitas e as ordens mendicantes; e por fim, o 

biológico, os doentes, os loucos, os leprosos e todos aqueles marginalizados pelo sua 

condição física e reintegrados à sociedade pela caridade cristã (BRONISLAW, 1989, 

p. 236-45). 

Podemos agora estabelecer fatores comuns a todos estes grupos, percebendo 

que todas essas categorias se assemelham em suas diferentes maneiras de viver, pela 

não sujeição às normas e modelos de vida estabelecidos e por se recusarem a integrar 

o mundo do trabalho ou a exercer uma função social estabelecida. Os marginais 

encontravam-se na repulsa de uma sociedade hierarquizada e ordenada, a tudo aquilo 

que lhe é estranho, destoante, singular. A uniformidade de práticas, de valores 

geridos nas normas da sociedade medieval traz consigo os medos, as desconfianças 

do incomum associado ao ódio, à violência naturalizada nas relações sociais do 

homem medieval, implícita na materialidade dos códigos de justiça social. 

O medo, o exemplo e a segurança social são pilares estruturais do poder 

medieval. Eles serão colocados em prática pela Justiça régia, municipal e 

eclesiástica. O medo e o exemplo para coibir todos os desvios de conduta; a 

segurança social na ação protetora do soberano, o rei, mas também pelos seus braços 

políticos, a nobreza e os concelhos municipais representados na sociedade medieval 

portuguesa pelo exercício de uma das principais funções, a de justiça. (TAVARES, 

1989, p. 31-32). 

Exemplo maior fora dado pela primeira lei de 1211 perpetrada pelo monarca 

d. Afonso II ao combate dos “falsos pobres”, os vagabundos, aqueles que em linhas 

gerais eram aptos para o trabalho, mas abdicavam-se mediante uma vida cotidiana de 

errância. Nela caberia: 
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o boom prinçepe [...] purgar a ssa provinça dos maaos 

homens determinado que per todo nosso rreyno nom more 

homem que nom ouver possisom ou algum mester per que 

possa viver sem sospeyta ou senhor que el possa rresponder 

a nos se alguum mal o fezer. E a pena que sobre esto 

mandamos he esta: se alguuns que de nos as terras teverem 

se ataaes hommeens ou os em nom deytarem perca a terra 

que el tever de nos. E em tal que sse esto faça mandamos aos 

nossos alcaydes e aos nossos juízes que façam esto conprir 

em nas terras que nos pera nos pretevermos (PORTUGALIE 

MOMUMENTA HISTÓRICA, 1856, p. 179). 

 

É pela justiça que se reintegrariam os marginalizados e os pobres às estruturas 

da sociedade. A guerra desmarginalizaria aqueles que se submetiam aos poderes para 

lutar pelo rei e pelo Cristianismo, mas também serviria como válvula de escape à 

aceitação das normas sociais. Aos pobres, os ideais eclesiásticos condicionariam a 

integrá-los cada vez mais às estruturas sociais. 

Verifica-se que em Portugal nos finais da Idade Média, sobretudo a partir do 

século XI , a crença de que o pobre está mais perto de Cristo e da salvação do que o 

rico. Por isso, constroem-se os ideais da virtude intercessora dos pobres, mediante a 

constituição de legados e fundações para a manutenção dos mesmos, em troca das 

orações que deveriam fazer e de missas que teriam de realizar pelas almas dos seus 

benfeitores. Como nos diz Maria Tavares, criara-se um diálogo ou uma permuta de 

dons, que exigia a sobrevivência do pobre, do justo, para a sanação eterna do rico. 

Esta era conseguida pela prática das obras de misericórdias por parte dos benfeitores 

com os bens deste mundo, pelas orações dos míseros que dela beneficiavam 

(TAVARES, 1989, p. 65). Construía-se assim, como Michel Mollat salientou, a 

“economia da salvação” (MOLLAT , 1973, p. 11-27). 

Essa rede seria, pois, apenas um braço, uma linha de uma extensa teia de 

ajuda mútua desenvolvida muito antes da plena estruturação das Ordens Mendicantes 

em Portugal. Estudos recentes têm mostrado o quanto custou difundirem-se no 

Ocidente Medieval os preceitos caritativos cristãos. Se fôssemos eleger as origens 

deste sistema, seria preciso olhar mais para os primórdios do Ocidente Medieval, 

para o legado da Alta Idade Média (MATTOSO, 2002). 

 



Acesso Livre n. 2  jul./dez. 2014       183 

A ambiguidade de critérios: do ódio à assistência cristã 

 

Durante a Alta Idade Média até o século XI , a maldição aferida aos leprosos 

prevalece sobre todas as outras considerações. A sociedade ainda presente com 

elementos pagãos e cristãos em simbiose tende, portanto, a rejeitá-los e por vezes 

utilizar a violência e a crueldade, como os famosos pogroms de judeus. Os leprosos 

também eram alvos de constantes massacres, sendo acusados diversas vezes de 

causar distúrbios sociais e até climáticos, de serem exímios feiticeiros que faziam 

porções, pós envenenados para contaminar os poços, as fontes e os rios e assim 

proliferar a lepra para os cidadãos sãos, fazendo-os adoecer e morrer, com o objetivo 

de dominar o mundo. Contos e relatos, como este curioso caso ocorrido na França 

em 1321, eram relativamente comuns ao longo da Idade Média, tendo levado o rei 

Felipe V, o Longo, num edito de 21 de julho deste ano, a autorizar o massacre e a 

reclusão de leprosos (GINZBURG, 1991, p. 43). No entanto, restariam alguns 

sobreviventes que não tiveram punição no primeiro momento. Eis que surgem novas 

medidas contra eles, como relata Carlos Ginzburg: 

 

Todos os leprosos sobreviventes que haviam confessado o 

crime deveriam ser queimados. Os que não quisessem 

confessar deveriam ser torturados − e, quando tivessem 

confessado a verdade, seriam queimados. As mulheres 

leprosas que haviam confessado o crime, espontaneamente 

ou sob tortura, deveriam ser levadas à fogueira, a menos que 

estivessem grávidas; nesse caso, tinham de ficar segregadas 

e, após o parto, ser conduzidas ao fogo. Os leprosos que, não 

obstante tudo isso, recusassem confessar a participação no 

crime, deveriam ser segregados nos locais de origem; os 

homens tinham de ser rigorosamente separados das 

mulheres. A mesma sorte caberia aos filhos que viessem a 

nascer. Os menores de 14 anos deveriam ser segregados, 

sempre se mantendo separados os meninos das meninas; os 

maiores de 14 anos que confessassem o crime seriam 

queimados (GINZBURG, 1991, p. 44). 
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A sociedade medieval que evoluira ao começo dos séculos XI e XII vivia a 

ambiguidade capturada na emblemática situação dos leprosos, na atitude de 

complacência pelo sofrimento do homem por uma moléstia, mas também de repulsa 

e medo. Nas palavras de Jacques Le Goff, as leprosarias deveriam estar situadas a 

uma distância suficiente de uma pedrada da cidade para que a caridade fraternal 

pudesse ser exercida, num misto de preocupação e assistência, mas também de medo 

e repulsa (LE GOFF, 2005, p. 316). Como no romance do século XII,  Tristão e Isolda, 

na versão de Béroul, recontado por Jacques Le Goff, a punição pela traição conjugal 

seria a morte, no entanto, dentro do contexto sociológico medieval, a lepra era 

concebida como uma punição pelo pecado do adultério maior que a própria vida. 

Ora, cem leprosos, deformados com a carne roída e toda esbranquiçada, que tinham acorrido 

apoiados em suas muletas e ao som das matracas, apertavam-se diante da fogueira e, sob 

suas pálpebras inchadas, seus olhos sanguinolentos gozavam o espetáculo. 

 

Ivan, o mais repelente dos doentes, gritou ao rei com voz 

aguda: Sire, se queres atirar tua mulher neste braseiro, é boa 

justiça, mas muito breve. Este grande fogo a queimará muito 

rapidamente, e logo o grande vento terá espalhado suas 

cinzas. E quando a chama se apagar, seu sofrimento terá 

terminado. Queres que te ensine pior castigo, de modo que 

ela viva, mas em grande desonra e sempre desejando a 

morte? Queres, rei? 

O rei respondeu: 

− Sim, que viva, mas em grande desonra e pior que a morte. 

Muito amarei quem me ensinar um tal suplicio. 

− Sire, direi então rapidamente meu pensamento. 

Vê, tenho comigo cem companheiros. Dá-nos Isolda, e que 

ela pertença a todos nós! A doença excita nosso desejo. 

Entregue-a aos teus leprosos. Jamais nenhuma dama terá fim 

pior. Vê, nossos farrapos estão colados às nossas feridas. Ela 

que, perto de ti, se comprazia com os ricos tecidos forrados 

de pele, com joias, com salas cobertas de mármore, ela que 

sentia prazer com bons vinhos, honrarias, com alegrias, 

quando vir a corte dos leprosos, quando entrar em nossos 

casebres e dormir conosco, então Isolda, a Bela, a Loura, 
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reconhecerá seu pecado e sentirá falta desta bela fogueira de 

espinhos! (BÉROUL apud LE GOFF, 2005, p. 317). 

 

A atitude cristã de misericórdia na Alta Idade Média só é praticada pelo clero 

e, ainda assim, em casos e em tempos especiais. É por intermédio da esmola ritual, 

entregue em ocasiões sagradas para exprimir a importância com que Deus distribui 

seus dons, que a responsabilidade do cristão para com o seu semelhante vai se 

difundindo pouco a pouco pelas centúrias seguintes. A esmola entrelaçada a rituais 

festivos pagãos presentes em muitas sociedades primitivas, que consistia na ação 

distributiva de bens pelos poderosos em momentos festivos, fora herança de 

atividades caritativas primitivas de caráter consuetudinário em regime pendular. 

Os clérigos cristianizariam as ações caritativas transformando-as em elemento 

fundamental ao cristão, utilizando-as nas pregações para incentivar no seio da 

sociedade medieval, principalmente entre os ricos, a fazerem dos mesmos “moldes 

sociais”, intermediários da estrutura assistencial. Para isto, toda uma gama de méritos 

morais presente na caridade seria construída pela Igreja. A Igreja apresenta o pobre, 

o doente, o leproso não apenas como portadores da maldição do gênero humano, mas 

como os que Deus mantém neste estado para que os ricos possam praticar a virtude 

dos justos, a generosidade cristianizada semelhante a Deus. A caridade e a 

benevolência atrairiam toda a sorte de bênção não só para o indivíduo, mas para toda 

a sua comunidade e linhagem hereditária (GINZBURG, 1991, p. 96-98). 

O cotidiano das representações mentais medievais considerava as 

desigualdades sociais como irreparáveis e irreversíveis − assim como o pobre, o 

leproso era leproso pela vontade de Deus. A esmola não tinha a função de suprimir 

sua condição, nem de mudar o status social do indivíduo, ela estava interligada à 

visão sacra do mundo medieval e continha mais elementos pagãos do que 

propriamente cristãos. A simbiose em que o Ocidente medieval se veria, entre o 

paganismo e o cristianismo, entre uma visão escatológica do sofrimento coletivo e a 

concepção cristã, se colidiria e reproduziria em uma terceira visão, onde a 

valorização da misericórdia abriria brechas lentamente para a intervenção social que 

pretendia atacar as raízes profanas da pobreza e da condição sócio-construída da 

doença. 

A partir do século XI, com o crescimento demográfico acentuado, a 

população europeia começou aos poucos a fragmentar-se em estruturas menores em 
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detrimento das grandes famílias patriarcais ou tribais. Consequentemente, isolando 

os indivíduos em pequenos grupos familiares, desligando da proteção parental em 

lugares estranhos a eles, libertando-os aos poucos das pressões sociais. Como 

argumentou Colin Harris, o momento mais importante do desenvolvimento do 

Renascimento do século XII foi a descoberta do indivíduo (MORRIS, 1972). O 

homem medieval, ao se distanciar de modelos mais primitivos de organização social, 

no alvorecer citadino dos séculos XII-XIII , toma aos poucos uma concepção de vida 

autônoma, adquirindo lentamente um maior grau de individualidade, vivendo as 

primeiras experiências de autonomia individual (GINZBURG, 1991, p. 97-98). 

É a partir do momento que viemos a chamar de Idade Média central (séc. XI-

XIII ), onde o homem medieval esteve mais sensível às experiências individuais, que 

alguns clérigos, monges e reformadores religiosos se aproximam e envolvem-no com 

os preceitos da fé cristã, mediante a difusão da compaixão pautada pelos milagres 

junto às relíquias sagradas, aliado à noção de misericórdia e compaixão para os 

pobres e desprotegidos. A sacralização da pobreza seria perpetrada na ação das 

ordens religiosas e de eremitas, a transfiguração do pobre como encarnação do Cristo 

legitimando e esforçando por propagar as obras de misericórdias (MATTOSO, 2002). 

A partir do século XI , a esmola começa a ganhar cada vez mais uma função 

social e uma dupla função normativa. Por um lado, é um ato individual que compete 

a todo cristão, mas também é, fundamentalmente (e este ponto será primordial para o 

entendimento da história da assistência), o principal elo da assistência medieval. O 

preponderante da estrutura de auxílio aos leprosos, aos pobres e a todos os assistidos 

é perceber que a assistência medieval fora muito mais um ato, uma atitude na esfera 

do individualismo, do que uma iniciativa institucional centralizada, digam-se as 

assembleias municipais e as monarquias nacionais (CARVALHO, 1989). 

Ao cristão delegou-se a sustentação da economia da salvação, se por um lado 

solidária, por outro, redentora de uma alma receosa pelos pecados. Ao assumir 

devida consideração, devemos nos questionar se à monarquia nacional representada 

na figura do rei, no que toca à concepção de suas funções de potestas e auctoritas 

maior do reino de Portugal, não deveria caber tamanha responsabilidade de 

empreender a assistência no reino, por que a ele pressupõe a confluência das 

vontades dos seus súditos? 

O Estado português fora, principalmente ao longo da Idade Média, um estado 

em gestação. É um paradigma a forma como o Estado português enquanto instituição 
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dotada de deveres e funções é encarada nesta época. A história de Portugal nos revela 

que, aos monarcas portugueses, o poder e o domínio territorial foram fatores da clara 

dificuldade de afirmação régia, devido às guerras nos limítrofes do reino que 

desestabilizavam não só as estruturas de fronteira, mas principalmente de poder. 

Os reis portugueses, diferentemente dos seus congêneres franceses e ingleses, 

não partilhavam do sacro legado de linhagens de reis-santos taumatúrgicos (BLOCH, 

1993). Como nos fala Adeline Rucquoi, o monarca português, segundo a tradição, 

constituía-se na noção de defensor fidei. Deste modo, detinha mais do que qualquer 

outro as funções guerreira e sacerdotal, sem que fosse necessário recorrer a uma 

encenação ou rito específico que manifestasse sua sacralidade e, de certa forma, 

legitimasse seu poder (RUCQUOI, 1995, p. 16). A construção da sacralidade dos reis 

portugueses se dava pela aclamação de seus súditos mediante concessão distributiva 

de valores entre os mesmos. 

Contudo, verifica-se a existência de espaços alheios à autoridade do monarca 

e de descréditos dos seus representantes em nível local, emergidos de uma 

organização administrativa insuficiente. Uma situação que não poderia deixar de 

estar relacionada com as idiossincrasias de um reino ainda em construção, e de uma 

monarquia obrigada pela força das circunstâncias de sua emergência a aceitar uma 

complexa e difícil relação com o poder senhorial concorrente (ANDRADE, 2001, p. 

51-71). 

 

Considerações finais 

 

A aparente subalternização do papel do Estado no campo assistencial teria em 

si sua explicação na especificidade do próprio reino de Portugal como um Estado à 

procura ainda de uma posição de equilíbrio nos finais da Idade Média (séc. XIV-XV ), 

no contorno dos vários poderes políticos e sociais do tempo, mediante a dificuldade 

de correlacionar as facções dentro de um projeto centralizador. Segundo José 

Marques, em uma época onde os poderes públicos não correspondiam às 

necessidades das margens sociais, as ações perpetradas pelos clérigos e particulares 

constituíam uma autêntica rede assistencial (MARQUES, 1989, p. 37). Não por acaso 

que a criação das Misericórdias (instituição que agregou vários pequenos hospitais 

particulares e centralizou-os na fundação dos primeiros hospitais gerais portugueses), 
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em 1498, empreendida pela rainha viúva d. Leonor, seria uma resposta a um pensar 

deste “Estado em gestação” aos novos problemas suscitados. 
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Resumo: o artigo em tela, cujo conteúdo se configura como um relato de 

experiência, apresenta o resultado de um projeto de extensão que teve como 

finalidade montar uma sala de exposição para visitação pública que retratasse a 

história de Tefé, filtrada pela ótica da ordem dos espiritanos, destacando a 

importância da Boca da Missão, um complexo construído no século XIX por essa 

ordem na boca do rio Tefé, no Amazonas, como um “lugar de memória” para a 

história da região. 

 

Palavras-chave: Boca da Missão; lugar de memória; Ordem dos Espiritanos. 

 

Abstract:  This article, whose content is configured as an experience report, focuses 

on presenting the results of an extension project that aimed to assemble the exhibit 

hall for public viewing to depict the story of Tefé, filtered through the lens of the 

order of Spiritans, highlighting the importance of Boca da Missão, a complex built in 

the nineteenth century by that order of Spiritans in the mouth of the river Tefé, in the 

Amazon, as a “place of memory” to the region’s history. 
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Considerações iniciais 

 

o decorrer de 2011/2012 foi realizado um projeto de extensão, aprovado 

no âmbito da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do 

Amazonas, cuja finalidade consistiu em resgatar, valorizar e preservar os 

materiais históricos existentes e presentes na Boca da Missão, um complexo 

constituído por um prédio amplo, igreja, praça e uma área plana e arborizada, 

localizada na boca do rio Tefé, construído pela ordem dos Espiritanos no século XIX 

na região. 

O objetivo foi construir um ambiente favorável à visitação pública, com a 

montagem de uma sala de exposição que retratasse aspectos da história de Tefé, 

filtrados pelos Espiritanos. Neste sentido, realizou-se não somente a organização de 

uma sala de exposição como também se resgatou um pequeno acervo84 que foi 

disponibilizado para o público em geral – professores, estudantes, moradores das 

áreas adjacentes etc. – por meio de fotos e imagens. 

Este processo pode ser entendido como sendo a primeira fase do projeto de 

extensão realizado. A segunda fase consistiu em ampliar as informações e discussões 

e articular visitações nesse espaço, por meio de ações que o tornassem dinâmico. 

Com efeito, nessa segunda etapa, buscou-se organizar mensalmente, por meio 

dos bolsistas envolvidos no projeto,85 visitações ao local para a população em geral. 

Nas visitações os bolsistas apresentavam o local aos visitantes e destacavam os 

aspectos significativos da história daquele “lugar de memória”. 

Este artigo, como relato de experiência, tem como ponto central apresentar de 

que forma espaços como esses contribuem para a História e Memória da região. 

 

A montagem do espaço da Boca da Missão 

 

Sabe-se que a Boca da Missão em Tefé remonta ao século XIX , momento em 

que a ordem dos Espiritanos se fixou na região visando propagar a fé católica através 

da catequese. Para isso, construíram num local estratégico um espaço que 

                                                 
84 Além dos materiais existentes no espaço da Missão, explorou-se, em especial, o acervo da Rádio 
Rural de Tefé (Existe um tópico neste artigo apresentando e caracterizando o acervo da Rádio Rural). 
85 Deyse Tinôco Seixas e Elem Carine Solart Gonçalves (esquerda e direita respectivamente, na 
imagem 4), ambas do curso de Licenciatura em História do Centro de Estudos Superiores de Tefé da 
Universidade do Estado do Amazonas. 

N 
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possibilitasse a operacionalização das atividades então desejadas, atividades que 

geograficamente extrapolaram Tefé, atingindo comunidades e outros municípios do 

Médio e Alto Solimões.86 

Historicamente, o espaço das Missões para além das atividades religiosas, 

funcionou como olaria – sobretudo na construção de tijolos e telhas, materiais 

utilizados para a construção do Seminário São José – e também como escola 

profissionalizante (marcenaria, artesanato etc.). Atualmente esse espaço é utilizado 

para a formação teológica, recepcionando seminaristas que se encontram para 

participar do processo de formação. Na ausência dessa atividade, o prédio fica 

“ocioso”. 

Neste sentido, a montagem da sala de exposição e as visitações propostas 

buscaram ao mesmo tempo dar movimento ao local e contribuir com a história e 

memória da região. Cabe destacar que patrimônio histórico e memória histórica 

encontram-se interligados. Sobre isso o historiador francês Jacques Le Goff, em obra 

chamada História e memória, publicada pela editora da Unicamp em 1994, apontou 

que “tanto o patrimônio histórico e cultural material como também o imaterial 

potencializam a reconstrução de um passado, multifacetado e complexo, que mantém 

uma ligação orgânica com o presente e que muito o explicita e clarifica, envolvendo 

questões ligadas à memória”. 

Patrimônio histórico e cultura material, reconstrução do passado e memória, 

elementos fundamentais para fazer uma ponte entre o passado e o presente, são 

fundamentais para a compreensão deste último. O presente possui uma relação 

orgânica com o passado, só podemos entendê-lo por meio do passado e, neste 

sentido, a preservação e valorização do patrimônio histórico e cultural acaba sendo 

extremamente necessária. 

O espaço das Missões e os materiais históricos nele localizados foram 

utilizados para viabilizar essa ligação orgânica mencionada por Le Goff, ao mesmo 

tempo em que se buscou promover a preservação e valorização do Patrimônio 

Histórico e Cultura Material e da História Local. As visitações públicas ao local são 

essenciais neste processo. 

                                                 
86 Solimões é o nome dado ao rio que corta a cidade de Tefé e outros municípios que se localizam em 
suas margens ou em seus afluentes. A região onde se localizam as atuais cidades como Alvarães, 
Uarini, Jutaí, Tonantins, entre outras também foram alvos das ações dos espiritanos. 
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No processo de montagem da sala foi realizado num primeiro momento a 

compilação e identificação dos materiais históricos existentes e que acabaram 

compondo o acervo a ser disponibilizado para as visitações. No segundo momento 

ocorreu o processo de organização e catalogação dos materiais identificados, 

resultando em listagens e catálogos. Após isso, a sala de exposição foi montada 

efetivamente, inaugurada com um evento científico cujo tema era a importância de 

espaços como esse.87 

Na segunda fase, o que se buscou foi a programação das visitas mensais, por 

meio de convites e cartazes distribuídos em espaços de educação formal e informal, 

além dos bolsistas atuarem no acompanhamento e direcionamento dos visitantes no 

complexo e na explicação histórica do local e dos materiais e acervos ali presentes. 

Cabe assinalar que cada ponto desses correspondeu a um momento específico 

que foi seguido, constituindo-se desta forma uma sequência materializada de forma 

imbricada, cujo fim foi a promoção do resgate e valorização da História da 

Amazônia, em especial Tefé. 

 

Os documentos explorados: o espaço da missão e o acervo da Rádio Rural 
 

Para a montagem da sala de exposição no espaço da Missão foram explorados 

dois ambientes. O primeiro, o espaço da Missão, possuía vários materiais que, 

embora de caráter fragmentado, eram significativos. Imagens, cerâmicas e máquinas, 

dentre elas uma máquina de fabricação de telha, já estavam no lugar. O segundo, o 

acervo localizado na Rádio Rural de Tefé, comportava aproximadamente 2.774 

documentos organizados em trinta caixas de arquivos distribuídos em diversos 

temas: documentos, cartas, jornais, livros, apostilas, mapas, relatórios, livros de 

pontos, atas de reuniões, cursos, formulários, projetos, informativos, boletins, 

encartes, programas de rádio, cadernos sobre os movimentos sindicais, fora aqueles 

ainda não catalogados e inseridos no inventário.88 

                                                 
87 O evento, de caráter local, consistiu num seminário intitulado “Os espaços herdados do passado: 
lugares de memória?”, que ocorreu em novembro de 2013. 
88 Sob a guarda da Prelazia de Tefé, o acervo, hoje localizado na Rádio Rural de Tefé, vem passando 
por sistemáticas ações no sentido de higienização, organização e catalogação. Professores e estudantes 
têm mobilizado esforços para organizar e democratizar o acervo, em especial pelos projetos de 
iniciação científica, com financiamento da FAPEAM, e de extensão (PROGEX/UEA). Tais esforços 
resultaram no inventário parcial (provisório) mencionado. Ainda são precárias as condições de 
consulta, pela falta de uma estrutura adequada, com mesas, cadeiras, materiais como luva, máscara 
etc. Porém, o acesso é assegurado pela Prelazia de Tefé e pelos funcionários presentes na Rádio Rural. 
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O acervo é importantíssimo, pois se encontram além dos documentos 

mencionados, periódicos como O Missionário e demais fontes que evidenciam 

aspectos históricos das regiões do Médio e Alto Solimões. 

Cabe destacar que não é recente a importância geográfica e socioeconômica 

de Tefé para a região do Médio e Alto Solimões. Cidade cuja posição se configurou 

estratégica para distribuição de pessoas e produtos, particularmente para cidades 

localizadas na calha da região do Médio e Alto Solimões e nos afluentes aí 

localizados, caracterizou-se por ser um importante entreposto administrativo e 

comercial. 

Esta característica de Tefé remonta ao período colonial. Alvo de ações 

missionárias, sobretudo dos jesuítas (Espanha) e dos carmelitas (Portugal), e de 

disputas territoriais entre Portugal e Espanha (SANTOS, 2002; UGARTE, 2000), 

ambos buscando assegurar esse espaço estratégico para a irradiação e consolidação 

do processo colonizador europeu (BOXER, 1977; MAXWELL , 1996). 

Com efeito, a história da cidade em suas “origens” mais longevas se confunde 

com a atuação missionária da Igreja Católica na então Amazônia Colonial. A região 

do rio Solimões foi ocupada pela Coroa portuguesa em virtude da presença dos 

jesuítas espanhóis na área. O nascedouro da cidade esteve ligado à Missão de Santa 

Tereza D’Ávila, fundada pelo então padre jesuíta Samuel Fritz, na barra do rio Tefé 

em 1688. 

Arthur Reis destacou a figura do jesuíta Samuel Fritz e a atuação missionária 

dos espanhóis na área do rio Solimões. O raio de ação do missionário se estendia até 

o rio Negro. Entre os rios Javari e Negro, havia quatro grandes postos missionários. 

Por volta de 1691, carmelitas portugueses iniciaram uma reação para frear a 

influência espanhola na região do vale amazônico, fato que de acordo com o autor 

tem seu ápice em 1710, quando foi “de vez, sacrificado o trabalho dos loyolistas de 

Fritz, incorporando-se a imensa faixa de terra onde operavam à colônia de Portugal 

no vale” (1999, p. 130). 

A maior aventura portuguesa na Amazônia nesta fase de implantação 

colonial, e cuja execução deu-se à luz das conveniências do patrocínio filipino, foi à 

viagem comandada pelo capitão Pedro Teixeira (1637-9). Foi o derradeiro e decisivo 

empreendimento antes da ruptura da União Ibérica, a partir do qual, depois de 1640, 
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vieram à tona os litígios fronteiriços entre os domínios espanhóis e os novos 

domínios portugueses (UGARTE, 2000, p. 206). 

Mesmo após Portugal ter assegurado uma porção significativa do território 

localizado a oeste do Tratado de Tordesilhas (1494) – que determinava que as terras 

eram espanholas, espaço onde Tefé estava localizada – e ter transformado a Missão 

em Vila de Ega na segunda metade do século XVIII , uma vez que a política de 

Mendonça Furtado era denominar as vilas a partir dos nomes portugueses (REIS, 

1999, p. 133), esta localização não perdeu sua força e importância estratégica. 

Até mesmo no processo de demarcação de limites, as autoridades 

responsáveis tinham como posto de trabalho a Vila de Ega (Tefé), local onde as 

atividades burocráticas, administrativas e de campo acerca da demarcação eram 

realizadas (REIS, 1999). 

Com efeito, após o processo de emancipação política do Brasil, com o regime 

monárquico implantado, e, depois, com a Proclamação da República, a cidade de 

Tefé não perdeu esta importância. Só para citar um exemplo mais próximo, tem-se a 

ordem dos Espiritanos, que marcaram presença na região no final do século XIX até 

os dias atuais, destacando-se pelas ações missionárias na região. 

Por esta trajetória histórica, muitos documentos produzidos no decorrer deste 

processo e ao longo do tempo encontram-se presentes ainda hoje. Resistindo às 

adversidades características da região amazônica (calor e umidade), uma parte 

significativa desses documentos se encontra no acervo da Rádio Rural. 

 

A ideia do “lugar de memória” 

 

Por trás desse esforço despendido por um grupo de alunos e professores, se 

encontra uma demanda de instituição de “lugar de memória”. Percebe-se atualmente 

um interesse significativo de diversos grupos sociais89 em preservar aspectos 

relacionados às suas trajetórias, com a finalidade de preservação de memórias. Este 

interesse emergiu e se intensificou a partir das constantes transformações pelas quais 

a sociedade passou e que afetaram as múltiplas dimensões dos grupos sociais. Estes, 

por outro lado, sentiram a necessidade de resgatar as memórias em função da 

sensação de rompimento com o passado. 

                                                 
89 Como, por exemplo, grupos econômicos que procuram recuperar e resgatar as suas trajetórias, 
grupos familiares, instituições públicas e outros. 
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As transformações bruscas ocorridas, por força da urbanização desenfreada, 

dos avanços tecnológicos nos mais variados campos, produziram a sensação de que 

algo estava se perdendo. A este processo de transformações rápidas e constantes da 

sociedade Pierre Nora denominou de “aceleração histórica”. Segundo Nora: 

 

Aceleração da história. Para além da metáfora, é preciso ter 

a noção do que a expressão significa: uma oscilação cada 

vez mais rápida de um passado definitivamente morto, a 

percepção global de qualquer coisa como desaparecida – 

uma ruptura de equilíbrio. O arrancar do que ainda sobrou 

do vivido no calor da tradição, sob um impulso de um 

sentimento histórico profundo. A ascensão à consciência de 

si mesmo sob o signo do terminado, o fim de alguma coisa 

desde sempre começada. Fala-se tanto de memória porque 

ela não existe mais (1993, p. 7). 

 

Em virtude desse processo, a sociedade atual, pelas intensas e constantes 

transformações que tenderam a produzir um sentimento de esfacelamento da 

memória, caracterizou-se por produzir estoques de material que evocassem aspectos 

do passado. De grande envergadura, arquivos, centros de documentação, museus, 

edificações acabaram se difundindo pelo espaço urbano. A consciência de uma 

ruptura com o passado e, consequentemente, a ideia do esfacelamento da memória 

despertou o problema de onde buscar sua encarnação. Era a constituição dos 

chamados “lugares de memória”. 

 

Os lugares de memória são antes de tudo restos. A forma 

extrema onde subsiste uma consciência comemorativa numa 

história que a chama, porque ela a ignora. É a 

desritualização de nosso mundo que faz aparecer a noção. O 

que secreta, veste, estabelece, constrói, decreta, mantém pelo 

artifício e pela vontade uma coletividade fundamentalmente 

envolvida em sua transformação e sua renovação. 

Valorizando, por natureza, mais o novo do que o antigo, 

mais o jovem do que o velho, mais o futuro do que o 

passado. Museus, arquivos, cemitérios e coleções, festas, 
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aniversários, tratados, processos verbais, monumentos, 

santuários, associações, são os marcos testemunhas de uma 

outra era, das ilusões de eternidade (NORA, 1993, p. 12-13). 

 

A constituição dos “lugares de memória” e o papel cada vez mais salutar da 

memória na sociedade contemporânea levou a história a tomar a memória como 

objeto de estudo. Passou-se a analisar o processo de constituição e formalização das 

memórias (POLAK, 1989), as disputas entre memórias (LE GOFF, 1994), as gestões 

políticas da memória e do passado (ANSART, 2001), a memória coletiva 

(HALBWACHS, 2006), a relação entre memória e esquecimento (PADRÓS, 2001), a 

política do esquecimento (MICHEL, 2010) e outros. Nesta esteira, o historiador 

assumiu um papel cada vez mais importante na sociedade atual, pois se passou a 

clamar pelos seus trabalhos. 

Cabe destacar que a memória não foi e nem é objeto de estudo exclusivo da 

disciplina histórica. Ela perpassou várias ciências, como a biologia e neurofisiologia 

(funcionamento cerebral e fenômenos como amnésia e afasia), a psicologia 

(percepção do que é lembrado e esquecido), a pedagogia (memorização). Além disso, 

por meio da memória estudou-se a formação das identidades, relação entre passado e 

presente, preservação da memória e outros aspectos (POSSAMAI, 2000, p. 23). 

Recentemente também se buscou compreender a relação entre cidade, 

patrimônio histórico e cultural e memória. Certamente as cidades acabaram 

constituindo espaços e edificações que se colocaram como baluartes da memória. 

Monumentos, memoriais, museus, igrejas e outros acabaram ganhando estatuto de 

patrimônio, evocando a partir daí uma memória de alguma forma relacionada à 

cidade. 

Com efeito, ocorreu um processo de construção daquilo que acabou se 

materializando enquanto patrimônio histórico e cultural de uma cidade, buscando 

uma mediação com o passado e a constituição de memórias, muitas vezes 

homogeneizadoras. Tais memórias acabaram se difundindo na sociedade ocultando 

aspectos significativos da trajetória histórica da cidade. Revelar e compreender estes 

meandros são objetivos da disciplina histórica. 

A instituição da Boca da Missão como “lugar de memória” se liga à herança 

histórica e material deixado por esse grupo, os Espiritanos, e sua relação na dinâmica 

da cidade de Tefé, cuja história pode ser retratada sob a ótica dessa ordem religiosa. 
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Retrato do espaço da Boca da Missão 

 

Cabe colocar em relevo de que forma se materializou a proposta estabelecida. 

Para a montagem da sala de exposição foi utilizado um espaço reservado para 

recepcionar os padres em formação. Era um quarto amplo logo na entrada da Missão. 

 

Imagem 1: O prédio 

 

 

Fonte: Acervo particular 

 

Nele foram inseridos alguns banners que retratavam, em pequenos textos com 

imagens da época, a história daquele espaço e da cidade de Tefé. 
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Imagem 2: A sala 

 

 

Fonte: Acervo particular 
 

Também no complexo alguns materiais da época como, por exemplo, a 

máquina de produção de tijolos e cerâmicas foram colocados em lugares estratégicos, 

com pequenos textos explicativos, para serem observados. 

 

Imagem 3: Os banners 

 

  

Fonte: Acervo particular 

 

 



Acesso Livre n. 2  jul./dez. 2014       200 

Imagem 4: As bolsistas 

 

 

Fonte: Acervo particular 

 

Por fim, o complexo tem um potencial significativo para ser explorado 

historicamente, uma vez que somado aos objetos que nele estão constituem material 

empírico que possibilita interrogações e explicações acerca do passado da região, o 

que é salutar. 

 

Considerações finais 

 

Percebe-se pelas informações históricas registradas e pelo projeto 

desenvolvido que a Boca da Missão em Tefé se constituiu como um espaço 

importante, onde a cultura material se fez presente, evocando um passado que, 

perscrutado, fornece explicações para a sua compreensão e também do presente. 

Como “lugar de memória”, o complexo da Boca da Missão evoca questões 

significativas para a história e memória da região. 
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Pavilhão da criatividade: cultura material, identidade e 

cultura popular no Memorial da América Latina 90 

Pavilhão da Criatividade: material culture, identity and popular 

culture in Memorial da América Latina 

 

Tiago Souza Martins 
Mestrando do Programa de Estudos Culturais da Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades da Universidade de São Paulo. 
 

Resumo: O texto apresentado busca discutir a ideia de memória latino-americana e 

de “cultura popular” presentes no Pavilhão da Criatividade, considerando a seleção 

dos países e o modo como os objetos são expostos à população. O artigo traz 

questões presentes na pesquisa qualitativa em desenvolvimento. Como técnicas 

metodológicas foram realizadas, até o momento, observações sistemáticas no local 

estudado, o Pavilhão da Criatividade, coleta e consulta de fontes documentais no 

Memorial da América Latina, no acervo da Fundação Darcy Ribeiro e na 

Universidade Nacional de Brasília, onde se encontra o Acervo do Memorial Darcy 

Ribeiro. Podem ser destacados os seguintes resultados: a percepção de uma busca, no 

Pavilhão da Criatividade, pelo “tipicamente” latino-americano, em detrimento da 

apresentação das dinâmicas e contradições vividas pelas culturas que constroem os 

objetos; e a construção discursiva, por meio da expografia, de uma noção específica 

de “cultura popular”. 

 

Palavras-chave: América Latina; identidade; exposição. 

 

Abstract:  The text presented discusses the idea of memory Latin American and 

“popular culture”, present in Pavilhão da Criatividade, with a view to the selection of 

countries and how objects are exposed and presented to the public. The article brings 

issues present in qualitative research in development. As methodological techniques 

were performed, to date, systematic observations in the studied place, the Pavilhão da 

Criatividade, collecting and consulting documentary sources in Memorial da 

                                                 
90 O presente texto parte de indagações levantadas em pesquisa de mestrado em desenvolvimento no 
Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais, EACH/USP. 
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América Latina, on website of Fundação Darcy Ribeiro and the Universidade 

Nacional de Brasilia, where is the Darcy Ribeiro Collection. As results, can be 

highlighted: the perception of the search for, on Pavilhão da Criatividade, a “typical” 

Latin American, to the detriment of the presentation of the dynamics and 

contradictions experienced by cultures that build the objects, the discursive 

construction, through the expography, of the specific notion of “popular culture”. 

 

Keywords: Latin America; identity; exposition. 

 

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a 

integração econômica, política, social e cultural dos povos 

da América Latina, visando à formação de uma comunidade 

latino-americana de nações. 

Artigo quarto da Constituição Brasileira de 1988 

Com toda a memória vivida da trágica experiência do 

passado de dominação colonial e do presente de exploração 

imperialista, que lhes arma o ânimo para prosseguir na luta 

pela libertação e pelo desenvolvimento, e para a 

autorreconstrução como sociedades e culturas autênticas. 

Darcy Ribeiro (1979, p. 68). 

 

Introdução 

ste texto tem por objetivo discutir a ideia de memória latino-americana e 

cultura popular, contidas no Pavilhão da Criatividade, tendo em vista a 

seleção dos países e o modo como os objetos são expostos e apresentados à 

população. A partir da apreensão, pela observação e análise dos discursos expositivos 

e especializados sobre e presentes no Pavilhão, tenta-se aqui compreender como é 

pensada a construção da memória latino-americana e, aí apoiada, a noção de cultura 

popular, nesse local. 

O objetivo é analisar o que é mostrado e como esse lugar se apresenta para o 

visitante. Para tanto, serão levantadas e discutidas questões a partir de observações 

realizadas no local (observações do Pavilhão da Criatividade) e de análise de fontes 

E 
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documentais consultadas até o momento,91 no Memorial da América Latina e no 

Acervo Darcy Ribeiro. 

No referente ao suporte teórico, trabalharemos aqui com noções de discurso, 

memória, identidade e cultura material, apoiando-nos, fundamentalmente, como 

referencial teórico, em Foucault, Canclini e Ricouer. 

Nosso objeto de discussão, o Pavilhão da Criatividade, está situado no 

Memorial da América Latina, uma instituição construída entre 1987 e 1989 sob a 

responsabilidade da Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo e 

tombada como patrimônio estadual pelo CONDEPHAAT em 1994. O Memorial 

apresenta diversos espaços (sendo o tamanho total de 84.480 m².) relacionados ao 

tema da memória e identidade latino-americana, onde ocorrem exposições de arte, 

peças de teatro, exibições cinematográficas e festas populares de diversos países da 

América Latina. Sendo assim, o Pavilhão é parte de um todo, o centro cultural 

Memorial da América Latina, que se dedica ao resgate (CANCLINI , 2008)92 da 

identidade latino-americana. O momento de sua criação é marcado por importantes 

mudanças no plano econômico, político e social. 

Nos anos 80, momento em que o Memorial foi criado, ocorreram diversas 

mudanças na sociedade, em escala mundial: reconfigurações políticas (fim das 

ditaduras na América Latina e do bloco da União Soviética, desestruturação da ideia 

de nação); econômicas (mudanças na relação entre Estado e economia93), as quais 

contribuíram para modificar a visão de mundo sobre diversas populações, como 

evidenciam as produções intelectuais, que expressam a globalização e a relativização 

de pontos de vista. Nesse contexto de mudanças conjunturais, o Memorial surge 

como um polo de congregação política, econômica e cultural, uma vez que pretende 

“essencialmente, afirmar a unidade cultural e a fraternidade do Brasil com a América 

Hispânica, muito mais homogêneas em seu ser e em seus desígnios do que a 

Comunidade Europeia” (RIBEIRO, 1996, p. 5). 

                                                 
91 Para o desenvolvimento da pesquisa, além da observação do local, serão realizadas, como técnicas 
metodológicas, entrevistas com pessoas chave – idealizadores do Pavilhão, educadores e funcionários 
do local – e fotografia de peças. Importante ressaltar que a fotografia é aqui pensada como 
instrumento de pesquisa. 
92 Sobre resgate de identidade e memória ver CANCLINI , Néstor García, capítulo “A encenação do 
Popular”, p. 205-254. 
93 Nesse contexto de desestruturalizações das economias e políticas nacionais e unificações, tendo 
como base a Comunidade Europeia, há uma tendência de setores das elites econômicas dos países 
latino-americanos de pensar a articulação de suas economias. 
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A partir do horizonte e das concepções do final da década de 1980, podemos 

entrever uma linha ideológica e certa unidade de princípios do Memorial como 

instituição, que assume importância singular tendo em vista referir-se a uma 

instituição pública, que se comunica com a população e que, portanto, possui papel 

significativo na formação cultural e no debate junto a uma população. 

Assim, podemos indagar a partir dos discursos especializados: como se 

insere, no sentido de pensar o resgate da memória latino-americana, o Pavilhão da 

Criatividade no espaço do Memorial e no contexto mais amplo da sociedade 

brasileira. 

 

Formação do acervo e exposição dos objetos: os países e seus lugares no 

Pavilhão 

 

Lepori (2006, p. 93), em um texto que analisa a concepção e construção do 

Memorial, nos diz: “O Memorial da América Latina é um relato narrativo que se 

inscreve nesta direção: se propõe como uma pedra fundacional, o espaço físico onde 

se configura, se congrega e se celebra a memória latino-americana”.94 

Seguindo esse raciocínio e tendo em mente que a memória é uma 

representação do passado, sendo constituída por lembranças e esquecimentos 

(RICOUER, 2010), o Memorial busca trazer à tona uma memória acerca da América 

Latina. Mas qual seria essa memória? Para Darcy Ribeiro (1989), idealizador do 

programa cultural da instituição, essa “memória” deveria ser constituída por uma 

visão “de baixo para cima” da formação da América Latina, ou seja, uma memória 

que privilegiasse, não as elites, mas sim a “luta das classes populares latino-

americana” na tentativa de construir um ponto em comum na construção de uma 

memória coletiva. Nessa perspectiva, parte-se do pressuposto de existência de uma 

“unidade latino-americana”, ideia esta que perpassa todos os espaços do memorial, 

dele fazendo parte o Pavilhão da Criatividade. 

O Pavilhão é uma área de exposição permanente que reúne cerca de quatro 

mil peças tridimensionais referentes à cultura material95 e à arte popular do 

                                                 
94 “El Memorial de America Latina es un relato narrativo que se inscribe en esta dirección: se propone 
como una piedra fundacional, el espacio físico donde se conforma, se congrega y se celebra la 
memória latina.” 
95 Podemos entender a Cultura Material como uma operação mental, quer dizer, a partir da ação 
consciente (ou não) no mundo material, os homens produzem a materialidade, objetos concretos, que 
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subcontinente. São peças referentes às expressões artísticas populares, práticas 

sociais, rituais, atos festivos, conhecimentos e práticas relacionadas à natureza e ao 

universo de diversos povos latino-americanos. 

Mesmo que esse espaço não tenha sido explicitamente considerado como um 

Museu,96 a partir dos documentos até então analisados, podemos assim entendê-lo, 

pois no mesmo podem ser encontrados aspectos referentes às ideias de musealização 

e de expografia. Segundo Cury (2006), entende-se por musealização a valorização de 

objetos para exposições públicas, ou seja, a operação de extrair um objeto de 

determinado contexto para a exposição em um contexto institucionalizado. E por 

expografia, segundo a mesma autora, a forma de elaborar e organizar um tema 

visualmente; a montagem; a posição dos objetos; o roteiro expositivo; a utilização ou 

não de textos e ambientações. Na concepção e montagem do Pavilhão, há um 

processo de seleção e valoração de objetos, isto quer dizer que os objetos postos ao 

olhar do público foram antes musealizados, transformados em documentos sobre 

determinadas qualidades (historicidade, valor estético, curiosidade, antiguidade, entre 

outras). 

Ao observar o espaço e percorrê-lo, primeiramente, notamos que nem todos 

os países da América Latina são contemplados pelo Pavilhão da Criatividade (estão 

apenas Brasil, México, Peru, Guatemala, Equador e uma pequena parte ao final 

dedicada à Argentina e Paraguai), isso porque, segundo Maureen Bisilliat (apud 

SHOZO; RAFAEL 2010, p. 34), integrante da equipe de formação do acervo e gerente 

do espaço, o Pavilhão foi concebido “como um gráfico de círculos concêntricos 

onde, no [...] central estão as velhas civilizações pré-colombianas, além das origens 

do artesanato brasileiro”. Aqui podemos perceber um dos critérios seletivos da 

escolha dos objetos e dos países. 

Para a formação de seu acervo, foi convocada uma equipe de especialistas 

que durante dois meses percorreram diversos países da América Latina selecionando 

                                                                                                                                          
só se tornam Cultura Material quando nos é útil, à medida que se realiza uma reflexão acerca da 
historicidade, simbologia e significados dos objetos em um determinado tempo e espaço. Assim, a 
Cultura Material utilizada como documento, a partir de problematizações, pode ajudar a compreender 
aspectos importantes da sociedade que a produziu. 
96 Não encontramos, até o momento, nenhum documento ou texto que se referisse ao Pavilhão como 
Museu propriamente dito. No entanto, se pensarmos na definição mais usual de Museu veiculada pelo 
Conselho Internacional de Museus (ICOM), “uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao 
serviço da sociedade e de seu desenvolvimento, aberto ao público, que adquire, conserva, estuda, 
expõe e transmite o patrimônio material e imaterial da humanidade e de seu meio ambiente com fins 
de educação e deleite” (ICOM, 2010), podemos tratá-lo como um museu que coleta e expõe objetos a 
serviço da população. 
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objetos nos povoados.97 Alguns desses integrantes como Jacques e Maureen Bisilliat 

e Antônio Marcos da Silva, eram notórios colecionadores do que chamavam de “arte 

popular” e comandavam a empresa O bode, Arte popular e Produções Artísticas 

Ltda. Isso nos revela um dado importante referente à formação do acervo do 

Pavilhão e da comercialização da arte popular no Brasil e na América latina. 

Como menciona Chagas (2003), a musealização das peças colocadas no 

Pavilhão da Criatividade estão impregnadas de “subjetividades, as quais se vinculam 

a uma intencionalidade representacional e a um jogo de atribuições de valores 

socioculturais”. Não havendo, portanto, neutralidade nesse processo. 

 

Discurso expositivo 

 

Partindo da ideia de que em toda sociedade “a produção do discurso é ao 

mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número 

de procedimentos” (FOUCAULT, 2004, p. 9), e de que essa redistribuição é feita por 

meio de múltiplas linguagens (como a expográfica) e tem o poder de nomear, 

recortar, combinar, articular e desarticular as coisas, promovendo interdições e 

instituindo verdades, percebemos que no Pavilhão os discursos podem ser 

apreendidos também pela observação (experiência visual) do local. É percorrendo e 

analisando a montagem da exposição que podemos entender como no Pavilhão 

materializa-se a ideia de arte, memória e história da cultura popular latino-americana. 

Segundo Cury (2006, p. 34), é na exposição que “se potencializa a relação profunda 

entre o Homem e o Objeto no cenário institucionalizado”. Essa potencialização, quer 

dizer, aquilo que se deseja comunicar com os objetos e pelos objetos dentro da 

exposição,98 depende de como são articulados os objetos, textos e imagens que dão 

sentido à exposição. 

Ao percorrer a exposição montada no Pavilhão da Criatividade, notamos uma 

divisão de seu espaço em sete blocos, sendo eles, respectivamente, Brasil, Maquete 

da América Latina, México, Guatemala, Peru, Equador e Paraguai (mais alguns 

                                                 
97 Existe uma documentação sobre a negociação para as compras das peças no Memorial Darcy 
Ribeiro, na Universidade de Brasília. Essa averiguação está prevista para ser feita em breve. 
98 Neste ponto é importante notar que numa exposição há toda uma construção discursiva cujo 
objetivo é aproximar o observador em uma relação específica, onde os objetos são investidos de uma 
“alma”, ou “potência aurática”, ainda que esta seja incapaz de controlar a interpretação dos 
observadores. Para essa ideia de potencialização, ver Chagas (2003) e Cury (2006). 
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objetos do Sul da América do Sul).99 Nesses blocos são encontradas peças 

decorativas e utilitárias de cerâmica, plumária, metais referentes à cultura popular de 

cada um dos países apresentados. Mas o que seria essa “cultura popular” no 

Pavilhão? Como ela é apresentada? Seguindo a lógica discursiva do Memorial como 

um todo, essa “cultura popular” seria o outro, excluindo-se a elite dominante no 

subcontinente. Como desenvolve Canclini (2008, p. 268), “o popular é nessa história 

o excluído: aqueles que não têm patrimônio ou não conseguem que ele seja 

conservado”. Seguindo essa concepção de popular que fundamentou a construção do 

Memorial, o Pavilhão da Criatividade busca resgatar em sua exposição justamente 

essa ideia, colocando em cena a existência de outros saberes e outras técnicas, não 

hegemônicas, ao contrário, quase sempre deixadas à margem ou resistentes aos 

processos de industrialização e globalização.100 

Isso nos coloca outra questão, a de como são vistas essas “culturas 

populares”. À medida que percorremos a exposição,101 percebemos que a mesma vai 

se desdobrando numa “explosão” de diferentes tipos de materiais e cores. À primeira 

vista, pode nos parecer um aglomerado de objetos dispostos aleatoriamente, 

assemelhando-se a um “gabinete de curiosidades”. Mas é nessa diversidade de cores, 

materiais e técnicas observadas na cultura material dos vários povos que o Pavilhão 

constrói a metáfora da “gigantesca pluralidade cultural latino-americana”. 

Na exposição dos diferentes exemplares de cultura material, podemos 

perceber a coexistência entre tradicional e moderno, mais precisamente, de uma 

hibridação (CANCLINI , 2008),102 não necessariamente livre de tensões. 

Ao seguirmos o trajeto da apresentação das peças, percebemos que a ideia de 

“cultura popular” refere-se ao exótico, pitoresco, curioso e, mesmo, “engraçado”. 

Peças que chamam a atenção para o aspecto estético, mas bastante ligadas ao 

                                                 
 99 As divisões não são indicadas inicialmente, os visitantes só descobrem ao percorrer o espaço 
expográfico do pavilhão. 
100 Como é o caso das técnicas de produção têxtil nas aldeias peruanas, que utilizam ainda formas de 
tecelagem tradicional. 
101 Há um único caminho a ser seguido. Entrando pelo Brasil e passando, linearmente, pelos outros 
países. 
102 Um exemplo são as esculturas de barro mexicanas produzidas em Ocumicho. Nelas, podemos 
encontrar figuras de Diabo retratadas em cenas cotidianas, como, por exemplo, pilotando um ônibus 
para os EUA. Um estudo dessas peças feitas por Canclini demonstra a tensão que se tem na própria 
fabricação entre tradição e modernidade. A esse respeito, ver Canclini (2008), capítulo “A encenação 
do popular”. 
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universo turístico.103 Nesse sentido, a noção de cultura popular acaba por se vincular 

a percepções “do outro” que expõe os objetos, correndo-se o risco de uma construção 

estereotipada sobre os povos e seus costumes. Como afirma Menezes (1993, p. 215), 

discorrendo sobre museus 

o risco que se corre é que uma exposição, por exemplo, se 

transforme em apresentação de coisas, das quais se podem 

inferir paradigmas de valores para os comportamentos 

humanos, e não na discussão de como os comportamentos 

humanos produzem e utilizam coisas com as quais eles 

próprios se explicam. 

 

Para esse autor, a não problematização das peças dentro da própria exposição 

faz com que a noção de identidade caia na mera fetichização do “tipicamente 

nacional” ou “do diferente”. De modo análogo, ao realizar observações sistemáticas 

do local, notamos que a exposição diz mais sobre as concepções de quem a montou, 

do que sobre o contexto de onde as peças foram retiradas, ou seja, diz mais a respeito 

do representante do que do representado,104 do qual faz parte indissociável o contexto 

histórico e social que o circunscreve. 

Como desenvolve Canclini (2008, p. 168), o desligamento da arte e cultura da 

vida social e econômica resulta na sua redução à “vida simbólica da sociedade”, quer 

dizer, no processo de descontextualização de uma determinada peça, ao retirá-la de 

seu local original, realocando-a num outro, como ocorre numa exposição 

(musealização), sua recontextualização acaba por implicar a perda da referência 

histórica e cultural de um objeto, de sua dinâmica cultural. Em certo sentido, tem-se 

aí, nos termos de Canclini (2008, p. 168), a “teatralização da história e da cultura 

popular”. Há nessa teatralização, que articula passado e presente, uma idealização e 

romantização das culturas populares, consideradas em sua pseudo-harmonia 

(Canclini, 2008). Nessa construção, não há espaço para o contraditório. Não se 

questionam as hierarquias − elas não são demonstradas. 

O estudo que tem sido realizado sobre os discursos especializados no 

Pavilhão da Criatividade, e que nos permite compreender como é pensada e 

                                                 
103 Peças dedicadas ao carnaval, ao dia dos mortos, às festas tradicionais ou que fazem referência ao 
típico (nordestino, indígena, peruano, mexicano etc.). 
104 Apoiamo-nos em Lefebvre (1980), que entende a representação como algo que é percebido pelo 
indivíduo, referindo-se à interpretação da sua prática, do seu vivido. 



Acesso Livre n. 2  jul./dez. 2014       211 

construída a ideia de memória latino-americana, tem nos revelado o que podemos 

considerar como uma inexistência, nesse espaço, de uma recuperação de 

sociabilidades dos povos, a partir dos objetos expostos, de forma mais crítica e 

questionadora. Acreditamos haver, ao contrário, uma teatralização da vida, das 

diferentes culturas e da noção de identidade popular latino-americana. Notamos uma 

busca de uniformidade que acaba por “esconder” as contradições sociais presentes no 

nascimento das/e nas obras. Segundo Bezerra (1993, p. 217), essa organização 

acrítica da diversidade pode “apenas dar mais cor ao núcleo estável da identidade”. 

 

Comentários finais 

 

A partir das observações realizadas no Pavilhão da Criatividade e do acesso 

aos documentos e fontes sobre o local, notamos que o formato não crítico da 

exposição deixa ausente a discussão sobre as dinâmicas sociais, às vezes 

contraditórias, vividas pelas culturas, que constroem os objetos. Segundo Bezerra 

(1993, p. 209), uma das compreensões possíveis é dada pelo fato de que a exposição 

busca conduzir o observador para uma fruição dos sentidos, apenas. A cultura e a 

identidade popular, colocadas dessa maneira, mantém, segundo o autor, uma 

“harmonia cosmética” com uma “função anestésica” da exposição. A busca pelo 

“tipicamente latino-americano”, como parece acontecer na musealização dos objetos 

no Pavilhão da Criatividade, articula-se à construção de estereótipos e generalizações 

sobre as culturas populares, as quais acabam por resultar no obscurecimento das 

particularidades e contradições desses “outros”, “populares”, que se revestem da 

insígnia de povos exóticos. Esse “cenário” leva àqueles que lá adentram uma 

“inclusão abstrata” às culturas populares. Como argumenta Canclini (2008, p. 186), 

para evitar a continuidade de uma inclusão abstrata da cultura popular é preciso 

circular e captar “com explicações que situem a peça em seu contorno sociocultural, 

com uma museologia mais interessada em reconstituir seu significado que em 

promovê-la como espetáculo ou fetiche”. 

A continuação das observações do espaço, da análise dos dados documentais 

e da recuperação de novas fontes sobre a criação do Pavilhão da Criatividade, bem 

como a realização de entrevistas com pessoas ligadas ao Museu e ao Pavilhão da 

Criatividade serão fundamentais para a apreensão dos elementos que constituem e 

que permitem compreender os discursos especializados desse e nesse local, no 
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interior do qual se pensa a noção de memória latino-americana, e que este estudo 

pretende investigar. 
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Resenha do livro: Apologia da História ou o ofício de historiador, de Marc Bloch. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 
 

Um ato, uma apologia, uma coroa... 

An act, an apology, a crown ... 

 

Diego Uchoa de Amorim 
Graduando em História pela Universidade Federal Fluminense. 
 
 

ecorrendo aos dicionários para buscar o significado da palavra “apologia”, 

encontraremos definições que vão desde um discurso para justificar uma 

atitude ou defender alguém ou algo, a elogios e louvores a alguma coisa. 

Essa é a intenção de Bloch ao escrever esse livro de teoria e metodologia que 

defende a especificidade da ciência histórica frente aos ataques positivistas, e 

pretende, antes de tudo, esclarecer os motivos e as práticas do ofício do historiador. 

Partindo da pergunta “Para que serve a história?”, o medievalista nos ensina os 

pontos mais importantes desse novo modo de fazer história, e acaba nos brindando 

com uma aula do nível que se podia esperar. Uma grande defesa do historiador e da 

história. Essa é a frase síntese desse livro que, mesmo após décadas de sua 

publicação por Lucien Febvre, continua atual por contribuir para discussões feitas até 

os dias de hoje entre os profissionais da história. 

 Escrito em circunstâncias extremas, este livro inacabado pode ser considerado 

um dos marcos da mudança promovida pela revista dos Annales, fundada em 1929 

por Marc Bloch e Lucien Febvre, que deixou legados importantes como a busca por 

uma história das mentalidades e uma nova interpretação para o conceito de 

documento, que abriu portas para novos estudos antes marginalizados dentro da 

historiografia. Essa história que busca compreender o homem em sua totalidade, 

levando em conta sua sensibilidade, mentalidade ‒ e não apenas suas ideias e atitudes 

‒, floresce num contexto em que seu próprio caráter científico era frequentemente 

contestado, principalmente pela visão científica ortodoxa dos positivistas do final do 

século XIX e início do XX. Destaque para essa edição da editora Zahar que é a 

primeira publicada no Brasil, e que contém uma apresentação feita pela antropóloga 

Lilia Moritz Schwarcz e um prefácio de Jacques Le Goff, textos que abordam 

R 
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temáticas do livro e aspectos da carreira de Bloch. Procurando esclarecer a 

metodologia e concepção histórica dessa nova historiografia, o medievalista, 

fundador dos Annales, começa problematizando o bem mais precioso de uma 

ciência, o seu objeto. 

 Ao criticar a frase “A história é a ciência do passado”, o francês começa a nos 

mostrar a história que pretende fazer. Abolindo a ideia de que o passado possa ser 

um objeto de qualquer ciência, uma vez que a amplitude de seu conteúdo não pode 

ser monopólio de uma parcela dos cientistas, os holofotes são redirecionados para a 

figura do homem, ou melhor, dos homens. Entretanto, a história, devido ao seu 

particular relacionamento com o tempo, não poderia se resumir à análise de 

estruturas sociais, ideias e atos humanos. Ela tende a procurar na duração os recursos 

para interligar os fenômenos e cobri-los de inteligibilidade, consistindo aí sua 

particularidade. Essa é a ciência que Bloch defende: a “Ciência dos homens no 

Tempo”, e que se constrói a partir de um diálogo constante entre o presente e o 

passado. 

 Entra-se, assim, num dos principais quesitos dessa nova historiografia, 

compreender o papel que o presente exerce no trabalho do historiador. Segundo 

Bloch, não se estuda um fenômeno histórico fora do seu momento no presente, pois é 

no tempo que o historiador vive que surgem as perguntas que devem ser feitas ao 

passado. Desse modo, se estabelece uma relação entre o passado e o presente de 

forma que o estudo de um é necessário ao outro para torná-lo inteligível, e vice-

versa. Mesmo essa ligação sendo de extrema importância na construção do saber 

histórico, gerações tem tido a falsa impressão, causada principalmente pelas rápidas e 

numerosas revoluções tecnológicas, de que o estudo do passado “distante” não é 

necessário para a compreensão do presente, já que são épocas vivas demais e podem 

ser compreendidas a partir de uma análise própria. Isso é um grande erro, a 

dificuldade de entender o presente e lidar com as suas questões nasce da 

incompreensão do passado, o que serve de certa maneira também para quem procura 

lidar com a história, não tendo muitas possibilidades de sucesso o historiador que ao 

interrogar um documento não tenha um domínio da paisagem do presente. A 

incompreensão do presente ou do passado dificulta, ou até impossibilita, uma das 

etapas principais da metodologia proposta por Bloch, a elaboração da pergunta que 

precisa ser feita às fontes. 
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 Apontada na apresentação feita por Lilia Moritz Schwarcz, a “história 

problema”, que rompe com a história positivista dos fatos e grandes personagens, é 

uma das principais contribuições de Bloch e Febvre para a ciência histórica. Sua 

peculiaridade está em mudar a relação entre o historiador e o documento. Se antes o 

primeiro ia aos arquivos à procura de informações contidas nos documentos que 

precisavam ser decifradas, agora o historiador se preocupa em interrogá-los, fazê-los 

responder a pergunta feita antes de partir para qualquer análise documental. A 

construção da pergunta torna-se a primeira necessidade de qualquer pesquisa 

histórica, é a única saída de fugir dos simples registros e enumerações das fontes, que 

acabam condenando uma análise a um simplismo não produtivo. Esse que pode estar 

ligado também à antiga ideia de que determinada pesquisa requer um tipo específico 

de documentos. Ideia que é totalmente condenada por Bloch. O historiador deve 

procurar são as respostas para as suas perguntas, não ficando restrito a um setor 

exclusivo dos arquivos, mas sim procurando em qualquer tipo de testemunho, seja 

escrito e representado de forma documental, ou testemunhos involuntários e não 

escritos. A partir dessa perspectiva, a história do homem total ganha em abordagem, 

principalmente com a análise de diferentes fontes, e com a ajuda de outras disciplinas 

que só contribuem para completar uma abordagem que tenta se aproximar do real. A 

dificuldade que surge com essa nova postura frente aos testemunhos, está na maneira 

como o historiador deve criticar as fontes consultadas, aspecto que é discutido por 

Bloch no maior capítulo de seu livro. 

 Se consolidando no final do século XVII, com a publicação de De re 

diplomatica por Mabillon, a crítica não buscava o mesmo fim dos dias de hoje. Ela se 

limitava essencialmente a uma prova de veracidade, com os eruditos se debruçando 

sobre os documentos à procura de indícios que poderiam provar alguma falsificação 

jurídica, ou um desvio no conteúdo. Bloch só identifica uma mudança nessa 

concepção a partir do começo da utilização dos testemunhos involuntários, uma vez 

que foi preciso extorquir dessas fontes informações que poderiam ser úteis na 

análise, mas que não eram explicitadas intencionalmente. Além disso, os cuidados se 

intensificam quando a história começa a se servir de fontes vivas, e a relação entre 

historiador e testemunho se vê agora dificultada por inúmeros aspectos, seja de 

ordem sociológica ou mesmo psicológica. É sabido que não se vê, ou ouve bem o 

que não é de interesse direto, assim como um testemunho vivo é totalmente uma 

expressão da memória, podendo apresentar falhas naturais – como o esquecimento –, 
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e que os testemunhos estão sempre ligados ao preconceito compartilhado pelos 

indivíduos de uma determinada época, fazendo parte do ofício do historiador ter 

habilidade para lidar com essas novas situações. Na tentativa de encontrar uma lógica 

para o método crítico, Bloch vai ressaltar alguns tópicos essenciais para o exercício 

de uma análise histórica com todos esses novos elementos, como a necessidade de 

somente interpretar os documentos numa série cronológica, ou em conjunto 

sincrônico; compreender os hábitos e técnicas de uma geração para se ter 

conhecimento dos limites que determinada inovação pode ter nesse contexto; e lidar 

com a similitude, sabendo quando ela pode justificar ou desacreditar algum 

testemunho. Mesmo assim, o medievalista tem total noção do alcance do método, e 

admite que ele não é capaz, como disse Mabillon, de alcançar a verdade 

“metafísica”. Passando pelo processo da crítica, cabe ao historiador assumir uma 

postura à frente de sua pesquisa, “Parcialidade ou imparcialidade?”, “Reprodução ou 

análise?”, essas são as perguntas que devem ser respondidas. 

 A escolha por uma história dos grandes e a consolidação das nações do século 

XIX só contribuíram para a prática positivista de reprodução em ordem cronológica 

das fontes e críticas referentes aos bons ou maus governantes. Soma-se a isso, o fato 

que durante muito tempo os historiadores encarnaram perfeitos juízes, julgando os 

atos dos grandes personagens da história. Bloch nos propõe exatamente o oposto, o 

historiador precisa se despir dessa parcialidade e abandonar esse julgamento de 

valor, deixando de taxar personagens como heróis ou vilãos, e se preocupando em 

dizer como eles realmente eram. Essas são as respostas da nova historiografia: 

imparcialidade em detrimento da parcialidade, e análise em detrimento da 

reprodução. Como a história sempre lidou com o tempo de maneira íntima, foi 

preciso, para especializar as pesquisas, fazer cortes temporais, de modo que se 

tornasse possível o estudo das gerações que estão sob o olhar do historiador. Essa 

divisão foi muito influenciada pela história dos grandes heróis, principalmente no 

século XIX, quando os eruditos foram tentados a utilizar a duração dos impérios, e 

governos de reis e presidentes, como divisões cronológicas, devido à exatidão que 

eles forneciam. Logo se viu que a natureza dos fenômenos históricos não se 

enquadraria numa cronologia rígida como essa, e nas últimas décadas, se consolidou 

a noção de que as transformações que ocorrem nos seios das estruturas – mudanças 

de crenças, costumes, práticas econômicas – não respeitam esse cerceamento, e que a 
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melhor saída é tentar se adequar à duração do fenômeno estudado, respeitando as 

suas particularidades. 

Ligado aos problemas vindos da cronologia, a nomenclatura também teve a 

atenção de Bloch. Como a maioria dos nomes são herdados pela história do seu 

próprio objeto de estudo, ocorre um confronto de significados, o historiador quando 

entra em contato com determinado nome, não pensa como o homem do tempo 

estudado, mas sim com as categorias do seu tempo. Para dificultar ainda mais, as 

mudanças dos nomes não vêm necessariamente acompanhadas de uma mudança na 

coisa ou atitude – e vice versa –, e, além disso, na maioria das vezes a língua que o 

historiador se depara não é a sua nativa, é preciso recorrer à tradução. E como 

escolher uma palavra similar em outra língua é estabelecer uma semelhança, resta ao 

encarregado da tarefa postular uma semelhança consistente e não superficial. A 

perícia com os nomes chega ao ponto de considerá-los, quando contidos num 

documento, como testemunhos, desse modo, tornando a crítica da nomenclatura uma 

das etapas da análise histórica. 

 Depois de discutir tópicos essenciais para a prática historiográfica, como a 

relação entre o homem e o tempo, a observação, a crítica e a própria análise histórica, 

Bloch tentou em seu último capítulo estabelecer a importância da noção de 

causalidade na construção do conhecimento histórico. Com sua defesa cientificista da 

história, não descartou a busca pela “causa” – característica de todo conhecimento 

científico –, ao contrário, apontou que as causas na história são o “porque” de 

algumas atitudes psicológicas se realizarem, se existem, ao mesmo tempo, muitas 

outras possíveis. Mas antes que pudesse terminar sua reflexão, o livro acaba. Em 

1944, Marc Bloch é morto pelas forças nazistas que atuavam na repressão dos 

movimentos de resistência na França durante a Segunda Guerra Mundial, deixando o 

livro inacabado. Um homem que sempre disse que a história entretém, com sua 

estética própria e seu objeto que instiga a imaginação dos homens, transformou os 

últimos momentos da sua vida numa contribuição única para a ciência de Heródoto. 

Complementando o que Jacques Le Goff, com extrema felicidade, diz no prefácio: 

“Este livro inacabado é um ato completo de história”, falta apenas sublinhar que, 

além disso, essa obra se perpetua como uma coroa na carreira desse que fica como 

um dos maiores historiadores modernos. 
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acques Soustelle é doutor em Letras e foi diretor da Escola de Altos Estudos 

em Ciências Sociais de Paris. Importante pesquisador sobre as civilizações pré-

colombianas, sua formação básica é em Etnologia, com especialização em 

América Latina. Sua obra A civilização asteca foi traduzida para a língua portuguesa 

pela antropóloga social do Museu Nacional do Rio de Janeiro Maria Júlia 

Goldwasser. Soustelle neste livro fornece dados interessantes e preciosos sobre a 

peculiar civilização ameríndia. O autor descreve com acuidade singular as origens da 

civilização asteca, tomando cuidado em relatar os povos que constituíram essa 

civilização, bem como sua localização no espaço geográfico. 

Do período que chamamos de pré-clássico, cerca de vinte mil anos a. C., no 

período da pedra lascada, encontram-se vestígios de povos caçadores e de animais 

como mamutes. Esta descrição é relevante para se ter uma ideia do estudo que 

Jacques Soustelle realizou. Ele mostra em seu livro a expansão e a formação do povo 

asteca. 

Os astecas descendem de pelo menos três povos. Um deles, os toltecas, 

contribuíram fortemente para a concepção cultural do povo asteca. Os toltecas, 

almecas e astecas viviam em completo estado de tribos nômades, eram guerreiros e 

caçadores. Soustelle, em sua pesquisa, faz recurso da língua falada por estas tribos, 

um instrumento importante para a construção desta história, principalmente os relatos 

e as lendas do próprio povo. Utiliza também a verificação de manuscritos indígenas, 

cronistas nativos e espanhóis e outras obras recentes do campo bibliográfico, que o 

leitor poderá conhecer nas referências citadas por Soustelle na parte final de sua 

obra. 

J 
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O governo dos astecas era regido por soberanos, que denominamos 

imperadores. Acredita-se que o governo era teocrático. Isto quer dizer que o 

governante soberano é a representação divina, sendo ao mesmo tempo autoridade 

política e religiosa do seu povo. Deve-se ter atenção com a nomenclatura, no texto 

aparecem termos como bárbaros e vassalos, oriundos da Idade Média e da história 

europeia, que não refletem como os ameríndios designavam estas funções. 

Para ser ter uma ideia da grandeza dessa civilização, quando os espanhóis 

chegaram à América, os astecas dispunham de 38 províncias submissas 

economicamente à capital Tenochtitlán. Cada província conquistada era aglutinada 

ao complexo asteca no qual conservava sua forma de governo. Porém, eram 

estabelecidos postos de governo e localidades estratégicas, para facilitar o controle 

do “império”. Cada cidade conservava seu código legal e sua política interna. 

Algumas não pagavam tributos, mas cooperavam de outra forma, como, por 

exemplo, na manutenção das tropas imperiais. 

Constavam entre os impostos coletados artefatos em geral, desde cachimbos 

até vasos de cerâmicas valiosos, joias, animais, produtos agrícolas, entre outros. A 

forma de governo era simples, os sacerdotes detinham o poder político e religioso 

sobre uma sociedade homogênea e igualitária. O contato com outros povos fez com 

que o governo asteca se sofisticasse e adotasse uma ordem hierárquica 

administrativamente e judicialmente. 

Com uma sociedade totalmente estratificada, aos membros mais simples só 

restava trabalhar, prestar serviço militar e pagar impostos. Os méritos de cada 

soldado consistiam no maior número de capturas de pessoas para sacrifícios. Entre as 

camadas mais pobres da sociedade, Soustelle descreve a seguinte ordem: em 

primeiro lugar os prisioneiros de guerra, os destinados a serem sacrificados; segundo, 

os condenados, que trabalhavam para a coletividade; terceiro, os escravos dos vícios, 

aqueles que perdiam tudo em jogos e para sobreviverem vendiam a si mesmos; e a 

última classe consistia naqueles que eram propriedade de uma família endividada e 

acabavam colocados à venda para suprir a dívida. 

O autor de forma caprichosa detalha os meandros desse povo passeando pelos 

seus dignitários, corpo de sacerdotes, as riquezas, o governo, classes sociais e os 

pormenores da vida cotidiana. Descreve o caminho desde quando eram caçadores e 

coletores a uma sociedade complexa e extremamente estruturada, cujo caráter 

cultural tem muito dos povos com que tiveram contato. A formulação da cultura 
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asteca dependeu em parte das assimilações de outros povos. Natural que assim fosse, 

praticamente todos os grupos que entram em contato com outros povos influenciam e 

são influenciados. Como já mencionado antes, alguns termos no texto de Soustelle 

podem ideologicamente orientar o leitor de forma precipitada, tal como acontece 

com o termo ‘bárbaro’, utilizado pelo autor. 

Tenochtitlán, capital do império, abrigava cerca de 500 mil habitantes, que 

levavam uma vida nômade. Com a anexação de outros territórios, adquiriram um 

estilo de sociedade sedentária. Por volta do século XII , o empreendimento 

arquitetônico era tanto, que deixaram os espanhóis perplexos ante à engenharia de 

suas construções. Os astecas apreciavam muito jardins e os adornavam com inúmeras 

espécies de animais e aves. 

O comércio era feito no centro da cidade e ali eram trocadas as mais variadas 

mercadorias: produtos agrícolas, artefatos em gerais, caça e pesca. A cidade também 

dispunha de seus cronistas, que descreviam a suntuosidade das construções. E 

retomando o parágrafo anterior, como os astecas admiravam tanto jardins, 

praticamente todas as casas possuíam em seu próprio terreno um jardim e um banho 

a vapor. Outros fatores que merecem destaque são a higiene, o sistema de 

saneamento básico e a organização da vida coletiva. 

A cidade era periodicamente vítima de cataclismos, inundações que 

devastavam a cidade. Com a enchentes, muitas pessoas morriam ou ficavam 

desamparadas. O Estado se preocupava em cuidar dos desabrigados e pensar 

estratégias de escoação da água. Todas estas peculiaridades faziam dos astecas um 

povo sofisticado culturalmente, com uma identidade e estilo de vida elaborados. 

Herdeiros de civilizações precedentes e muito influenciado pelos toltecas, os astecas 

mantinham jogos e apostas, declamação de poemas e eram especialistas na fundição 

do ouro. Possuíam técnicas de agricultura, tecelagem e cerâmica. A astronomia era 

refinada e pontual, e havia dois tipos de calendários: um solar de 18 meses e um 

divinatório de vinte meses. 

Com a chegada dos espanhóis, muito daquilo que foi produzido pelos astecas 

se perdeu, inclusive os livros com conhecimentos diversos a respeito da vida, dos 

rituais e até da flora de seu território. A vida de um asteca era preenchida pelos 

rituais desde o nascimento. E, dependendo do dia do nascimento, sua vida era 

destinada conforme as crenças astrológicas. Um detalhe que chama a atenção era a 

morte dos guerreiros, segundo eles, o morto sobe ao céu para fazer companhia ao Sol 
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e, após quatro anos, retorna sob a forma de um beija-flor. O panteão era riquíssimo, 

cultuavam deuses para todas as características e formas da natureza. A religião asteca 

tornou-se um hibridismo devido aos contatos com outras civilizações. É importante 

ressaltar que eram politeístas, e para cada atributo da natureza, tinham um deus 

específico, bem como para cada prática humana. Eles acreditavam que, a cada 

momento, poderia sobrevir ao mundo uma terrível fatalidade cósmica, portanto, 

tinham que sempre apaziguar a ira dos deuses com ofertas e sacrifícios humanos. 

Esta cosmovisão deixava os astecas angustiados perante o mundo. O sangue humano 

era a água preciosa que mantinha todos os deuses satisfeitos e, por consequência, a 

ordem da natureza e do universo. 

Torneios eram realizados para oferecer sacrifícios aos deuses e, em época de 

paz, criavam a guerra. Em contrapartida, aqueles que eram destinados ao sacrifício 

acreditavam que por este meio alcançariam a paz e a felicidade eterna. De um lado, a 

crença de que os sacrifícios humanos trariam uma bem-aventurança; por outro, 

aqueles destinados à morte se conformavam acreditando que tomariam posse da 

felicidade eterna. Os sacrifícios eram a garantia da ordem no universo. 

Na página 81, o autor utiliza um adjetivo um tanto carregado de juízo 

valorativo, qualificando o panteão asteca de bizarro e profuso. Seria bizarro para o 

asteca? Quais os parâmetros para atribuir tal valor? Quanto ao termo profuso, julgo 

ser mais adequado, ou pelo menos não tão carregado de juízos de valores. O povo 

olmeca lançou pilares que ulteriormente iriam servir de fundamentos para a arte e a 

literatura asteca, entretanto, conforme Soustelle, elas não devem ser consideradas 

como simples imitação. Ambas têm características próprias. Infelizmente, devido ao 

pensamento religioso dos europeus, todos os monumentos foram destruídos. Como 

os monumentos eram uma honra a um determinado deus, os europeus julgaram ser 

uma cultura diabólica. 

Finalmente, apesar de toda a sua riqueza cultural, o povo asteca teve seu 

declínio. Esta queda se deu a partir da chegada dos espanhóis. Houve algumas 

expedições espanholas que chegaram aqui na América, mas nenhuma delas foi tão 

notável quanto a expedição liderada por Hernán Cortez. 

Cortez, com o conhecimento prévio de navegações anteriores e com um 

instinto político muito aguçado, desembarcou nas costas mexicanas no ano de 1519. 

Com a ajuda de uma escrava e de um espanhol que falava a língua asteca, descobriu 

que havia povos que estavam subjugados ao império asteca e se aproveitou disso. Os 
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espanhóis se apropriaram do pensamento religioso do povo asteca e dele tomou 

vantagem. Por coincidência, o ano de 1519, segundo o calendário dos nativos, era o 

fim de uma era que durava 52 anos. E no intervalo de cada ciclo, a serpente de 

plumas, principal divindade de seu panteão, viria retomar sua herança. Os nativos 

viviam sempre com a ansiedade de um fim a cada momento. O imperador asteca 

Motecuhzoma, ao receber os espanhóis, proferiu tais palavras a Cortez, dignas de 

citação: 

Sejais bem-vindo, nosso senhor, de volta a vosso país e entre 

o vosso povo, para vos sentar sobre vosso trono, do qual fui 

detentor por algum tempo em vosso nome. 

Em 8 de novembro de 1519, os espanhóis se apossaram do palácio imperial. 

Muitas são as causas possíveis da derrota. Os espanhóis contaram com o apoio 

massivo de povos indígenas, que não compreendiam a verdadeira intenção dos 

invasores. E com a queda dos astecas, também foram aniquilados posteriormente. A 

derrota não se deu apenas pelas armas  ̶  a doença dizimou milhares de nativos. 

Estudiosos acreditam que estes foram fatores primordiais para a triunfo dos 

europeus. 

Dificilmente conseguimos pensar sobre esta parte da história sem atribuir 

valores positivos e negativos. Os astecas também oprimiam pela guerra e pelos 

impostos os povos adjacentes, porém, conservavam sua cultura. A guerra para eles 

tinha significado religioso e econômico, servia para angariar cativos para sacrifícios. 

Os espanhóis aniquilaram o adversário, pilharam sua riqueza e impuseram seu deus 

cristão. 

E assim se sucedeu, em traços largos, o fim do império asteca. Jacques 

Soustelle faz uma descrição que o elencaria com uma referência ao tema. Na minha 

opinião, ele descreve muito mais as peculiaridades da cultura e o modo de viver do 

povo asteca, do que explica os pormenores da queda do império. Talvez devesse ter 

dado mais atenção a este fato. 
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