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Apresentação 
 
 Um espectro rondou a Europa1 a partir de meados do século XIX para, a partir 

dali, visitar o mundo e impactar de forma definitiva a forma como todos concebemos as 

relações de poder entre a parte de cima da pirâmide social e aqueles que resistem (ou, 

sempre importante afirmar, existem). Da distante China maoísta à pequena ilha cubana, 

do Ocidente ao Oriente, nenhum canto do globo ficou imune ao terremoto que foi a 

Revolução Russa de 1917 e sua caminhada tendo como meta a implementação do 

comunismo naquele conjunto de quinze países que formavam a União Soviética. 

 Obra de uma enorme população pauperizada e desgastada pelos esforços da 

Primeira Guerra Mundial, a Revolução em 1917 não apenas moldou ali um novo mundo 

socialista que se forjaria em feroz disputa política e tecnológica com o mundo capitalista. 

Também gerou, sob a égide da crítica à desigualdade, uma miríade de matrizes teóricas 

para, segundo Marx, não apenas entender a sociedade. Era necessário também 

transformá-la. Não para poucos, mas “para todas e todos”, assumindo o jargão mais 

recente que deriva, em última análise, desta matriz libertária e seus caminhos e 

descaminhos. 

 Eram as figuras do proletário e a do camponês – e seus sindicatos e organizações 

– as inicialmente exaltadas no pensamento marxista enquanto principais atores das 

mudanças necessárias em um mundo tão opressor. Aqui e ali, dependendo do enfoque e 

das configurações locais dos movimentos políticos, um ou outro era privilegiado. Com o 

decorrer da luta de classes e das transformações no capitalismo global, surgem outros 

personagens importantes da revolução: as figuras do intelectual orgânico e do estudante 

– seus diretórios, centros acadêmicos, movimentos estudantis – ganham força, e a 

Universidade, principalmente a partir da década de 1960, atualiza seu status mundial 

como espaço crítico. Também o artista crítico, o escritor, o poeta – quem há de renegar a 

importância de um Brecht na poesia, Frida Kahlo na pintura, Garcia-Lorca apoiando a 

rebelião na Espanha ou mesmo Chico César cantando para os sem-teto de São Paulo? 

Cabe aqui citar os religiosos – padres, bispos – que também tiveram e têm seu lugar na 

história do enfrentamento ao capital internacional, bastando olhar para as experiências 

das comunidades eclesiais de base no Brasil, para a religiosidade popular em Cuba ou 

para os teólogos da libertação tão influentes nos levantes da América Central nos anos 

1970 e 1980. Nos últimos anos, de intensa robotização da máquina produtiva e 

                                                 
1Trecho inicial e dos mais famosos do “Manifesto Comunista”, de 1848, de Karl Marx e Friedrich Engels 



Acesso Livre n. 8   jul-dez. 2017 

4 
 

consequente eliminação de postos, emerge como figura central para o entendimento do 

capitalismo o desempregado, o lumpesinato, o trabalhador informal. 

 De lá para cá, entre intensos debates jurídicos, políticos, de método, militares, o 

pensamento socialista ganhou corpo ao mesmo tempo que encaminhou dissidências. 

Socialismo em um só país ou internacionalismo militante? Planificação estatal ou 

autonomia para os produtores? Guerrilha ou tomada gradual de espaços institucionais? 

Estes e muitos outros foram e são parte dos debates nos espaços críticos que se formaram 

junto aos anseios dos trabalhadores e estudantes: sindicatos, grupos estudantis etc. 

 Neste ano de 2017, o feito heroico de russas e russos completa exatos 100 anos e 

a revista Acesso Livre traz neste número um chamado a se pensar os reflexos deste evento 

no século XX. Se vivemos tempos tão angustiantes, no que uma nova geração de 

historiadores chama de “onda conservadora”2, como podemos pensar os frutos do 

pensamento emancipatório para a atualidade? Quais foram os anseios da classe 

trabalhadores neste século passado, tão marcado por guerras? Como têm sido, no século 

XXI, as experiências das batalhas contra o capital? 

 O primeiro artigo já traz em sua premissa um debate “quente” que se inicia na 

Primeira Internacional: o dos anarquistas. Tascieli Feltrin, Guilherme Carlos Correa e 

Natália Lampert Batista fazem apontamentos para uma historicização do movimento no 

Brasil, desde antes da proclamação da República até a feroz repressão sofrida no Estado 

Novo, quando muitos documentos, livros e jornais são confiscados pelo Departamento de 

Ordem Política e Social – DEOPS e as atividades anarquistas em geral duramente 

reprimidas. 

 Em um artigo mais diretamente ligado à história russa, Marco André Balloussier 

analisa a Grande Guerra Patriótica, como é chamada na Rússia e nas ex-repúblicas 

soviéticas o esforço de guerra contra a Alemanha Nazista entre 1941 e 1945, esforço este 

fundamental para que os países do Eixo fossem derrotados e com eles seu projeto fascista. 

 Entretanto, nem só de grandes guerras vive a política. Há também as batalhas 

locais, e Beliza Stasinki Lopes, em um dedicado trabalho de história oral, apresenta as 

lutas e memórias de uma categoria tão atuante nas greves recentes no país: a dos 

professores no Rio Grande do Sul no CPERS/Sindicato, no período de 1991 a 2016. 

Décadas difíceis para a educação em geral, com avanços privatizantes, mas que foram 

marcadas também por grandes lutas, apresentadas através de suas experiências, 

                                                 
2 “A Onda Conservadora: ensaios sobre os atuais tempos sombrios no Brasil”, livro organizado por Felipe 

Demier e Rejane Hoeveler 
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aprendizados e resultados nas paralisações. Afinal de contas, é importante não só fazer, 

mas pensar o que se fez. 

 Se na educação o período é difícil, os avanços privatizantes na saúde também se 

fazem notar – e há de se citar aqui as orquestradas tentativas de precarização do Sistema 

Único de Saúde – SUS. Há nesta edição um artigo que dialoga com as mudanças 

contemporâneas no sistema de seguridade social. As autoras Cely Carolyne Pontes 

Morcerf, Brenda Maria Loureiro de Mello, Thaíza Malheiros e Andrea Regina dos Santos 

Murga da Rocha analisam as dificuldades de criação de um Centro Acadêmico de 

Medicina em uma faculdade privada do Rio de Janeiro, buscando uma valorização da 

medicina humanizada, voltada para as minorias e para as coletividades – o que muitas 

vezes não encontra eco no próprio currículo das faculdades. 

 O artigo final é escrito pelos russos Dmitry S. Zhukov, Valery V. Kanishchev e 

Sergey K. Lyamin, onde apresentam uma tipologia dos conflitos sociais no campo entre 

1857 a 1900 e conflitos urbanos em 1917-1918. Através de ideias baseadas na Teoria da 

Criticalidade Auto-Organizada (SOC), argumentam sobre as séries históricas e numéricas 

de microeventos e como a análise destes dados pode ajudar a entender a eclosão de 

levantes e conflitos maiores. 

 Fechando nossa revista e fazendo jus à liberdade que carregamos no nome, a 

Acesso Livre traz ainda um artigo livre: Crisna Maria Muller nos propõe tentar 

compreender a (invisibilizada) figura da criança e do adolescente no Brasil através da 

formação do estamento burocrático brasileiro formado sob influência colonial e das elites 

locais. 

 Nos 100 anos de Revolução Russa, muito há que ser debatido e estudado. 

Convocamos você a iniciar a leitura, e oxalá que como fruto destas não escape a tão 

necessária práxis. Afinal, “a arma da crítica não pode, é claro, substituir a crítica das 

armas, o poder material tem de ser derrubado pelo poder material, mas a teoria também 

se torna força material quando se apodera das massas.”3 Façamos! 

 
 

Cadu Marconi 
Membro do Conselho Editorial da revista Acesso Livre 

Mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense 
Técnico em assuntos culturais no Arquivo Nacional 

 

                                                 
3Trecho da “Introdução à Crítica ao Direito de Hegel”, de Karl Marx (1844) 
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Resumo: O Movimento Anarquista no Brasil foi de grande importância para a 

construção de valores em todos os âmbitos, dos direitos trabalhistas à constituição de uma 

previdência social. O Movimento Libertário foi um dos mais atuantes no Brasil, desde o 

período que antecede a Proclamação da República até os primeiros anos do Estado Novo, 

quando, por força da lei e de um Estado repressor e autoritário, o Movimento é 

desintegrado: seus membros mais ativos são extraditados, presos, torturados e proibidos 

de continuar suas atividades no país. Nesse período são fechadas compulsoriamente as 

Escolas Modernas, as atividades sindicais são proibidas e os livros, os jornais e outros 

documentos relacionados ao Anarquismo são confiscados pelo DEOPS (Departamento 

de Ordem Política e Social), ou destruídos pelos próprios membros dos movimentos 

temendo serem presos. Partindo dessas premissas, o presente artigo realizou um breve 

esboço acerca da história do Anarquismo no Brasil, utilizando-se como material de 

pesquisa jornais e periódicos da época e registros feitos para controle do Estado. Observa-

se que as discussões nesse âmbito têm muito a contribuir com o entendimento da realidade 

que se presencia hoje, bem como para o emergir de novas formas de ser e de agir no 

mundo. 

Palavras-chave: Anarquismo. Educação Libertária. Greves. 
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Brief outline for a history of Anarchy in Brazil 

Abstract: The Anarchist Movement in Brazil was of great importance for the 

construction of values in all spheres, from labor rights to the constitution of a social 

security, the Liberation Movement for one of the most active in Brazil, since the period 

preceding the Proclamation of the Republic for the new years of Estado Novo, when, by 

virtue of the law and a repressive and authoritarian state, the Movement and 

Disintegrated: its most active members are extradited, arrested, tortured and prohibited 

from continuing their activities in the country. In that period, they are compulsorily closed 

as Modern Schools, as union activities are prohibited, books and other related documents 

in Anarchy are confiscated by the Department of Political and Social Order, or destroyed 

by the members themselves of the fearing movements are arrested. Leaving pre-sales, the 

present article made a brief on the history of Anarchy in Brazil, use as research material 

newspapers and periodicals of the time and records made for state control. It is observed 

that as discussions in this country has much to contribute with the understanding of the 

reality that is presence today, as well as for the emergence of new ways of being to act in 

the world. 

Keywords: Anarchism. Libertarian Education. Strikes. 

 
 
Introdução 
 

 

 Movimento Anarquista do Brasil questionou significativamente a estrutura 

vigente pautada na dominação do estado e da igreja frente às classes 

populares. Questionava-se a desigualdade e a dominação existente entre os seres humanos 

e entre as classes sociais. Assim, inúmeras estratégias de contestação desse poder 

considerado ilegítimo foram traçadas e difundidas por meio das concepções de Educação 

Libertária, precursora de muitas práticas consideradas comuns na atualidade e que 

garantem um mínimo de equidade no sistema educativo do país1. 

A proposta libertária repudiava toda e qualquer forma de hierarquização das 

relações, seja entre professor e aluno, seja entre estado e povo, seja entre operário e patrão. 

                                                 
1 Dentre tais práticas destacam-se: o ensino integral, a politecnia, o incentivo a coeducação de gêneros, 
em um momento histórico em que mal se aceitava socialmente a educação feminina; a abertura de classes 
noturnas, para que os operários também pudessem se instruir; a coeducação de classes, pois se percebia, 
nas desigualdades de oportunidades de ensino, um mecanismo de perpetuação das desigualdades sociais e 
a separação entre igreja e estado, através de uma educação laica e científica. 
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Por isso, ganhou espaço entre as classes que enfrentavam a subjugação trabalhista, de 

gênero e de classe social em seu cotidiano, as quais, por meio da instrução comum, dos 

debates e da autogestão, organizam-se com o objetivo de propor outra forma de vida, mais 

justa e mais igualitária, onde todos os seres humanos possuíssem acesso as suas 

necessidades básicas e ao “pão da alegria e da vida”. 

Desse modo, o Movimento Anarquista foi grande importância para a construção 

de valores em todos os âmbitos, dos direitos trabalhistas à constituição de uma 

previdência social. O Movimento Libertário foi um dos mais atuantes no Brasil, desde o 

período que antecede a Proclamação da República até os primeiros anos do Estado Novo, 

quando, por força da lei e de um estado autoritário, o Movimento é desintegrado: seus 

membros mais ativos são extraditados, presos, torturados e proibidos de continuar suas 

atividades no país.  

Nesse período são fechadas compulsoriamente as escolas Libertárias e Escolas 

Modernas, as atividades sindicais são proibidas e os livros, os jornais e outros documentos 

relacionados ao Anarquismo são confiscados pelo DEOPS (Departamento de Ordem 

Política e Social) ou destruídos pelos próprios membros dos movimentos por medo de 

serem presos.  

Dessa maneira, essa interface da história brasileira não é difundida nos livros de 

História do Brasil e da sua Educação, o que evidência a forte pressão oriunda das camadas 

dominantes, imposta frente aos libertários, para conter seus ideais, possibilitando a 

manutenção da estrutura social vigente e do sistema explorador existente até hoje. Desse 

modo, o material de pesquisa certamente não foram os livros de História da Educação, 

mas o pensamento Libertário circulante, por meio de jornais e periódicos da época e os 

registros feitos para controle do estado. Partindo dessas premissas, o presente artigo 

realizou um breve esboço acerca da história do Anarquismo no Brasil. 

 

A história do Anarquismo no Brasil 
 

O Anarquismo surge na Europa logo no início do século XIX, em meio às 

movimentações da urbanização industrial. No Brasil, emerge com força durante a 

Primeira República, principalmente, devido à chegada de grande leva de imigrantes 

oriundos da Itália, Portugal e Espanha, países europeus em que o Anarquismo tinha 

grande presença. Mas há registros de organizações anarcos em períodos anteriores à 

proclamação da República.  
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No Brasil, os Libertários nutriram grandes esperanças de mudanças na estrutura 

social brasileira com o fim da monarquia. Porém, a instauração da República não 

melhorou a situação da população que se viu entregue aos caprichos da oligarquia rural 

cafeeira. Segundo Parra, a situação encontrada pelos imigrantes no Brasil era 

decepcionante. “O regime de trabalho aproximava-se da escravidão, e as relações entre 

patrões e empregados eram permeadas pela violência da tradição escravocrata”. (PARRA, 

2003, p.18). 

Durante a Primeira República a remuneração masculina era insuficiente, mas a 

feminina era infimamente menor, e a infantil conseguia ser ainda menor. Mesmo uma 

família numerosa em que todos estivessem empregados não possuía condições de levar 

uma vida digna. A fome, as doenças decorrentes da desnutrição e da exposição à rotina 

tóxica das fábricas, a insalubridades das ruas sem nenhum tipo de saneamento, nada disso, 

no entanto era considerado tão nefasto quanto a alienação intelectual e a ignorância em 

que vivam essas pessoas que, juntas, somavam mais de 80% da população brasileira.  

Os libertários eram, em sua grande maioria, parte da classe trabalhadora, por isso 

preocupavam-se com a situação de abandono político e educacional em que se encontram 

os operários no Brasil. Suas ações se iniciam por meio da publicação de jornais2, segundo 

Jomini (1990, p.34-35) com o intuito de organizar os operários urbanos, combater o poder 

do estado, da igreja e “favorecer a abertura de canais de expressão política a classe 

operária”. Nesse contexto os jornais Libertários no Brasil passaram a fazer campanhas 

em que defendiam a abstenção eleitoral “os anarquistas separando-se dos outros 

socialistas, repudiando absolutamente o sufrágio universal no Congresso do Centro em 

1879, começaram sua propaganda particular” (A SEMENTEIRA, nº 2, 1908, p. 2). 

A ineficiência do ensino disponível às massas e a formação de abismos de 

desigualdade entre as classes sociais, constatada por educadores e pensadores da época, 

despertou o interesse por se construir novas formas de educar, que não resultassem na 

alienação ou na escravização dos menos favorecidos. As novas formas de educação 

propostas no período tiveram íntima ligação com os movimentos sociais libertários e 

compuseram parte significativa de suas atividades. 

Segundo Martin (1991, p. 237-239), entre os anos de 1894 e 1922 foram criadas 

cerca de 40 iniciativas educacionais populares pelos operários anarquistas, destas 23 eram 

                                                 
2 Jomini (1990, p. 34) destaca os jornais a seguir: “L’ Avvenire” (São Paulo, 1883);” IL Risveglio” (São 
Paulo, 1893); “Il Dirito” (Curitiba, 1898); “L’ Asino Umano” (São Paulo, 1893); “Il Dirito” (Rio de 
janeiro, 1895-99) e “L’operario” (São Paulo, 1896). 
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escolas, uma Universidade e as demais eram Centros de Estudo Sociais ou Círculos de 

Cultura.  

A educação de adultos, foco maior das iniciativas educacionais libertárias, foi 

também parte importante das escolas anarquistas.  Em 1907 foi inaugurada a primeira 

Escola Noturna em Santos. O ensino noturno em classes especiais era destinado para 

aqueles que não tiveram acesso à instrução durante a infância, ou não dispunham de outro 

momento para estudar, caso dos que, logo cedo, já cumpriam uma jornada intensa de 

trabalho e necessitavam deste para ajudar a manter suas famílias.  Além das Escolas 

Modernas, os Anarquistas fomentavam seus ideais de educação para Jovens e Adultos 

por meio de seus Centros de Cultura, publicações de periódicos, bibliotecas para ensino 

mútuo, associação com operários em sindicatos, escolas, ateneus e ainda há registro da 

experiência de uma Universidade Popular. 

O pensamento libertário buscava a transformação social, a qual só se realizaria 

quando cada um assumisse livremente sua participação direta na construção de uma 

sociedade livre, para isso era necessário que se educasse para o exercício dessa liberdade. 

Conforme Magnani (1982) e Luizetto (1987), essa assunção da responsabilidade sobre si 

não poderia ser dada ou imposta, mas fruto de uma decisão consciente e liberada de cada 

um. 

 
A tarefa dos militantes libertários seria principalmente educativa 

no sentido de despertar as massas para a ação. No entanto 

deveriam evitar a todo custo, se colocarem ou serem colocados 

em situação de comando (Magnani, 1982:58). A educação era 

fundamental nos planos anarquistas: só ela poderia “criar 

mentalidades e vontades libertárias capazes de, primeiro, 

estimular e impulsionar o processo de mudança social e de, 

posteriormente, garantir a não degeneração da nova sociedade 

ácrata”. (LUIZETTO, 1987, p.44 apud JOMINI, 1990, p.53). 

 
A crítica ao Estado, por parte dos libertários, merece uma atenção especial. A 

crença libertária não condiz com a existência de um governo, ou seja, com a abdicação 

da liberdade individual pela delegação da responsabilidade de cada um para um 

representante. O pensamento libertário não reconhece o poder do estado, a 

representatividade dos governantes, a hierarquia entre os homens, ao contrário empenha-
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se para liberar os homens do jugo dessas instituições reguladoras da vida social e 

individual.  

Nessa lógica, concordam com o pensamento de Pierre-Joseph Proudhon, em obras 

como Idéia Geral da Revolução no Século Dezenove e Sistema das contradições 

econômicas ou Filosofia da miséria (2003) que considera o governo o inimigo do livre 

arbítrio, e sobre ele discorre, alertando para seus malefícios sobre o povo, entre eles 

destaca-se a divisão do povo em classes ou castas a ele subordinadas e subordinadas entre 

si, a imposição de leis arbitrárias que em nome do bem-estar da maioria mantém 

privilégios para uma minoria e considera a resistência ao voto como forma legítima de 

negar o estado em seu ato de usurpação de poder. 

Nesse sentido, vale destacar que aos anarquistas não interessava quem estaria à 

frente do país, se de direita ou de esquerda, se eleitos democraticamente ou se tomaram o 

poder à força. Pois mesmo o melhor dos governantes se corromperia diante de seu posto, 

assim não deveria o povo esperar pela sorte de ter um governo melhor, a única alternativa 

realmente democrática seria que o povo governasse a si próprio, negando qualquer 

concentração de poder.   

O estado, ao assumir várias funções organizativas na sociedade, 

eximia o indivíduo de se responsabilizar pelo social. O estado 

decidia e impunha suas decisões. Como consequência disso, os 

homens não eram livres, pois que ‘privados de decidirem sobre o 

seu próprio futuro’ (Woodcock, 1981:22)”. Esta posição tinha 

raízes no entendimento do indivíduo livre como aquele que não 

deveria se submeter a outro e nem a formas compulsórias de 

governo. (JOMINI, 1990, p.52). 

 
Não apenas os governantes eram detentores desse poder estatal de vida e morte, 

mas também os magistrados ao produziam as leis e os militares ao garantirem sua 

execução, os funcionários públicos que as resguardavam e as elites privilegiadas que se 

beneficiavam desse sistema arbitrário, o qual mantinha o estado. Para que esse sistema 

fosse interrompido bastaria que “Medite o povo nos fatos que estão ocorrendo e verá que 

é preciso combater não os homens, mas o regime. O que é preciso não é mudar de 

governantes, de senhores, mas combater e aniquilá-los sejam eles quais forem, de tóga ou 
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de farda” (A VIDA nº1, 1914, p.01, sic). O periódico anarquista A Vida em sua primeira 

edição de 1914 busca alertar as classes populares acerca das armadilhas que o sistema 

político eleitoral ocultava em seus discursos. 

 
Infinidade de vezes temos tido a oportunidade de observar nós 

outros, os anarquistas que quando chega o momento em que um 

novo tirano é eleito por uma parte do povo para subir ao privilegio 

do Poder para dirigir os chamados destinos da Nação, vislumbra-

se no espírito popular desejos e esperanças de uma nóva éra de 

melhoramentos e bem estar geral. Estas esperanças são fundadas 

em promessas de que sempre se têm valido os políticos para 

conseguir os seus nefastos propósitos. Atualmente, isso sucede 

neste pais, onde uma grande parte do povo confia que, com a 

mudança da presidência, tudo melhorará. Que engano! Que 

ilusão! Pretender que os poderes constituídos, onde impera o 

autoritarismo mais despótico, a prepotência encarniçada, a 

magistratura violadora de direitos cujo único objectivo é defender 

e sustentar os interesses capitalistas, coarlando todas as liberdades 

individuais ou colectivas em prejuízo exclusivamente das classes 

desprotegidas (A VIDA nº1, 1914, p.02, sic). 

 

Os jornais libertários nacionais ou internacionais, que circulavam pelo Brasil, 

também se serviam da crítica às instituições e costumes da época. Eram recorrentes as 

denúncias contra a Igreja Católica pelas práticas de manipulação das massas operárias, 

naturalização da subordinação feminina e infantil, negligência para com a situação de 

miséria e exploração dos trabalhadores rurais, e por manter interesse no conformismo 

reacionário da população brasileira. A respeito, o jornal anarquista A Comuna, de 1926, 

alertava que “as ideias da idade-media tentam levantar-se da treva”. (A COMUNA nº8, 

1926, p.3).   Para Florentino de Carvalho, fundador e apoiador de vários Jornais 

anarquistas, como A Revolução, Germinal, La guerra Sociale, A Plebe, O Libertário, A 

Hora Social, Alba Rossa, A Voz do Trabalhador e das revistas operárias A Obra, Arte e 

vida, A rebelião, O Comentário, Prometheu, e A vida a ação educativa que permeia a 
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publicação de jornais e periódicos é entendida como possibilidade e forma de resistência. 

Segundo ele  

A imprensa operária possibilitava aos trabalhadores um salutar 

exercício educativo de libertação, pois através dela os trabalhadores 

podiam fazer escutar sua voz, suas opiniões e seus pensamentos. A 

imprensa operária possibilitava a prática da solidariedade, da liberdade, 

da denúncia, da aprendizagem, sendo todos estes fatores educativos por 

excelência. Além disso a imprensa dos trabalhadores consistia no 

veículo de transmissão do pensamento e das idéias do proletariado, pois 

para a imprensa burguesa o mundo dos trabalhadores passava muito 

distante. (NASCIMENTO, 2000, p. 32, sic). 

 
A certeza da importância educativa da publicação de jornais e revistas anarquistas 

era tão evidente para os libertários, que em suas escolas todos eram incentivados a 

publicar suas opiniões em jornais desde a infância. Ali nas escolas se aprendia a ler e 

escrever, mas também a se mover em torno de questões sociais instigantes. E a ter a 

autonomia de representar a sua própria voz, para isso aprendiam tipografia, técnicas 

gráficas e de propaganda e a lidar com a prensa móvel, através da qual davam vida aos 

jornais. 

Ademais, buscavam convencer ao povo a se desprender da necessidade de 

propriedade privada, defendendo “nosso grito profundamente humano – tudo é de todos” 

(A COMUNA nº8, 1926, p.1, grifos do autor), e dos tribunais afirmando que “a única 

forma moralizadora existente no seio das sociedades humanas é a opinião pública. Os 

tribunais com seus juízes, em vez de moralizar, exercem simplesmente uma vingança 

mesquinha em nome da colectividade” (A COMUNA nº8, 1926, p.1, SIC). 

O pensamento libertário não reconhecia nenhum tipo de tribunal como justo, visto 

que a outorga de poder de resolução para terceiros impedia o desenvolvimento da 

habilidade individual e também da sociedade como um todo de resolução de conflitos. 

Além de instituir hierarquias, o tribunal opera através do dualismo vítima-culpado, 

impedindo que outras possibilidades sejam consideradas. 

 

A greve e os direitos sociais e trabalhistas 
 

A greve se constitui em uma marcante estratégia anarquista, através da qual o 

movimento libertário auxiliou milhares de operários e demais trabalhadores a se 
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organizarem em prol de melhores condições de trabalho. Tinha um caráter educativo para 

os anarquistas, visto que proporcionava aos trabalhadores contato com a autogestão, 

possibilitava a troca de conhecimentos entre eles, esclarecia os grevistas acerca da 

estrutura capitalista e jurídica do país.  

Para os libertários, a greve era a melhor expressão de seu princípio da Ação Direta. 

Uma das causas de greves mais importantes na história do Anarcossindicalismo foi a luta 

pela equiparação salarial entre homens, mulheres e crianças. “Para igual trabalho, igual 

salário”. A mobilização operária, através das greves, definiu novas condições de trabalho 

para os operários, como a redução da jornada de trabalho diária de 16 horas, a proibição 

do trabalho infantil para menores de 12 anos, o fim da jornada noturna para mulheres e 

crianças e a abolição da diminuição e do atraso dos salários.  

Segundo dados coletados por Azevedo (2002), entre os anos de 1927 e 1937, foi 

mencionada, nas publicações anarquistas, a existência de 34 sindicatos nacionais 

relacionados a categorias de trabalhadores operários. Azevedo cita também a existência 

de 19 sindicatos no interior de São Paulo, 8 no Rio de Janeiro, 23 no Rio Grande do Sul, 

4 em Minas Gerais, 7 no Pará e 2 em Pernambuco. No mesmo período, Azevedo 

encontrou registros de 484 greves dos mais diversos setores pelo país. 

Com o início do Estado Novo, Getúlio Vargas se apropria de muitas das 

reivindicações e das soluções trabalhistas propostas pelos anarquistas aos problemas que 

viviam, ao mesmo tempo em que endurece as leis e o controle sobre as atividades dos 

grupos organizados. A concepção libertária acerca das questões trabalhistas propunha que 

fossem criados fundos de assistência aos trabalhadores, com recursos captados dos lucros 

excessivos que os empregadores acumulavam. O que pressupunha uma assunção por 

parte dos patrões sobre todo o prejuízo físico e adoecedor a que os operários estavam 

expostos. Getúlio Vargas, todavia, ao tomar para si a causa trabalhista, cria um órgão de 

Estado que não responsabiliza apenas os patrões, nem opera a favor da diminuição das 

desigualdades sociais, redistribuindo os lucros. Todavia, estabelece contribuições e taxas 

de arrecadação de impostos, que recaem na cobrança também dos operários. Assim, 

Getúlio fica conhecido como “o pai dos pobres e a mãe dos ricos”, pois suas soluções às 

questões trabalhistas acalmam os ânimos dos operários e, ao mesmo tempo, protegem os 

industriais.  

A grande maioria dos operários aceita as medidas do Estado e desiste das greves. 

Os Libertários, no entanto, acreditam que “o Estado é para a sociedade o que para o 

indivíduo é a prisão” (CARVALHO, In, NASCIMENTO, 2008, p. 44) e se opõem 
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terminantemente ao conformismo. Os libertários nunca desejaram que as condições de 

trabalho se tornassem aceitáveis, mas que, na luta de classes, no estudo, nas greves, nos 

centros de cultura, o povo se percebesse autônomo e compreendesse sua natureza livre, 

repudiando a existência de patrões, governantes, sacerdotes, líderes etc. quaisquer que 

fossem as amarras, as hierarquias e as classificações. A respeito disso, o libertário 

Florentino de Carvalho defende que “o descontentamento momentâneo e circunstancial 

dos explorados deve ser convertido em raciocínio crítico, em sentimento criador”, além 

disso deve ser “projetado em aspirações de liberdade: deve traduzir-se no desejo constante 

de chegar a uma fundamental transformação das relações econômicas e morais. Eis ai o 

dever dos anarquistas” (CARVALHO, In, NASCIMENTO, 2000, p. 54.) 

 
 
A perseguição pela Igreja e pelo Estado  
 

A negação da centralidade do estado e da igreja e a defesa ao pensamento 

científico racional3 custaram aos libertários imensa perseguição. Foram organizadas 

campanhas difamatórias, através dos meios de comunicação de massa, obedientes às 

ordens estatal e religiosa, como também intensa repressão que ia da apreensão de 

materiais, passando pela prisão de membros até a tortura e o exílio.  

O trecho abaixo, publicado no jornal “A Gazeta do Povo em 19/2/1910” 4 nos traz 

um pouco mais da dimensão da perseguição sofrida pelos libertários neste período. 

Segundo a Margareth Rago, “O Anarquismo construiu um imaginário anti-hierárquico ao 

denunciar, insistente e ininterruptamente, as relações de poder constitutivas da 

modernidade”. Sendo, por tais motivos, “qualificado pelas metáforas do atraso, da 

irracionalidade e dos desvarios, os quais definem o outro em nossa cultura” (RAGO, In, 

PARRA, 2003, p. 11-12). 

 

Todo o mundo já sabe que em São Paulo trata-se de fundar uns 

institutos para a corrupção do operário, nos moldes da Escola 

Moderna de Barcelona, o ninho do anarquismo de onde saíram os 

piores bandidos prontos a impor suas idéias, custasse embora o 

que custou. Ora, uma tal casa de perversão do povo vai constituir 

                                                 
3 O Racionalismo libertário se distanciava muito de um pensamento puramente cientificista, havia uma 
proposta de sociabilidade que incluía como participantes ativos pessoas de todas as classes sociais e uma 
valorização e cuidado extremos do pensamento da mulher e das crianças.  
4 In, Kassick, 2008 p. 145. 
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um perigo máximo para São Paulo. E é preciso acrescentar que 

não somos só nós os católicos que ficaremos expostos a sanha dos 

irresponsáveis que saíssem da Escola Moderna. Brasileiros e 

patriotas, havemos todos de sentir o desgosto, uma vez realizados 

os intuitos da impiedade avançada, de ver insultada a pátria, 

achincalhadas as nossas autoridades, menosprezadas as nossas 

tradições de povo livre, por estrangeiros ingratos que abusam do 

nosso excesso de hospitalidade e tolerância. (...) A Escola 

Moderna vai pregar a anarquia, estabelecer cursos de filosofia 

transcendental, discutir a existência de Deus e semear a 

discórdia... Depois, será a dinamite em ação (RODRIGUES, 

1992, p. 69, apud, KASSICK, 2008, p.145). 

 
Além dos meios de comunicação de massa, o Estado utilizou-se de leis e de decretos 

que foram, aos poucos, levando para a clandestinidade as ações libertárias. A primeira 

delas sancionada, em 1907, a Lei Adolfo Gordo (n° 1.641), a qual estipulava a imediata 

extradição de qualquer estrangeiro considerado indesejável e perturbador da ordem 

social. A organização de greves e sindicatos pelos anarquistas também teve duras 

consequências, como a criação do decreto que dissolvia a União Geral dos Trabalhadores 

e outros três sindicatos, em 1918, seguida da prisão de 78 anarquistas. Em 1920, todos os 

exemplares dos jornais A Plebe e Spartacus foram aprendidos e dois outros decretos 

antianarquistas foram aprovados. Em 1921, foi aprovado o Decreto n° 4247, que 

atualizava a Lei Adolfo Gordo e autorizava a expulsão de imigrantes que estivessem há 

menos de 5 anos no país e impunha condições de entrada a novos imigrantes, além de 

tornar crime qualquer atividade que incentivasse a mobilização popular. 

Em 1924, é promulgado o Decreto n° 16.761 que, em seu artigo 1°, proíbe a entrada 

de imigrantes passageiros de 2ª e 3ª classes e exige documentação que comprove a origem 

e os antecedentes policiais destes. 

 
Art. 2º A entrada no território nacional soa autoridade 

competente, na fronteira ou porto de desembarque, os 

documentos devidamente authenticados que provem sua boa 

conducta, bem como a respectiva carteira de identidade, com 

photographia, indicação de idade, nacionalidade, estado civil e 
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profissão, impressões digitaes e caracteristicos pessoaes. 

(BRASIL, 1924, sic5). 

 
Durante os governos de Artur Bernardes (1922-1926) e Washington Luís (1926-

1930), as punições aos anarquistas, sindicalizados e antifascistas são tornadas muito mais 

severas, sendo que muitos são torturados e mortos nesse período, considerado de 

arbitrariedades e de excessos policiais. São criados diversos dispositivos de afastamento 

da vida pública aos considerados “perigosos”. Além dos presídios, campos de trabalhos 

forçados foram instalados em ilhas, como “as Cobras, Trindade, Rasa, das Flores e de 

Bom Jesus”, a fim de que garantissem o isolamento dos detentos. Nada disso, no entanto, 

se comparava às condições impostas aos confinados na Colônia Militar de Oiapoque, 

mais conhecida como Clevelândia ou no navio-presídio Campos.   

 

A mão de obra escrava confinada na Sibéria brasileira, foi lançada 

numa vala comum contendo pessoas presas por motivos político-

ideológicos e bandidos comuns. Clevelândia foi o exemplo mais 

cruel desse tempo. Toda uma gama de brasileiros revoltosos: 

tenentistas, anarquistas, ladrões, cafetões, vadios, loucos e outros 

simplesmente considerados como desclassificados pelo governo, 

foram esquecidos nos confins do Brasil. Inicialmente, foram 

jogados no porão do navio-prisão “Campos”, aguardando uma 

espécie de julgamento fantasma que nunca chegou. A primeira 

leva desses homens foi enviada, em dezembro de 1924, para uma 

longa viagem de navio com escala em Belém até a foz do rio 

Oiapoque. De lá, um vapor fluvial, o chamado gaiola, os levou rio 

acima até o ponto navegável mais próximo da colônia. Seguia-se 

outra viagem, segundo os relatos, às vezes de canoa, às vezes a 

pé, atravessando os igarapés, dezoito quilômetros mata adentro, 

chegando enfim, ao inferno equatorial. (ROMANI, 2003,117-

118). 

 

                                                 
5BRASIL, 1924. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16761-
31-dezembro-1924-503902-republicacao-88581-pe.html 
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Campos, o navio-presídio, era considerado o “purgatório” pelo qual se passa antes 

de chegar ao “inferno verde”, apelido dado à Clevelândia. Para a Clevelândia “foram 

enviadas, além de lideranças anarquistas, algumas levas de operários imigrantes, 

brasileiros de várias procedências e dissidentes políticos6”. Segundo dados trazidos por 

Pinheiro (1991), no período de 1924 a 1927, dos 946 presos de Clevelândia, 491 

morreram. As causas de tantas mortes eram bastante conhecidas dos militares e políticos 

envolvidos com a manutenção do lugar: fome, doenças, precárias condições de higiene e 

a violência policial. Alia-se a isso o total isolamento dos detentos, impossibilitados de 

manter qualquer contato com seus familiares, sem direito a atendimento médico ou 

hospitalar, que morriam de inanição. Os sobreviventes, todavia, sofreram tamanha 

violência e traumas que jamais se recuperam da experiência. 

Segundo Parra (2003), após 1937, o governo Vargas passa a atuar de maneira mais 

discreta perante o povo. Assim, a censura às atividades libertárias é feita por meio de 

Circulares Secretas e Ordens de Serviço confidenciais. A eliminação da oposição 

antifascista, no Brasil, insere-se na política nacionalista desencadeada durante a Era 

Vargas, a qual visa formar no país um Estado totalitário aos moldes do que foi feito na 

Itália, por Mussolini.  

Além da intensa perseguição empreendida pelo Estado, rupturas internas 

contribuíram com o enfraquecimento do movimento. Em 1922, alguns membros deixam 

o movimento libertário para fundar uma célula comunista no Brasil, no entanto, 

inicialmente, muitos dos princípios que propagam continuam sendo anarquistas e, por 

isso, não são reconhecidos pelo Comintern. A partir da década de 30, comunistas e 

anarquistas passaram a concorrer pela adesão dos operários as suas respectivas 

organizações sindicais. Para o Estado essa disputa só tinha a favorecer, pois, nas palavras 

de policiais da época, “assim divididos, nada de importante eles farão, a não ser algum 

conflito devido ao divisionismo das ideias7”.  

 

Os agitadores, os mercenários a soldo de ideias estrangeiras, os 

sem-pátria e os aproveitadores de todas as situações começaram 

a perturbar o ambiente da pátria com os seus movimentos 

desagregadores e dissolventes. Inimigos de Deus, inimigos do 

                                                 
6 SAMIS, 2002, p. 19. 
7 Relatório do Gabinete de Investigações. São Paulo, 1933. Pront. 1123. Sindicato dos Operários 
Metallúrgicos. Doc. 20, fl 20. DEOPS/SP, DAESP. 



Acesso Livre n. 8   jul.-dez. 2017 
 

19 
 

Brasil e inimigos da família brasileira começaram a pregoar, em 

associações supostamente nacionais, ideias que punham em 

perigo a garantia da ordem e a estabilidade de nossas instituições. 

Essa agitação visava a obtenção do poder, com o fim de 

transformar o Brasil em um país de opressão e miséria. Em que 

as liberdades perecessem e o trabalho passasse à escravidão. 

(BARROSO, 1942, p. 78). 

 

Através de uma mobilização nacionalista de cunho fascista, instauram-se, no 

Brasil, campanhas contrárias à presença estrangeira. As propostas anarquistas são 

tomadas pelo discurso populista de Vargas, e os partidários do Partido Comunista se 

incumbem de denunciar e impedir a rearticulação dos libertários. Uma violenta 

polarização da sociedade civil brasileira abre espaço para que o Estado e seus órgãos 

reguladores, como a polícia e o sistema judiciário, tornem-se cada vez mais necessários 

à contenção dos ânimos subjetivados para ver no irmão operário a ameaça do inimigo 

interno. Os vários documentos jurídicos e educativos, nascidos da atuação de Campos e 

do governo ditatorial estadonovista, tecem redes burocráticas que impedem, com força 

crescente, o exercício da liberdade. 

Intimamente relacionado à história do Anarquismo no Brasil, o DEOPS, 

Departamento de Ordem Política e Social, foi criado em 30 de dezembro de 1924, pela 

Lei nº 2304, para reprimir e vigiar os movimentos políticos considerados subversivos ou 

contrários ao governo e ao Estado. Foi amplamente utilizado nos regimes ditatoriais 

Estado Novo e Ditadura Militar. Este órgão, no entanto, diretamente relacionado ao 

esquecimento do Anarquismo, manteve sob seu poder uma série de informações sobre os 

anarquistas e suas atividades que se constituem em uma fonte imprescindível para se 

resgatar a história do movimento no Brasil e compreender como eram vistos pelo Estado.  

Lúcia Silva Parra ( 2003, p. 97-183), a partir de uma análise do material do 

DEOPS sobre os anarquistas, traz uma relação das profissões ocupadas pelos militantes 

fichados, são elas: pintores, professores, sapateiros, contadores, tipógrafos, operários, 

comerciantes, mecânicos, padeiros, motorneiros, tecelões, agricultores, pedreiros, 

vidreiros, caseiros, metalúrgicos, eletricistas, lavradores, litógrafos, vidreiros, 

comerciários, marceneiros, estudantes, ferroviários, confeiteiros, tintureiros, jardineiros, 

guardas de prédios, carpinteiros, jornalistas, químicos, alfaiates, jornaleiros, serradores, 

negociantes, e fiscais da Light (companhia elétrica). Entre os militantes considerados 
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liderança pelo estado não se encontram pessoas que não sejam das classes populares. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que as estratégias educacionais libertárias realmente eram 

eficientes, enquanto propostas de Educação Popular, pois, segundo dados do DEOPS, 

apenas 3,19% dos anarquistas fichados não eram instruídos, em um período em que 70% 

da população do país era analfabeta. 

 

(In)conclusões 
 

A história do Anarquismo no Brasil é atravessada por relações de poder e disputas 

por um território educacional e um campo político que, pela primeira vez na história, 

defendeu a autonomia legítima das classes populares. Mais do que ninguém, os 

Libertários perceberam o poder que a educação das classes populares concedia ao Estado, 

poder esse utilizado para manter uma estrutura de desigualdade em que a maior parte da 

população vivia em estado de miséria. A eliminação desta vertente do cenário nacional 

foi o ponto fundamental para a livre atuação do fascismo durante o Estado Novo. 

Nota-se que, apesar de terem sido fundadas diversas escolas anarquistas no 

período abordado, o conceito de educação e de educador libertário, mesmo em suas 

dissidências positivistas, não era de escolarização, não se restringia à instrução, nem a um 

espaço, com dogmas e fórmulas de salvação. Longe disso, o pensamento libertário 

propunha a autoeducação permanente, a autogestão e a ação direta. Princípios que tornam 

possível um exercício de poder sobre si mesmo contínuo. Não há razões para se apartar 

experiência educativa e vida cotidiana, política, laboral e seus espaços de autoeducação, 

para o amor, o pensar, o saber, o fazer.  

Com essa compreensão de educação como enfrentamento, possibilidade de 

existência de liberdade, atrelada a existência e de movimento contínuo, produziram-se 

diversas ações educativas como a publicação de jornais, livros e periódicos, a oferta de 

bibliotecas para ensino mútuo, a experiência de uma Universidade Popular, peças de 

teatro, panfletagens, festas, discussões políticas e até greves. Se se pode falar em uma 

educação anarquista, estes seriam seus fundamentos: o exercício da liberdade viva e 

latente em cada impulso humano, a vivência do poder não autoritário e regulador; o fim 

da submissão aos preconceitos sociais advindos do estado, da igreja e de todas as 

instituições; a liberação da obediência e da escravidão intelectual.  

Nessa sociedade de pessoas livres não haveria espaço para a escravidão, para a 

violência das guerras nem para a iniquidade, pois não se reconhecem fronteiras, estados, 
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nações, direito à propriedade, soberania, crença ou credo que seja imposto, que maltrate, 

que desconfigure o corpo e a mente. Nada pode ser tão belo e tão difícil quanto ser o 

único responsável pelas escolhas que se tem. A educação libertária não propunha uma 

existência sem conflitos e dores, mas uma constante revisão das possibilidades dessa 

existência, uma autoeducação que perpassa todo e cada impulso da vida e tem sua duração 

condicionada a esta, enquanto se viver. “Aí! Então, não haverá mais mendigos nem 

potentados, porque o homem, emancipado, de posse de todos os seus direitos, saberá tirar 

da nossa mãe Natureza o pão da alegria e o pão da vida”8. 
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Resumo: O presente artigo discute o tema das greves com foco nas narrativas de 

professores(as) do Estado do Rio Grande do Sul que participaram das paralisações do 

CPERS/Sindicato, de 1991 a 2016. Tem-se como objetivo conhecer o aprendizado obtido 

por esses profissionais a partir de sua participação no movimento sindical e nas greves, 

tido como um momento de disputa e conflitos. Busca-se apreender a memória sobre as 

experiências produzidas nestes momentos e inferir seus aprendizados a partir do 

movimento de individuação da experiência. A metodologia utilizada neste trabalho é a 

história oral, com foco na narrativa de um professor aposentado e uma professora na ativa 

desde 1999, que participaram de todos os momentos de greve propostos pela categoria. É 

possível identificar um período de difícil mobilização e de resultados não tão satisfatórios, 

mas também a percepção de que é importante continuar lutando, reivindicando direitos 

para que não se percam os já conquistados, assim como o aprendizado de que não basta 

apenas trabalhar sem participar dos assuntos políticos, o que permite um processo de 

reflexão sobre as consequências da ação militante. 

 

Palavras-chave: Greves; Movimento sindical; Memória social. 

 

Autobiographical narratives about strikes organized by the CPERS/Trade 

Union from 1991 to 2016 

 

Abstract: This article discusses the subject of strikes, focusing on the narratives of 

teachers from the state of Rio Grande do Sul that took part in the stoppages organized by 

the CPERS / Trade Union, from 1991 to 2016. The aim is to know what the professionals 

learned from their participation in the unionist movement and in the strikes, 
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understanding these moments as instances of disputes and conflict. The aim is also to 

apprehend the memories about the experiences generated in these moments and to infer 

their learnings related to the movement of individuation and experience. The 

methodology followed in this study is the Oral History, focusing on the narratives of a 

retired teacher and a teacher working since 1999, both of them participating in all the 

strike movements proposed by their category. It is possible to identify a period of 

difficulties in mobilization and of non-satisfactory results, but also a perception that it is 

necessary to keep fighting, claiming for rights, in order to avoid losing those already 

reached, as well as the perception that working without participating in political affairs is 

not enough. And then, this approach makes possible a process of reflection about the 

consequences of militant action.  

 

Keywords: Strikes; Union movement; Social memory. 

 
 

 
A rememoração pessoal situa-se na encruzilhada das 
malhas de solidariedade múltiplas dentro das quais 
estamos engajados (HALBWACHS,1990, p.14). 

 
 
 
Introdução 
 
 

 a maioria das vezes, uma greve é proposta pela direção de um sindicato, e é 

acatada ou reprovada pela categoria representada. As greves do 

CPERS/Sindicato são caracterizadas como greves do setor público. Assim que 

é aprovada a greve nestes espaços – que podem ser de fato representativos, como nos 

momentos de conquista com a participação de 20 a 25 mil professores(as), ou então mais 

restritos, com a participação de 2 a 6 mil professores(as), mas dificilmente menor que isso 

– ela chega até a base, ou seja, até as escolas. A base, por sua vez, se reúne e discute e 

pode optar por levar adiante a greve, com a possibilidade de boicote. 

A partir das experiências de professores(as), chega-se à conclusão que, não raras 

vezes, esse processo de decisão pode ser tumultuado e conflitivo, em que a discussão 

pode ser conflituosa, evidenciando, assim, a diversidade de posições e de situações dos 

professores(as) no seio da categoria. Pode ocorrer, por exemplo, uma situação em que 

alguns profissionais resolvem fazer greve em um contexto em que a maioria dos 
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professores(as) segue trabalhando. Nesse caso, é importante ouvir o relato dessas pessoas 

que militam sindicalmente e aderem aos processos de greve e, mesmo que seus colegas 

não façam o mesmo, eles(as) produzem uma experiência de militância sindical particular.  

Algumas situações-problema podem ocorrer, como a entrega do nome de um 

grevista à Secretária de Educação (Seduc-RS), tendo em vista que esta costuma solicitar 

o nome dos grevistas às escolas, abrindo a possibilidade desse profissional ser perseguido 

pelo governo ou pela direção da escola. Situações como essa podem gerar também a 

estigmatização de um profissional por sua condição de sindicalista. 

Também é preciso lembrar a situação dos professores(as) que estão em seus 

primeiros anos de magistério e encontram-se em estágio probatório. Muitas vezes, 

eles(as) optam por não fazer greve quando estão entre minorias grevistas, devido a 

possíveis perseguições políticas. Também há os profissionais contratados, que não podem 

aderir a greves pelos mesmos motivos. 

Uma situação em que a direção da escola não colabora com os grevistas também 

gera conflito entre os(as) professores(as). Além disso, há a perseguição dos governos, 

embora haja diferenças – uns perseguem mais, outros menos. Estas informações são 

determinantes, em muitos casos, para saber por que os(as) professores(as) não aderem às 

greves. Porém, não são as únicas causas explicativas.  

A situação de greve é uma situação muito tensa na base do sindicato, principalmente se a 

greve não contar com larga adesão. O sindicato teve momentos de conquistas, quando na 

década de 1980 as greves eram massivas. Muitos(as) professores(as) lembram esse tempo 

com nostalgia, e fazem referências a momentos que a luta era de fato coletiva, em que 

todos assumiam posições conjuntas frente aos governos e sustentavam posições firmes 

até o sucesso da categoria, como destacam Marques (2017) e Bulhões e Abreu (1992). É 

importante salientar que esta é uma memória coletiva do sindicato e da categoria, 

sustentada, principalmente, por aqueles que vivenciaram essas experiências. As perguntas 

são: esses tempos mudaram? As greves não têm sido mais momentos de vitórias da 

categoria? Se mudaram, por que mudaram? Desde quando? Quais elementos explicam 

uma mudança? 

 

Metodologia  
 

As respostas a essas perguntas serão buscadas nas narrativas dos(as) 

professores(as) que viveram esses momentos na categoria após 1991, e também nas 
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narrativas daqueles que já estavam na categoria anteriormente, pois esses têm a 

possibilidade de comparar o significado das greves para a categoria dos(as) professores 

(as) do Rio Grande do Sul em dois momentos. Adotou-se  como referência uma divisão 

das greves do sindicato em dois tempos, antes e depois de 1991.  

É importante dizer que essas narrativas são construídas quando os(as) 

professores(as) recorrem à sua memória em torno das greves do sindicato que eles(as) 

participaram. Nesse exercício, eles demonstram sua percepção e falam dos momentos que 

consideram mais relevantes. Assim, é possível apreender como são construídas essas 

narrativas e como eles(as) atribuem significado a esse processo de luta social. 

É importante pontuar, como Maurice Halbwachs (1990), que mesmo separados 

uns dos outros, a combinação de grupos coletivos define múltiplas experiências de tempo. 

Com isso, pode-se fazer relação com as prioridades e experiências vividas por cada 

professor(a), engajado(a) no sindicato, assim como perceber diferenças entre aqueles que 

nunca foram numa assembleia e aqueles que fazem disso uma rotina. Georges Gurvitch 

(apud HALBWACHS, 1990) fala da “multiplicidade dos tempos sociais”. Por isso, deve-

se analisar de forma diferenciada a narrativa de uma pessoa que compareceu à sua 

primeira assembleia e participou de uma greve pela primeira vez e a narrativa daquele(a) 

profissional que vivenciou isso em toda a sua carreira docente. Não é possível concluir 

que este(a) último(a) obteve maior aprendizado, mas é possível dizer que foi quem 

acumulou maior experiência. E se o aprendizado está relacionado à experiência, é 

possível dizer que este(a) último(a) teve maiores possibilidades de obter aprendizados. 

Desse modo, neste trabalho, usou-se como critério inicial analisar as narrativas daqueles 

que produziram quantitativamente maior experiência individual sobre esse processo 

coletivo. 

Foi realizada uma entrevista com um casal de sindicalistas. O casal entrevistado 

nunca ocupou cargos de direção no sindicato, mas participou de todas ou pelo menos da 

maioria das greves organizadas pelo Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do 

Sul (CPERS/Sindicato) desde que ingressaram na categoria. Dessa forma, podem ser 

considerados militantes de base do sindicato. É possível dizer, a partir de seus relatos, que 

eles trazem um aprendizado destes anos de militância. O professor entrevistado é 

aposentado, está na categoria desde 1980 e tem sido um ativista das lutas do sindicato; a 

professora está na categoria desde 1999 e participa ativamente das lutas do sindicato, 

greves, atos e passeatas. 
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Iniciando o trabalho com sindicalistas de base, que tiveram como prioridade na 

carreira docente a sala de aula, propôs-se a se fazer uma sociologia da vida cotidiana, ou 

seja, analisar uma realidade vivenciada pela maioria da categoria. Como essa categoria é 

composta eminentemente de professores(as) que atuam cotidianamente em sala de aula, 

isso influencia sua percepção dos acontecimentos. Dessa forma, as entrevistas com 

dirigentes sindicais farão parte de um trabalho posterior, a ser realizado em outro 

momento. O método utilizado para tratamento do material recolhido com as entrevistas é 

análise de conteúdo, com base em Laurence Bardin (1977), o que possibilita identificar 

nas falas dos entrevistados o significado atribuído às greves e qual o aprendizado nesse 

processo de militância. 

O primeiro resultado foi inferido a partir da recorrência nas entrevistas de 

“palavras”, “frases” e “situação de contexto” onde aparece o termo “greve”. Esse termo 

foi considerado “o índice” e a frequência das categorias e os indicadores. O segundo 

resultado é parte de uma análise sobre o sentido, ou seja, a direção das inferências 

realizadas na entrevista no processo de análise. Nesse sentido, podemos atribuir 

significado e apreender o sentido de pertencer a esse processo de lutas da categoria.  

Também é possível dizer que esse trabalho não é um simples recorte da 

experiência, tendo em vista que, uma vez ativa, coloca em questão papéis sociais e 

interfere na apreensão do vivido. Não se tenta reduzir o individual ao coletivo, mas tenta-

se buscar como ocorre a individuação dos processos vividos frente ao coletivo.  

Trabalhar com a expressão “memória social” significa abordar uma dimensão 

teórica e metodológica trabalhada por autores clássicos. Logo, o conceito de “memória 

coletiva” figura como um dos conceitos que tem motivado essa abordagem temática nas 

ciências sociais. Por isso, é importante trazer esses pensadores e seus conceitos para uma 

maior apreensão do tema.  

 

O que se entende por memória coletiva?  
 

Durkheim (apud HALBWACHS, 1990, p.10), diz que os sistemas de 

classificações sociais e mentais tomam sempre por fundamento “meios sociais 

efervescentes”. Nesse sentido, é possível afirmar que as greves se constituem como meios 

sociais efervescentes e que, por isso, marcam a história da categoria dos professores do 

Rio Grande do Sul. Durkheim (apud HALBWACHS, 1990, p.10) menciona também a 

“consciência coletiva”, afirmando que “a trama era imanente às consciências parciais que 
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a compõem e permeáveis umas às outras”. Husserl (apud HALBWACHS, 1990, p.10) 

trata da significação da descoberta de Durkheim, que permite explicar a abertura entre 

consciência dos sujeitos e a participação dos elementos que compõem a sua totalidade 

viva.  

De acordo com Halbwacks, para falar de memória é necessário refletir que o 

“tempo não é mais o meio privilegiado e estável onde se desdobram todos os fenômenos 

humanos, comparável àquilo que era a luz para os físicos de outrora. Podemos falar dele 

como categoria de um entendimento fixada uma vez por todas?” (HALBWACKS,1990, 

p. 13). 

Halbwachs (1990) não foi além da constatação de que há tantas memórias 

coletivas quanto existam grupos separados. Partindo desse pressuposto, existe uma 

memória coletiva do sindicalismo da categoria dos(as) professores(as) do Estado do Rio 

Grande do Sul que é construída ativamente pelo sindicato. Tais memórias expressas em 

falas de professoras e referendadas em trabalhos acadêmicos pontuam um passado de 

lutas da categoria e vitórias, principalmente através da realização de greves. Esse passado 

é uma narrativa dominante e constitui em memória coletiva. Agora nos interessa explorar 

esse conceito de memória coletiva.  

Segundo Halbwachs, existem limitações na memória, tendo em vista que a 

memória não pode ser alicerce para a consciência, pois é apenas uma de suas direções 

(HALBWACKS,1990, p.15). Nesse sentido, é possível inferir que o fenômeno da 

consciência ganha maiores proporções e está, segundo Augusto Silva Triviños (2006), 

associado à prática social. 

Para Halbwachs (1990), uma memória não é apenas individual, mas social. Nesse 

sentido, é sempre coletiva. Ela é composta por um conjunto de pessoas que compartilham 

do mesmo universo social. É possível dizer que uma memória é algo que remete ao 

passado, ela parte da lembrança de uma pessoa ou então de um coletivo, mas é, na melhor 

definição do termo, uma lembrança que se sobrepõe a outras lembranças, pois quando 

nos remetemos a algum momento do passado silenciamos em relação a outros. E, por que 

nos vêm à memória determinados momentos e não outros? Pode-se supor que, na maioria 

das vezes, isso não é uma escolha, mas deriva de um momento, de um contexto ou de 

uma situação significativa. Outras vezes ainda temos a possibilidade de selecionar as 

nossas memórias e destacar o que é mais relevante.  

Michael Pollak (1989) afirma que, para Halbwachs, a memória coletiva está 

ligada, e tem como seu enquadramento principal, o Estado nacional; e que, devido ao 
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caráter nacional, tal memória consiste em memória oficial. Esta, por sua vez, nem sempre 

está de acordo com as memórias individuais, na medida em que não contempla a memória 

de determinados grupos sociais, étnicos ou políticos. É o caso dos sobreviventes do 

Holocausto, daqueles que foram perseguidos com a política stalinista ou dos alsacianos 

recrutados à força na Segunda Guerra Mundial. Esses grupos, e muitos outros, produzem 

um conjunto de memórias que ele define como memórias subterrâneas.  

Antonio Nóvoa (1992) afirma que até a década de 1980 a produção científica sobre 

a educação não teve os(as) professores(as) como centro da sua análise. Os(as) 

professores(as) surgiram enquanto sujeito e objeto da investigação na área da educação a 

partir de uma virada que ocorreu nos anos 1980, com a produção de narrativas 

autobiográficas. Esses estudos diversificaram seus objetivos e métodos, embora todos 

tivessem em comum a centralidade dos(as) professores(as) no processo de análise. 

Marie-Christine  Josso (1999) traz para o centro da análise os(as) professores(as) 

e suas histórias de vida, contribuindo para o desenvolvimento de metodologias 

autobiográficas. Sua preocupação é construir um saber a partir de um trabalho 

intersubjetivo dos autores, e, nesse sentido, ela faz uma distinção entre histórias de vida 

como projetos, e histórias de vida a serviço de projetos específicos. Em relação à história 

de vida, a autora explica,  

 

Se abordamos a vida das pessoas na globalidade de sua história, 

as variações dos registros nos quais elas se exprimem, e as 

múltiplas facetas que elas evocam de seu percurso, é realmente 

difícil não tomar consciência das sinergias positivas ou negativas 

entre as dimensões psicossomáticas, psicológicas, sociológicas, 

antropológicas, sociohistóricas, espirituais, por exemplo, que 

intervêm na expressão evolutiva da existencialidade e, assim, da 

identidade (JOSSO, 2007, p. 416).  

 
 

Em relação à definição de Josso (1999), esta análise se aproxima da segunda 

concepção, na medida que se constitui como uma abordagem autobiográfica temática. 

Nesse sentido, há o recorte temporal e a escolha do tema, que consiste nas memórias de 

participação dos professores entrevistados no movimento sindical e na sua participação 

em greves ao longo da carreira docente.  
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Memórias de greve: CPERS/Sindicato e os tempos de luta.  
 

É impossível falar de greves do CPERS/Sindicato sem falar em carreira docente, 

ação militante, ação dos governos, salários, repressão política e luta por direitos. Nesse 

sentido, falar em greves, é remeter a tempos de luta e mobilizações que têm sido quase 

incessantes para o CPERS/Sindicato em diferentes governos. Podemos inferir isso através 

dos relatos provenientes das entrevistas realizadas. 

Antes, porém, é importante apresentar os sujeitos dessas entrevistas. Um homem 

de aproximadamente sessenta anos, professor aposentado do Estado, que, segundo sua 

própria narrativa, aderiu a todas as greves da categoria desde que entrou para a carreira 

do magistério, primeiramente como contratado, depois como concursado. A mulher, uma 

professora de mais de quarenta anos de idade, na ativa na carreira do magistério, que 

entrou para a categoria no final da década 1990, como concursada, e que participava das 

mobilizações do magistério antes mesmo de entrar para a categoria. Eles são casados, 

moram em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, costumam participar 

estadualmente das atividades do CPERS/Sindicato, se intitulam militantes e têm duas 

filhas em comum. Percebe-se que em relação à participação política se incentivam 

mutuamente, tendo em vista que se conheceram e se aproximaram também por afinidades 

ideológicas. Eles foram escolhidos para trazerem suas memórias sobre a participação em 

greves do CPERS/Sindicato por seu perfil de participação política e por sua militância de 

base. A entrevista foi realizada de forma coletiva, para que pudessem discutir a auxiliar 

na rememoração de momentos importantes em suas trajetórias docentes.  

A partir da rememoração dos professores entrevistados é possível perceber a 

centralidade do movimento sindical nas suas trajetórias, porque a narrativa que se 

desenvolveu versa sobre acontecimentos e experiências de sua própria vida. Eles 

priorizaram os fatos ocorridos a partir do governo de Alceu Collares (1991-1995), do 

Partido Democrático Trabalhista – PDT, tendo em vista o foco da nossa pesquisa. Mas 

fizeram referência a um período anterior a esse, quando houve grandes greves do 

sindicato, num contexto de redemocratização, um momento em que, em suas palavras, 

todos estavam “doídos” para participar e quando existia uma efervescência social. 

A partir da análise realizada pelo entrevistado, houve três momentos de 

mobilizações no magistério, que na sua acepção se cruzam com o processo de 

emancipação das mulheres. O primeiro é um momento em que as mulheres são a maioria 

do magistério e ainda estão em situação de dependência econômica, pois seu salário é 
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visto como complemento. Em um segundo momento, essa maioria da categoria conhece 

a independência econômica, condição que, somada aos movimentos de libertação das 

mulheres que ocorria na sociedade, forjou um contexto em que elas não queriam mais 

retroceder àquela realidade de dependência. Por isso, eram firmes e assíduas em 

mobilizações e greves. De fato, a pressão exercida sobre os governos era muito forte, 

como durante o governo Collares, que, apesar de perseguir muito a categoria, teve que 

negociar com os professores, dando-lhe um aumento real de mais de 190%. Isso, no seu 

ponto de vista, não foi apenas uma possibilidade, mas uma questão de sobrevivência para 

o governo. Por fim, em seu julgamento, veio um terceiro momento, em que a realidade se 

modificou, muito em função de uma desestruturação da categoria, devido à precarização 

das relações de trabalho.  

O desafio de falar sobre greves requer um exercício de falar do contexto dessas 

greves, começando pelo governo, a relação do governo com a categoria, o contexto do 

próprio movimento sindical e a disposição da categoria para a luta. É possível notar que 

o recurso utilizado para rememorar os fatos e as greves é a periodicidade dos governos 

estaduais, pois cada um desses governos parece lembrar uma política que dá o tom da 

relação e das movimentações da categoria. Nesse sentido, as memórias produzidas sobre 

eles em torno das greves também se referiam às formas como estavam inseridos em cada 

um desses momentos. Sua militância se explicita a partir do momento em que os dois 

professores relatam que aderiram a todas as greves e estavam presentes em muitas 

mobilizações que ocorreram no movimento social ao longo da sua carreira. A partir dessa 

afirmação, infere-se que, para esses professores, a mobilização não é algo circunstancial, 

mas ocorre de forma contínua. Isso fica mais evidente a partir de sua análise da atividade 

sindical nos governos estaduais que se sucederam na política gaúcha.  

Em uma das perguntas, foi abordado o fato de que entre 1991 e 1997 o 

CPERS/Sindicato não organizou greves. Por que isso ocorreu? 

O professor lembra que no governo Collares teve início uma prática muito 

“destrutiva para a categoria”, pois um dos primeiros atos desse governo foi acabar com 

as eleições democráticas para a direção de escola. Havia ocorrido uma eleição no início 

do governo Collares em que o entrevistado havia sido democraticamente eleito diretor 

por seus colegas. Logo após a eleição, o governo Collares decidiu invalidar o processo e 

“indicar” novas direções para todas as escolas estaduais do Rio Grande do Sul. Ele lembra 

que isso ocorreu na sua escola, que é uma escola agrícola do município de Encruzilhada 

do Sul. 
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Em consequência dessa medida, o grupo que o havia eleito resolveu fazer uma 

reunião para decidir se ele iria assumir o cargo naquelas condições, ou seja, como 

indicado. Nas palavras do nosso entrevistado, reuniram para decidir “se iriam se submeter 

às regras do governo” e decidiram, por unanimidade, que ele não assumiria. Ele avalia 

que esse foi um momento tenso, mas que era necessário tomar posição. Então, decidiu 

não assumir. Lembra que correligionários do partido político do governo do município 

entraram em contato com ele para discutir a situação, mas ele comunicou que seguia uma 

decisão coletiva e, por isso, não iria assumir a direção. Ele diz que no governo Collares 

iniciou-se uma perseguição muito acirrada aos grevistas e que, possivelmente, isso tenha 

se refletido na desmobilização dos anos seguintes. Porque, segundo ele, não podia haver 

“um grupo de discussão, uma reunião dentro das escolas, que chegava a coordenadoria 

(regional de educação) e acabava com tudo”.  

A partir desse acontecimento é possível perceber a origem patrimonialista do 

Estado brasileiro, onde o público e o privado se confundem, em um mecanismo em que 

o privado se sobrepõe ao público, tornando-o extensão da sua própria esfera. A política 

de indicação de diretores escolares durante o governo Collares reforça essa forma de 

política, que pode ser nominada também de clientelista, pois reforça uma lógica de 

apadrinhamento político dentro do estado. Neuma Aguiar (2000) explicita essa 

elaboração de Raimundo Faoro. Segundo ela,  

 

Como Faoro parte do princípio que herdamos uma tradição onde 

o público predomina sobre o privado, ele critica a noção de 

patriarcado como forma de organização privada que se 

apropriaria do domínio público. Uma sociedade baseada em uma 

instituição extremamente poderosa como a família contrariaria a 

visão dessa predominância do público sobre o privado, pois dessa 

forma o privado teria prioridade sobre o público (AGUIAR, 2000, 

p. 304).  

 
 

Essa forma de fazer política que, segundo os entrevistados, teve muita força na 

gestão do governo Collares, teria colocado alguns percalços na organização da categoria. 

Segundo sua afirmação, o CPERS/Sindicato teria ficado “destruído”, e a categoria 
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“desestabilizada”. Em sua avaliação, esse seria um bom argumento para compreender por 

que a categoria passou seis anos sem conseguir articular uma greve.  

Porém, no governo de Antônio Britto (1995-1999), do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro – PMDB, as greves teriam voltado. Não apenas voltado, mas 

voltado com o potencial de acabar com a reputação de governos. Esse foi um governo 

privatista, que privatizou a Companhia Riograndense de Telecomunicações – CRT1, parte 

da Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE2 e planejava privatizar o Banco do 

Estado do Rio Grande do Sul – Banrisul3 , orientado pela lógica do Estado mínimo. 

Segundo o deputado Flávio Koutzzi, em discurso na Assembleia Legislativa, apenas 2% 

do dinheiro da venda do patrimônio público foi para a área social. Ou seja, não houve 

investimento em educação. As entrevistas deixam a impressão que o governo Britto foi 

um governo facilmente derrotado na opinião pública, e que a única greve organizada pelo 

CPERS/Sindicato nessa gestão, em 1997, foi um ápice no movimento sindical para 

promover o seu desgaste e derrota. 

O fato de não ter havido muita ênfase sobre o governo Britto e sua relação com a 

categoria é interpretada como se tivesse sido uma tarefa fácil derrotar esse governo. Nesse 

sentido, a intenção de derrota do governo, consequência de uma indisposição para o 

diálogo, era uma realidade última que estava colocada para esse governo. Não havia 

assim, outra saída, a não ser derrotar o governo na opinião pública. Essa atitude pode vir 

de uma fácil caracterização do movimento social em relação ao governo. Neste caso, 

assumidamente neoliberal, de caráter privatista.  

Logo após o governo Britto, na sucessão do cargo, temos a eleição do governo de 

Olívio Dutra (1999-2003), do Partido dos Trabalhadores – PT. A marca desse governo, 

na avaliação desses professores, fica explícita logo no início de suas falas. Trata-se de 

uma certa confusão que foi gerada entre movimento social, governo e partidos políticos, 

especialmente com a nomeação de Lucia Camini para a Secretaria de Educação. 

Antes de assumir a pasta no governo, Camini havia sido presidente e dirigente do 

CPERS/Sindicato, na gestão de 1996-1998, e na compreensão dos professores, ela era 

“de luta”, ou seja, uma mulher combativa e alguém que organizava a categoria para a luta 

                                                 
1 Ver mais informações em: http://fndc.org.br/clipping/privatizacao-crt-277177/  
2  https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2017/04/piratini-lanca-estrategia-para-tentar-privatizar-
ceee-e-outras-duas-estatais-9764835.html  
3 Ver mais informações em: 
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2017/10/galeria_de_imagens/589294-sartori-anuncia-venda-de-
acoes-do-banrisul-mas-descarta-privatizacao.html 
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social. A ida dela para a Secretaria teria causado um constrangimento na base do 

professorado, de esquerda. Pois, como uma pessoa que apontava as falhas do governo, 

agora estaria respondendo por ele? Nesse sentido, “deu a impressão que as coisas iriam 

mudar do dia para a noite”, mas não foi o que aconteceu. Muitos professores, motivados 

por essa contradição, impulsionaram a greve. Eles se somaram ao movimento da direita, 

que era contra o governo, e aos petistas, que sempre faziam greve. Com isso, eles tiveram 

que continuar em greve para mostrar que não haviam abandonado o movimento social, e 

nesse sentido, a greve foi grande. É inegável que este governo deu um percentual de 46% 

de aumento e realizou um concurso público, mas houve luta. A greve de 2000 foi a prova 

disso.  

A alternância de partidos políticos no governo estadual no Rio Grande do Sul é 

apontada pelos entrevistados como mais um indicativo de que a política de desgaste e 

derrota de governo, implementada pelas gestões do CPERS/Sindicato, dava certo, pois, 

como é possível perceber, não há reeleição para o cargo de governo do Rio Grande do 

Sul há muito tempo.  

A gestão do CPERS/Sindicato durante o governo Olívio Dutra talvez não tenha 

operado conscientemente a sua derrota, tendo em vista que a presidente do 

CPERS/Sindicato era Juçara Dutra, da mesma sigla partidária do governo. No entanto, a 

indispensabilidade da luta social trouxe, certamente, desgaste para o governo.  

O sucessor do petista no governo foi Germano Rigotto (2003-2007), do PMDB, 

que possuía um projeto bem diferente do que havia sido aplicado no governo Dutra. No 

governo Rigotto se intensificaram as greves – houve greves em 2004 e 2006. A 

peculiaridade desse governo, segundo os professores, é que ele não reagia às 

mobilizações; não reagia quando pressionado. Segundo o entrevistado, os(as) professores 

(as) iam a Porto Alegre protestar, mas, muitas vezes, não havia nem policiamento em 

frente ao Palácio Piratini. Eles têm a impressão que o governo fingia que eles não 

existiam. Não havia repressão, mas também não havia aumentos salariais nem 

investimento em educação. 

A gestão Rigotto foi marcada pela falta de política para a educação. Essa pode ter 

sido a estratégia do governo para lidar com o conflito. A partir dessa realidade se espalhou 

entre a categoria um discurso que dizia: “não vou fazer mais greve, porque a gente faz e 

não muda nada”. Pois, por um lado, a luta política sindical foi intensa e talvez o número 

de mobilizações e greves tenha até aumentado. Mas, por outro, surgiu uma avaliação de 

que a categoria não tinha a mesma força de negociação. Com 37 dias de greve, foi 
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negociado um reajuste de 8% parcelado em cinco vezes. A falta de conquistas do período 

levou a uma certa desmotivação da categoria. Podemos identificar essa realidade na fala 

do professor:  

 
Fomos perdendo um pouco da força porque o próprio professor 

foi se desqualificando, o quadro de professores foi se perdendo a, 

nada contra contratado, não é isso aí, mas parece que o professor 

que era efetivo, que era nomeado, ele tinha mais capacidade de 

indignação e mais certeza do movimento, e começou a diminuir 

e a cada ano que passa diminui mais (Professor entrevistado, 60 

anos).  

 
É possível perceber uma mudança de percepção em relação à categoria. Vê-se que 

há uma construção em relação ao passado, que revela uma potência maior da categoria 

em relação ao presente.  

Com o fim do mandato de Rigotto, assumiu o governo Yeda Crusius (2007-2011), 

do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, que iniciou sua administração com 

uma greve do CPERS/Sindicato. No entanto, a nova mandatária teve um comportamento 

diferente do seu antecessor, pois se este era marcado pela paralisia em relação ao 

movimento sindical, a governadora recebeu os trabalhadores com a polícia e todo o seu 

aparato de repressão. Além disso, descontou os 15 dias de greve. 

Em 2008, a única conquista da greve foi a retirada de votação de um plano 

apresentada pelo governo Yeda que retirava direitos. Dentre os pontos do plano estava a 

previsão de rebaixamento do piso salarial do magistério. As greves aconteceram em 2008 

e 2009. Segundo a professora, “o plano de carreira todos os governos querem tirar”, isso 

é sempre a mesma coisa. No governo Yeda, as greves e mobilizações foram voltadas 

apenas para assegurar o plano de carreira, ou seja, não era de conquista, era contra a 

retirada de direitos.  

Com o governo Tarso Genro (2011-2015), do PT, foi realizada uma campanha 

sistemática em protesto ao não cumprimento da lei do piso salarial magisterial, aprovado 

quando o governador ocupava a pasta de Ministro da Educação, entre 2004 e 2005, no 

segundo governo de Luiz Inácio Lula da Silva4. O sindicato não poupou críticas ao 

                                                 
4 Mais informações em: http://wp.clicrbs.com.br/moacirpereira/2012/03/03/tarso-genro-o-pt-e-
o-piso-salarial-dos-professores/?topo=77,1,1. 
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governador e elegeu-o como inimigo da categoria, espalhando propagandas em outdoors 

em toda parte do estado. Nesse governo, houve greves em 2011, 2013 e 2014. Segundo a 

nossa entrevistada, há uma questão sobre se houve aumento real nos salários. Segundo 

ela, o básico de 600 reais foi para 1000 reais e houve um aumento de 80% sobre o básico. 

Porém, mesmo assim, não se chegou ao piso salarial. E essa era a contradição do governo. 

Se, por um lado, os outdoors contribuíram para derrotar o governo, por outro lado 

ele se elegeu com uma plataforma que não foi cumprida. Na avaliação da professora, 

nesse período, o CPERS/Sindicato teve uma das gestões mais combativas, na presidência 

de Rejane de Oliveira. Segundo ela, “atualmente nós não temos uma diretoria que bata 

no governo [José Ivo] Sartori, como ela bateu no governo Tarso. Não temos, e é bem 

pior”.  

Em 2015, mais uma vez houve alternância no governo estadual, com a eleição de 

José Ivo Sartori, do PMDB. No primeiro ano de governo, houve uma greve tumultuada 

na própria categoria. A gestão do CPERS/Sindicato também não era mais a mesma, pois 

havia voltado para o PT, com Helenir na presidência. Um dos primeiros conflitos da sua 

gestão deu-se quando ela suspendeu o movimento de greve e suspendeu a assembleia 

geral da categoria, depois que esta havia votado pela permanência da greve. 

O número de contratados e o comodismo dos professores foram levantados como 

fatores explicativos para a falta de mobilização da categoria. A professora diz que só isso 

para explicar a falta de reação efetiva ao sucessivo parcelamento de salários e ao fato de 

estar sem décimo terceiro salário e o vale-alimentação, que entra no dia 20 de todo mês, 

é descontado no fim do mês e não existe. 

Em 2016, com o pacote do governo Sartori que visava destruir o plano de carreira 

dos(as) professores(as), houve uma greve, que foi a mais longa em 25 anos. Foram 96 

dias de paralisação, mas não foi uma greve de peso, com grande adesão da categoria. Foi 

uma greve de vanguarda, de militantes, o que desgasta o governo, mas também a 

categoria. Atualmente, na sua visão, ser servidor público não é mais garantia de receber 

salário, pois não se sabe, quanto, nem quando irá receber, nem qual parcela.  

 

Conclusões  
 

A partir das narrativas dos dois professores entrevistados é possível fazer uma 

reflexão sobre a ferramenta da greve, utilizada como forma de luta e repertório de ação 

pelo CPERS/Sindicato. A greve é um momento da luta deflagrada e também um marco 
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divisor entre aqueles que se somam à luta e aqueles que titubeiam, ou até mesmo se 

colocam ideologicamente contrários. Mas o período anterior e posterior à greve não é de 

menor tensão e conflito, pois internamente à categoria existe uma política de disputa que 

opera constantemente. Seja através do sindicato, através da mídia, do governo ou dos 

próprios colegas.  

Assim pode ser percebido que nas greves de 1991 e 1997, nos governos Collares 

e Britto, respectivamente, a situação estava muito tensa na categoria e existia uma 

construção política para que esses governos fossem derrotados.  

Também é possível concluir a partir dos relatos que não houve governo aliado 

nestes últimos 25 anos. A referência ao governo é a de um agente que reprime, persegue, 

não quer negociar, quer retirar direitos, não paga o piso e não dá o aumento devido. Nesse 

sentido, não há tréguas, não há parceria, há uma luta incessante. Muda o tom, muda a 

tática, mas a estratégia é a mesma: derrotar o governo. Nesse período, houve apenas uma 

vez em que a sigla partidária da gestão do Sindicato, de Juçara Dutra, coincidiu com a do 

governo estadual, de Olívio Dutra. No entanto, mesmo assim, houve greve e houve 

desgaste.  

O aprendizado é um processo tenso e ele não acontece sem luta. Os(as) 

professores(as) lutam pelo seu salário, como se a educação fosse uma prioridade somente 

sua. Com o tratamento recebido pelos governos, fica evidente que essa é a realidade. Mas 

ao lutarem, não lutam apenas pelos seus salários, mas pelo ensino público, pela 

universalização da escola pública, pela sua qualificação e pela qualidade do ensino. Ao 

lutarem pela sua valorização, estão lutando por um modelo de educação. O caráter 

econômico da luta encerra esses outros significados.  

A luta dos professores organizados derruba governos, democraticamente, no 

processo eleitoral, pois ao desgastá-los inviabiliza sua reeleição. Os professores 

entrevistados falaram isso, mas não só eles têm essa dimensão, e sim toda a categoria. 

Eles têm um peso político na sociedade gaúcha. Eles têm um compromisso, uma 

responsabilidade com o ensino e influenciam politicamente. Nesse sentido, é possível 

dizer, os governos erram ao não se aliarem ao magistério gaúcho, mas o magistério tem 

mostrado que sem valorização não há possibilidade de alianças.  

Em termos de efervescência política, essa categoria se mostra uma das mais ativas, 

porque ela está inserida e tem representação em todos os lugares do estado do Rio Grande 

do Sul. A categoria está onde há pessoas, comunidades, vilarejos, zonas urbanas e rurais 

e dialoga com todos, de diferentes classes sociais. 
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Além disso, se por um lado são profissionais unificados por um mesmo problema 

econômico, de desvalorização da profissão, por outro fazem parte de um grupo social 

intermediário, na escala de distinção cultural, de qual fala Pierre Bourdieu (apud ALVES, 

2008). Em seu livro A Distinção (2007) é possível visualizar uma denúncia violenta e, ao 

mesmo tempo, uma inspiração para um modelo de compreensão dos mecanismos sociais 

e culturais, que retira os fatores econômicos do epicentro das análises da sociedade porque 

relaciona as práticas de consumo culturais a uma estrutura relacional.  

Nesse sentido, segundo Bourdieu (2007), é possível classificar essa categoria 

como aqueles consumidores de cultura, em um universo em que a posição ocupada pelos 

agentes de um poder específico em um campo particular de existência é articulada por 

três dimensões clássicas de capital: o social, o cultural e o econômico. Para se ter uma 

dimensão da distinção dos(as) professores(as) no universo escolar é necessário 

dimensionar o peso e a importância do diploma escolar, pois, segundo Emiliano Rivello 

Alves, esse toma uma dimensão importante.  

 

Ao diploma escolar é reservado um elevado poder simbólico, 

transformando a escola em uma das instâncias sine qua non da 

manutenção da ordem social. A obtenção do diploma, por 

definição, “fixa” as disposições dominantes. Trata-se de uma 

delegação simbólica que desapossa e separa os menos 

competentes em favor dos mais competentes; os menos 

instruídos, em favor dos mais instruídos (ALVES, 2000, p. 6).  

 

Para Bourdieu (2007), assuntos como educação, arte e posições políticas estariam 

ligadas ao nível de instrução, submetidas ao volume total de capital global acumulado. E 

tanto a família como a escola funcionariam como um mercado de bens culturais. Assim, 

espera-se que os professores sejam portadores de bens culturais em um nível em que seja 

possível efetuar a troca.  

Com isso, a categoria dos(as) professores(as) do estado sofrem uma contradição, 

pois se por um lado estão limitados economicamente, pelo recebimento de baixos salários, 

por outro procedem em sua carreira uma incessante busca de bens culturais, promovendo 

a valorização desses. Isso pode ser verificado na formação continuada, em que muitos 

profissionais são levados a buscarem cursos de pós-graduação visando a aquisição de 

novas competências.  
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Os(as) professores(as) do estado, que quase na sua totalidade possuem ensino 

superior, fazem parte de uma elite intelectual. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística – IBGE, de 2015, indicam que apenas 13% dos(as) trabalhadores(as) no 

Brasil possuem curso universitário concluído. Esses trabalhadores “vivem de” e “vivem 

para” ensinar. E nesse sentido, a qualidade da educação recebida depende de sua formação 

e do acesso que possuem aos bens culturais.  

É importante situar esse sujeito coletivo para compreender a sua força política, de 

negociação com governos, para entender sua capacidade de influência política, e para 

compreender quem está lutando. Desse modo, é possível identificar uma vanguarda no 

movimento, que luta mais, como o grupo que realizou a greve de 96 dias em 2016, e o 

grupo que ocupou o Centro Administrativo Fernando Ferrari, em junho de 2016, em Porto 

Alegre. Ainda assim, as medidas do governo Sartori foram aprovadas e direitos foram 

retirados da categoria. O conjunto da categoria não aderiu a uma ação de massas e esse 

governo segue “massacrando” os(as) professores(as).  

Uma das análises da entrevista consistiu em identificar um processo de 

desestruturação da categoria, através da precarização das relações do trabalho, com a 

substituição de professores(as) nomeados(as) por professores(as) contratados(as). Foi 

analisado de que forma essa situação interfere na constituição e mobilização da luta social 

por salários abordada aqui. Ao ler Josso (1999) e sua elaboração de projeto de vida, fica 

clara a diferença do projeto de vida daqueles que pensam a sua vida como professores(as) 

e do projeto de vida daqueles(as) que não têm mais essa possibilidade, devido à incerteza 

quanto ao futuro.  

Por último, fala-se do sentido de pertencimento dos professores entrevistados à 

categoria, pois demonstram ter orgulho de ter feito parte desse processo de luta social e 

por terem deixado aí parte de sua expressão social e política. O professor fala do 

movimento sindical como um aprendizado, em que apenas o tempo e a militância podem 

fornecer respostas. Refere-se à militância como um curso extra que é realizado na carreira 

docente e traz aprendizados que o indivíduo não pode compreender se não está envolvido. 

A professora diz que na sua realidade cotidiana de trabalho em sala de aula a realidade é 

tão indignante que se ela não lutar é capaz de “surtar”. Assim, a militância para ela é uma 

válvula de escape, uma forma de reação política, individual e coletiva.  

Com esse relato, é possível cogitar que a aquisição de um nível de consciência 

política é um trabalho cotidiano, coadunado com a prática social. E essa consciência 

requer do trabalhador uma atividade política que dê vasão, que o possibilite extravasar a 
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experiência do trabalho. Nesse sentido, é a ação coletiva na sua forma mais elaborada em 

termos de deliberação coletiva e organização – as greves do sindicato – que constituem, 

dentre outras, a forma de expressar o descontentamento da exploração do trabalho. As 

greves do CPERS/Sindicato têm mostrado que do processo de luta é possível adquirir 

aprendizados.  
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Resumo: O presente artigo relata, de maneira geral, a experiência de criação, 

desenvolvimento e evolução de uma nova gestão do Centro Acadêmico de medicina de 

uma universidade privada (CAMU), na cidade do Rio de Janeiro, iniciada em 2016, como 

representação estudantil, organização de militância acadêmica na área da saúde, além de 

apoio e coordenação de projetos estudantis sociais e de pesquisa, de uma forma interativa, 

crítica e integrada, envolvendo diversos cursos, ideias e formas distintas de mobilizar 

acadêmicos da área de saúde em iniciativas relevantes para o benefício da comunidade. 

O Centro Acadêmico também focou sua atuação na promoção de saúde e prevenção de 

doenças, educando e enfatizando a importância da manutenção da qualidade de vida de 

pacientes, profissionais de saúde, estudantes e professores. O trabalho expõe a 

experiência de acadêmicos, membros da gestão Epifania e de outras gestões de transição, 

que presenciaram e participaram da mudança de perfil de representação estudantil de um 

antigo caráter voltado ao assistencialismo e resolução de problemas individuais e 

materiais dos alunos de medicina para a criação e estabelecimento de um centro 

acadêmico voltado ao debate, ao incentivo da participação coletiva e de ações políticas 

do estudante de medicina, visando o papel do acadêmico como peça essencial dentro do 
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movimento estudantil e dentro da mobilização de comunidades. Assim, a Epifania busca 

uma medicina mais humanizada e voltada para os principais problemas de saúde da 

população, com uma visão holística e de valorização das minorias. 

Palavras-chave: Movimento Estudantil; Militância; Educação Médica 

 

Epiphany in the student movement: challenges in the re-structuration of the 

academic center of medicine in a private university in Rio de Janeiro 

 

Abstract: This article reports the experience of creation, development and evolution of 

a new way of management of the academic center of medicine in a private university 

(called CAMU), in Rio de Janeiro city. It was started in 2016 as a student representation, 

militancy organization support and coordination of social and research projects in an 

interactive, critical and integrated way, involving different courses, ideas and different 

ways of attracting health field academics to relevant initiatives for the benefit of 

communities. The academic center works with a focus on health promotion and diseases 

prevention, educating and emphasizing the importance of maintaining the quality of life 

of the patients, health professionals, students and teachers. The work exposes the 

experience of academics, members of the Epifania [Epiphany] and other transitional 

managements, who participated in the change of student representation of an old 

character, focused on assistencialism and solving medical students’ material and 

individual problems, for the creation and establishment of an academic center focused on 

the debate, the encouragement of collective participation and political actions of the 

medical student, aiming at the role of the academic as an essential part within the student 

movement and within the mobilization of communities. The academic group focused on 

the main health problems of the population with a holistic view and appreciation of 

minorities and a humanized medicine. 

Keywords: Student Movement; Militancy; Medical Education. 
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Introdução 

 

pifania, na obra de Clarice Lispector, simboliza um evento do personagem que, 

em sua desestabilização emocional, reformula e revê sua maneira de ação e 

reflexão sobre o mundo e a vida, recomeçando a partir da desconstrução oriunda 

de uma alteração de sentimentos individuais. O equilíbrio retorna com um novo foco e 

visão através de uma revelação com fatos inusitados. O desequilíbrio interior promove 

uma mudança de vida. A epifania surge como manifestação súbita da existência do 

personagem, causada por um acontecimento rotineiro que mostra o poder de uma 

revelação.  

 A consciência do personagem, representado na gestão do Centro Acadêmico pelo 

estudante de medicina, é influenciada por situações comuns e simples da rotina, 

apontando para uma possível metamorfose do projeto inicial de educação médica, sendo 

a mudança o maior objetivo da militância, do debate e da luta estudantil (AGUIAR, 2007). 

Assim, a chapa que se transformou em gestão, eleita democraticamente por todos os 

estudantes da universidade, teria em sua essência o intuito de revelar e apontar os 

problemas da educação médica, da organização e da assistência em saúde, motivando 

acadêmicos e desencadeando reflexões e conflitos interiores sobre o impacto de se ter 

atitude e vontade de mudar.  

 A partir do desequilíbrio e de conflitos se formou um novo perfil de mudança, 

baseado em pilares de construção, a saber: Social, Acadêmico, Pesquisa, Atlético e 

Jurídico. Cada pilar, em sua estrutura, seria responsável por erguer uma nova ideia de 

gestão, procurando evoluir, aprender com erros e reconstruir a representação estudantil e 

o perfil da militância e da luta dos estudantes de medicina, a partir de temas e pontos 

relevantes da saúde e da educação do futuro médico. Nesse contexto, surgiu uma chapa 

de esquerda, que teve como ponto de partida os problemas internos e a quebra da 

continuidade de gestões de direita, que pouco valorizavam o debate e a mobilização 

estudantil como essenciais para mudanças dentro da educação médica e da ampliação do 

espaço dos direitos de estudantes de medicina.  

 Foi a Gestão que buscou mostrar que as potencialidades estão dentro de cada 

acadêmico, assim como as confusões e as angústias, que devem ser expostas e trabalhadas 

individualmente e em grupo, tornando-se ao mesmo tempo independente, com força 

própria, cooperativa – para somar visões e pontos positivos – e questionadora – para 

cobrar os direitos dos estudantes de medicina –, tendo como inspiração para estruturar a 
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filosofia da nova gestão a figura de grandes mulheres da história, que foram alvos de 

projetos sociais iniciados pelo novo Centro Acadêmico e uma em especial, Clarice 

Lispector, que se tornou a base da idealização e concretização das ideias e projetos da 

gestão. Procura-se uma formação humanística, reflexiva, ativa, ética, participativa e, 

principalmente, questionadora, de luta, com a inserção do acadêmico nos mais diversos 

cenários que possibilite o aprendizado e o amadurecimento do futuro profissional de 

saúde, engajado e socialmente competente, em contato direto e comprometido com o 

bem-estar da comunidade.  

 Para garantir essa formação holística, ativa, questionadora e humanizada, a gestão 

Epifania reúne um grupo de metas e estratégias, englobando projetos de caráter de 

extensão e rodas de conversas, que acrescentam aspectos positivos às mudanças já 

conquistadas em gestões anteriores e consolidam as melhorias estabelecidas para a 

faculdade de medicina da Unigranrio, uma universidade privada na cidade do Rio de 

Janeiro, contribuindo para mudanças na formação médica. 

 

Metodologia 

 

 O presente artigo foi construído como relato de experiência da criação e 

desenvolvimento da gestão Epifania do Centro Acadêmico de medicina da Universidade 

do Grande Rio (CAMU), com foco na sua organização baseada em pilares que realizam 

projetos e apoiam o surgimento e a consolidação de ações de ensino, pesquisa e extensão, 

tendo como pontos principais o debate e a luta por mudanças estruturais e metodológicas 

dentro da formação médica, com foco em vivências, projetos e espaços de debate que 

permitam ao estudante de medicina exercer sua função de militante e responsável por 

lutar por seus direitos e pela construção de um ensino médico voltado para a essência do 

cuidar, englobando a extensão e o trabalho social com minorias dentro das propostas de 

promoção de saúde.  

 O Centro Acadêmico atua, dentro do Pilar Social, com os projetos MedEduca, 

Ilumine, Comitê da Alegria, CineLoucura e com Campanhas, realizadas em dias mundiais 

e nacionais da área de saúde, auxiliando na fundação e cadastro de novos projetos de 

extensão como o MeDiCine, FotoEstima e Flores no Jardim. Também estimula, com o 

Pilar Pesquisa, a realização de pesquisas científicas com oficinas de capacitação, palestras 

de como realizar projetos de pesquisa, trabalhos científicos, abertura de linhas de 

pesquisa, palestras e debates sobre Bioética e Ética Médica.  
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 No Pilar Acadêmico, coordena a atuação de monitores e estimula a abertura de 

editais e vagas de monitorias, inserindo os acadêmicos e seus professores orientadores no 

planejamento de projetos e oficinas em conjunto com áreas diversas da medicina e 

campanhas de saúde. Há a organização semestral de uma semana de palestras, a Semana 

Acadêmica, contemplando diferentes especialidades, onde participam professores de 

outras instituições de ensino, médicos e outros profissionais de saúde. O Pilar Acadêmico 

é responsável também pelo cadastro, fundação e coordenação das ligas acadêmicas da 

universidade, auxiliando e promovendo parcerias e integrações, assim como cobrando 

relatórios e o desenvolvimento de atividades das ligas.  

 O Pilar Atlético, existente no Centro Acadêmico desde sua fundação, cresceu e 

ganhou independência, focando em aspectos da área do esporte voltados para a qualidade 

de vida do estudante de medicina na participação de eventos e campeonatos esportivos e 

treinamentos. Porém, seus organizadores possuem representação dentro do Centro 

Acadêmico de Medicina da Unigranrio (CAMU).  

 O Pilar Social, porém, foi o que se destacou pela maior força na gestão, com a 

entrada nas rodas de conversas do movimento estudantil, em espaços de reflexão e a 

criação de vivências em comunidades de minorias. Destaca-se a atuação na luta contra a 

mercantilização da educação médica, racismo, opressões, trote e violência, o 

sucateamento de cenários práticos de saúde e contra a desvalorização de disciplinas 

básicas que levam à reflexão e ao debate – como ética médica, bioética, saúde e sociedade 

e saúde coletiva. Deve ser mencionada também a atuação para o fortalecimento da luta 

das mulheres dentro da área de saúde e o combate ao machismo dentro da medicina. 

 

Repensando a função de um Centro Acadêmico: novos olhares, novas 

propostas 

  

Na primeira reunião para a estruturação da nova gestão, foi feito um resgate 

histórico da criação do primeiro Centro Acadêmico da universidade em redes sociais e 

registros internos da biblioteca. O Centro Acadêmico de medicina foi o primeiro dentre 

os cursos da área de saúde a ser fundado na universidade e sua criação ocorreu na primeira 

turma de medicina que entrou na faculdade, por motivos da necessidade de um grupo de 

representação de voz, vontade e organização de demandas dos estudantes de medicina da 

unidade construída na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. 
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 As primeiras gestões possuíam força na representação para aquisição de 

benefícios voltados ao entretenimento, por meio de competições esportivas e realização 

de festas com os estudantes da universidade. Com o desenvolvimento do novo Campus, 

foi identificada a importância de uma gestão que se preocupasse mais com aspectos 

importantes sobre formação médica e militância, em que o estudante de medicina 

participasse ativamente de lutas de minorias e pressionasse órgãos da faculdade de acordo 

com as demandas e melhorias necessárias relacionadas à segurança, cenários de 

atendimento, assistência, exclusão de grupos, aumento abusivo de mensalidades, projetos 

acadêmicos, monitorias, pesquisa, vivências, projetos sociais e maior participação do 

centro acadêmico em decisões sobre estrutura da organização do curso médico na 

faculdade.  

 A organização representativa dos estudantes de medicina no Brasil, DENEM – 

Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, inicialmente afastada do Centro 

Acadêmico de medicina do campus da universidade, começou a ganhar espaço em relação 

a auxílios quanto à mobilização estudantil e realização de movimentos de resistência 

contra decisões da reitoria e de superiores da universidade que afetavam diretamente a 

educação e a forma de organização do curso médico, com participação de mais da metade 

dos estudantes do Campus em mobilizações presenciais e virtuais na luta por direitos 

estudantis e na composição de fóruns acadêmicos e assembleias organizadas para colher 

demandas e debater sobre problemas internos e o impacto na vida do estudante de 

medicina, em seu processo de formação.  

 

Trote Solidário: uma abordagem dinâmica, lúdica e contrária a trotes 

violentos tradicionais 

    

 Quando um aluno passa para uma faculdade de medicina, ele se prepara para um 

ritual de passagem que proporciona angústias e ansiedades, principalmente relacionadas 

ao tão temido trote do curso. O imaginário estudantil inicial de que o trote é um antro de 

crueldades e que é um espaço para agressões físicas, verbais e humilhações é um dos 

pontos que gera grande desconfiança e temor no ingresso à universidade. A prática de 

esforços e luta por uma realidade distinta desse imaginário é um trabalho fortalecido pelo 

Centro Acadêmico da instituição, que realiza uma série de reuniões para traçar as 

melhores formas de fazer do trote um espaço de união, integração, diversão saudável e 
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acolhimento do estudante, iniciando-o na vida acadêmica de forma responsável e 

organizada (WARTH & LISBOA, 1999). 

 O primeiro projeto criado dentro do departamento social do Centro Acadêmico foi 

o da semana de Trote Solidário. Com o objetivo de quebrar espaços e conceitos de trotes 

vexatórios e violentos, a introdução e nova abordagem de acolhimento dos novos alunos 

do curso de medicina é uma forma de estreitar vínculos entre calouros e veteranos e, 

simultaneamente, trabalhar a consciência coletiva e de responsabilidade social do 

acadêmico. O recém-chegado estudante de medicina se encontra em um período de 

transição do ambiente de escola e cursinho pré-vestibular para a realidade da faculdade 

de medicina, tendo seu primeiro contato no ano inicial com matérias como bioquímica, 

morfofisiologia médica, biofísica, biologia celular e molecular e saúde e sociedade. 

Assim, o contato com o paciente e a noção de trabalho comunitário na área de saúde são 

limitados para esse novo acadêmico.  

 Assim, a semana do Trote Solidário é planejada como uma oportunidade de 

humanização e ampliação desse contato do novo aluno com a comunidade, com a essência 

do ser médico, com a ideia de humanização em saúde, consciência coletiva e 

responsabilidade de moldar um futuro profissional de saúde. O primeiro dia da semana é 

reservado a uma apresentação dos calouros aos veteranos que aceitem participar do 

acolhimento e à equipe do Centro Acadêmico e do projeto social FotoEstima. É criado, 

então, o primeiro vínculo de amizade, em que os alunos se dividem em grupos e tiram 

fotos com placas coloridas de boas-vindas à faculdade de medicina. Também é realizado 

o apadrinhamento, em que alunos veteranos escolhem calouros para a criação de laços 

durante a dinâmica com repasse de materiais como livros, cadernos, resumos e dicas sobre 

os períodos do curso que já passaram. Tal momento do trote é chamado de “Prazer, 

Amigo”.  

 O segundo dia do trote solidário é chamado de “Fábrica de Montar Palhaços”, 

inicialmente criado pelo Projeto Ilumine e depois expandido para todo o Centro 

Acadêmico, em que acadêmicos do projeto de palhaçoterapia realizam uma oficina, com 

todos os novos alunos, de pintura facial, expressão corporal, dança, música e teatralidade, 

tendo como maior objetivo quebrar a ideia de que a pintura seria utilizada apenas em trote 

tradicional no qual os calouros são obrigados a sair pintados nas ruas para arrecadar 

dinheiro para a festa do período, dando um novo significado à pintura como forma de arte 

e humanização, contra trotes violentos e que envergonham os novos alunos (MORCERF, 

2015).  
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 Os calouros recebem adereços coloridos, chapéu, pinturas no rosto, nariz 

vermelho de palhaço e vestem pela primeira vez o jaleco branco. Depois, recebem placas 

com frases sobre a importância do sorriso, da alegria e do bom-humor para a saúde, tendo 

a missão de distribuir as mensagens por toda a faculdade. Após a primeira meta, eles 

recebem corações de borracha, uma nova missão de criar vínculos com os pacientes do 

ambulatório da universidade e depois dar o coração recebido para cada paciente. Junto à 

equipe do Projeto Ilumine, também são feitos números teatrais e coral na sala de espera 

do ambulatório, com participação de veteranos, calouros e membros do centro acadêmico. 

Após a vivência, os estudantes formam uma grande roda e debatem todos os momentos 

vivenciados durante a experiência e sobre o significado da entrada da figura do palhaço 

no ambiente da saúde. São introduzidos aos calouros os conceitos de Saúde, Promoção 

de Saúde e Prevenção de Doenças.  

 No terceiro dia, é realizada uma oficina do projeto MeDiCine, quando os calouros 

assistem ao filme “Patch Adams – O Amor é Contagioso”. Ao final da exibição do filme, 

os alunos assistem a uma palestra sobre a vida do médico Hunter Patch Adams, suas 

contribuições para o início da entrada de palhaços-doutores em hospitais e sobre 

humanização da medicina. São realizadas leituras de passagens do livro “A Terapia do 

Amor”, escrito por Patch Adams, e realizado um pequeno comparativo do sistema de 

saúde dos Estados Unidos com a estrutura do Sistema Único de Saúde do Brasil. 

 O quarto dia do projeto é reservado para a dinâmica da Caça ao Tesouro. Os 

membros do Centro Acadêmico de medicina constroem um baú do tesouro contendo 

livros da área de saúde, chaveiros, estojo, cadernos com símbolo da medicina e o 

escondem em um local estratégico dentro da universidade. É apresentado no quadro da 

sala dos calouros um mapa para encontrar a primeira pista que levará ao baú. Ao todo são 

feitas nove pistas que levariam ao baú. As pistas são posicionadas em lugares estratégicos 

da universidade que permitiriam ao calouro conhecer o Campus e funcionários que ali 

trabalhavam como: cantina, sala de informática, xerox, biblioteca e sala de estudos. O baú 

foi escondido dentro da sala do Centro Acadêmico, que, ao final da dinâmica, foi 

apresentado aos alunos como lugar onde todos poderiam frequentar para almoço, lazer, 

descanso e reuniões. 

Foi apresentado um pouco do histórico de fundação da primeira gestão do Centro 

Acadêmico da universidade, tal como o objetivo de existir uma representação estudantil 

e a importância da participação dos alunos como militantes na luta por direitos do 

estudante de medicina dentro da escola médica. Também foi exposto um pouco sobre as 
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principais conquistas de mobilização do Centro Acadêmico dentro da universidade, como 

ampliação de coletivos e do papel da mulher dentro de áreas da medicina, abertura e 

crescimento de coletivos LGBT dentro da área de saúde, luta anti-manicomial e 

integração com outros cursos da área de saúde; e sobre os problemas existentes na 

realidade da faculdade, como o sucateamento de hospitais públicos, mercantilização da 

educação com foco no aumento abusivo de mensalidades do curso de medicina e racismo. 

 O quinto dia é destinado a uma vivência sobre Bioética e Ética Médica. Os 

calouros inicialmente assistem a uma palestra realizada por membros do Centro 

Acadêmico sobre morte dentro da área de saúde, angústias e dilemas éticos que permeiam 

os primeiros anos do curso de medicina, desafios de trabalhar com pacientes terminais e 

sentimento de impotência frente a grandes perdas de pacientes e morte em hospitais. São 

apresentados artigos científicos e trechos de livros que problematizam os temas da morte 

e que englobam a tanatologia. Posteriormente, são colhidos depoimentos sobre o motivo 

de os alunos terem escolhido a medicina como futura profissão e de medos que 

envolveriam aquela primeira semana de aula. Os calouros também respondem a um 

questionário autoaplicável contendo perguntas sobre o contato com a morte e com 

cadáveres. O questionário aborda questões sobre ansiedade frente ao primeiro contato 

com a morte, despreparo em entrar em contato com a morte ou paciente terminal, 

sentimento de ansiedade frente ao primeiro dia de aula prática de anatomia com 

manipulação de cadáveres e noções de bioética.  

 Os alunos são convidados a descer ao anatômico e é comunicado que o primeiro 

encontro com cadáveres humanos dentro do curso não será na aula de anatomia, dentro 

da morfofisiologia, como tradicionalmente era feito para estudo, e sim com uma 

abordagem e debate sobre morte, fim da vida e ética. É reproduzido um trecho do filme 

“O Físico”, acompanhado da fala de uma professora da faculdade com especialidade em 

ética médica, sendo expostas a importância e a beleza enriquecedora de conhecimento e 

experiências de entrar em contato e estudar o corpo humano, associando seus órgãos e 

estruturas ao funcionamento de sistemas e acometimento de patologias. Depois, os alunos 

entram em uma grande sala do anatômico com a presença de 10 cadáveres cobertos por 

uma manta, impossibilitando uma visão inicial dos corpos. Um membro do centro 

acadêmico realiza a leitura da Oração ao Cadáver Desconhecido e do Poema ao Cadáver. 

Depois, outro estudante declama uma poesia de sua autoria sobre reflexões do estudo de 

corpos que um dia viveram e da efemeridade da vida. Assim, são retiradas as mantas e os 

cadáveres ficam expostos aos alunos. É aberto um debate sobre os sentimentos 
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transmitidos, ansiedades, medos, angústias e outros questionamentos após aquele 

primeiro contato com um corpo sem vida. É explicado também como os corpos chegavam 

até as faculdades de medicina. Também é feita uma análise da obra “O Futuro da 

Humanidade”. Ao final, os alunos se dividem em grupos e escrevem frases em cartazes 

sobre o impacto da atividade. É construída uma mensagem, com a contribuição dos 

estudantes de medicina, de agradecimento ao cadáver desconhecido por ser um objeto de 

estudo e ajudar a formação de futuros médicos capacitados e com conhecimento para 

salvar vidas. O encerramento da oficina é realizado por um membro do Pilar Social do 

Centro Acadêmico, que fala sobre respeito e ética.  

 O último dia do Trote Solidário consiste em uma atividade social em um abrigo 

de crianças especiais, com a participação de calouros e de membros dos projetos de 

responsabilidade social e extensão da faculdade. O Projeto Ilumine e o Projeto MedEduca 

levam peças teatrais, dança e música e transformam os calouros em palhaços-doutores 

para uma interação e realização de dinâmicas com crianças e cuidadores do abrigo. São 

arrecadados brinquedos e doados ao local de atuação dos projetos. Ao final da vivência, 

foi realizado um debate sobre promoção de saúde infantil, assistência e cuidado de 

minorias, musicoterapia, além da importância do brincar para a criança especial. 

 

Movimento Estudantil: o início da militância em uma faculdade privada do Rio 

de Janeiro 

 

 Tradicionalmente comandado por gestões de direita, o foco de debates e luta em 

prol da saúde e da qualidade de vida das minorias dentro e fora da medicina é um 

fenômeno recente dentro do Campus, introduzido pela gestão Epifania. O Centro 

Acadêmico de medicina foi fundado em 2008, porém com finalidade apenas 

representativa frente aos problemas internos de estrutura da faculdade, tendo um foco de 

reuniões e discussões direcionadas à criação de eventos de entretenimento, festas, 

melhorias de comodidade das salas de aula, organização de horários e disciplinas na grade 

dos alunos em relação aos dias da semana, além de não possuir regulamentação interna. 

Também não possuía vínculo e troca de experiências com outros centros e diretórios 

acadêmicos do Rio de Janeiro e do Brasil, restringindo seu espaço de atuação ao campus 

da Barra da Tijuca. Assim, o debate das minorias e de problemas de opressões, ocultos e 

nunca expostos, contribui para a manutenção de um ambiente técnico voltado apenas para 

a formação de médicos, funcionando como uma prestação de serviços, ausente de 
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problemáticas relevantes ao cenário da medicina e da saúde em contexto nacional 

(KLAFKE, 2013).  

 Entretanto, o ensino elitista que permeia o universo de faculdades particulares de 

medicina, com elevados valores de mensalidade – que muitas vezes exclui alunos que, 

apesar de aprovados, não conseguem bolsas de estudos ou financiamento –, ainda é uma 

barreira que muitas vezes impossibilita a ampliação e adesão a campanhas e atos 

organizados pelos militantes do Centro Acadêmico e da organização nacional dos 

estudantes. Porém, com a entrada de membros do novo Centro Acadêmico em 

organizações nacionais e a ampliação de espaços e do debate sobre saúde, minorias, lutas 

e consciência social, as mobilizações estão aumentando com um crescimento da adesão 

dos estudantes de medicina, principalmente aos espaços de reflexão sobre o papel do 

estudante de medicina dentro da faculdade, da função de ligas acadêmicas, projetos de 

extensão, da importância da resistência e de movimentos sociais estudantis presenciais e 

virtuais que demonstrem força e união na luta por direitos dos estudantes dentro do campo 

da educação médica (HAMAMOTO FILHO, 2009).  

 Assim, em 2016, os membros da gestão Epifania iniciam uma ocupação dos 

espaços de debate e eventos nacionais da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de 

Medicina (DENEM) em uma tentativa de aproximação, troca de experiências e parcerias 

com outras lideranças estudantis de todas as faculdades de medicina do Brasil. A 

aproximação foi mais forte dentro da composição e representação da gestão nas Reuniões 

de Regional, que ocorrem mensalmente em um centro ou diretório acadêmico do Rio de 

Janeiro, constituindo a Regional Sudeste 1 da DENEM, que consiste na união da base 

militante, composta por centros e diretórios acadêmicos de medicina do RJ e ES (PINTO, 

2000; OLIVEIRA, 2009). 

 O posicionamento ético e político do estudante da área de saúde é essencial para 

a existência de um impacto direto de seu trabalho e seu papel dentro da faculdade, estando 

a falta de direcionamento político, pensamento crítico e interesse sobre problemas que 

permeiam a saúde e a educação médica relacionada à passividade e a uma formação 

academia alheia ao contexto social e político vigente. As lideranças estudantis que 

representam localmente as faculdades de medicina como diretórios e centros acadêmicos 

formam a base que sustenta uma mobilização muito maior dos estudantes de medicina e 

que, em conjunto, é essencial para processos decisórios de interesse local, de acordo com 

a realidade de cada faculdade, geralmente envolvendo as faculdades de medicina de todo 
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o país e o impacto de medidas políticas e econômicas para a formação médica e a vida do 

estudante.  

 A importância da existência de um movimento estudantil forte está na força, 

resistência e luta que esse movimento representa dentro de uma educação médica, que 

não inclui o debate social e a política como pontos essenciais para um meio acadêmico e 

que leva muitos estudantes ao caminho da alienação e falta de interesse frente à 

conjuntura em que o Brasil se encontra e à Saúde Pública com um todo. A organização 

de estudantes de medicina historicamente vem se desenvolvendo, crescendo e ganhando 

um espaço mais amplo com expressão política e poder de mudança, apesar da existência 

de grandes desafios enfrentados dentro da escola médica, principalmente as particulares, 

com a falta de estímulo para construção de sujeitos sociais e estudantes engajados com 

política e interessados no campo da Saúde Coletiva (REIS et al, 2010). 

 O movimento estudantil ganha força durante o período da Ditadura Militar e uma 

breve época que o antecede. A expansão da industrialização no Brasil e o crescimento das 

grandes cidades, levando à saída do país de uma estrutura rural em 1930, somam-se ao 

crescimento de movimentos revolucionários, resultando em mudanças radicais e 

mobilização de trabalhadores, visando uma redução da exploração da força de trabalho. 

Foi um momento que influenciou o engajamento da juventude frente a seu trabalho de 

militância, principalmente pelo clima de incertezas nacionais de um país dependente do 

capitalismo tardio e em posição mundial como país de periferia. A juventude vai se 

transformando em ponte de inflexão da sua sociedade e de seu grupo de origem, estando 

a família diretamente relacionada a transmissões de pressões gerais quanto ao papel do 

filho na universidade e na sociedade, influenciando muitas vezes a escolha da profissão.  

 Ao entrar na faculdade de medicina, o estudante transporta pressões e valores 

socialmente impostos por membros da família e ocorre uma transição de estilo de vida 

com vários tipos de autonomia e, simultaneamente, dependência do jovem frente à 

instituição familiar. Ansiedade e expectativa em relação aos investimentos da família, 

bem como o medo do desconhecido mundo universitário, associados à idealização do 

ambiente universitário e do futuro reconhecimento como profissional, influem na 

moldagem do perfil de estudante durante a graduação. Nesse momento, existe a 

possibilidade de autonomia política e pessoal do estudante. A experiência de entrar em 

uma faculdade pode mudar sua participação social e ressignificar seu papel e atuação 

como acadêmico engajado em atividades de luta, contestação e de comprometimento com 

questões sociais e políticas da conjuntura atual. Junto a outros estudantes de seu meio 
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social é desenvolvida a consciência de coletividade e movimento estudantil, em que os 

debates começam a ganhar importância e centro de atenções. Tal experiência pode levar 

a atitudes inovadoras, críticas e a formação de organizações, desde coletivos até a 

fundação de chapas para representação estudantil em diretórios e centros acadêmicos 

(MORTADA, 2009). 

 Em 2015, foi iniciada, pelo Centro Acadêmico, a primeira roda de conversas sobre 

feminismo, direitos e saúde da mulher, com o título de “Eles passarão, elas passarinhos”, 

na qual foi realizado um debate com a presença de homens e mulheres, estudantes de 

medicina, com a utilização de trechos de filmes como “O Sorriso de Monalisa” e o vídeo 

“Não tira o batom vermelho”, além de análises sobre a campanha da ONU Mulheres “Eles 

por Elas – Se não Agora, Quando?” e seu impacto sobre mobilizações relacionadas à luta 

pela igualdade de gêneros. Realizou-se também um momento de exposição e reflexão de 

atitudes de desrespeito à figura da mulher dentro do ambiente das faculdades de medicina, 

assim como traçadas metas para a superação e divulgação dos acontecimentos. Ao final 

da roda de conversas, foi confeccionado um mural com a presença de frases de impacto 

construídas durante a roda pelos participantes e depoimentos anônimos de mulheres que, 

alguma vez, sentiram-se vítimas de atos machistas e passaram por situações geradoras de 

angústia por serem mulheres dentro de uma faculdade de medicina ou aspirantes a uma 

determinada área de especialização. Tal pioneirismo iniciou uma série de rodas de 

conversas em 2016 sobre temas envolvendo saúde mental, feminismo, ética médica e 

educação médica. Porém, muitos dos cartazes confeccionados nas mobilizações, 

incluindo o quadro com desabafos anônimos, frases expondo manifestações de opressões 

e formas de machismo oculto e violência contra a mulher dentro das faculdades de 

medicina foram depredados ao serem afixados na sala do Centro Acadêmico da 

universidade, mostrando na prática algo já presente na literatura sobre a imaturidade e a 

necessidade de espaços ampliados, com um fortalecimento do debate e da militância em 

relação ao cenário e as situações de vulnerabilidade em que a mulher estudante de 

medicina está inserida (ÁVILA, 2014; BENATTE, 2009; REZENDE, 2009). 

 

Projetos do Pilar Acadêmico 

 

 O Pilar Acadêmico existiu por tradição desde a primeira gestão, com a fundação 

do primeiro Centro Acadêmico de medicina da universidade. Inicialmente, concentrava 

esforços apenas em palestras expositivas, tendo cada uma um tema focado em 
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diagnóstico, tratamento e novas abordagens de alguma patologia. Foi criada a Semana 

Acadêmica, uma semana voltada apenas para cursos e palestras da área médica, estando 

sempre na programação temas dentro das grandes áreas de clínica médica, cirurgia geral, 

ginecologia, obstetrícia e pediatria. Posteriormente, a saúde coletiva foi ganhando espaço 

em oficinas práticas e teóricas e debates sobre o Sistema Único de Saúde, assim como 

mesas-redondas e rodas de conversas, ampliando questionamentos e reflexões sobre a 

conjuntura da cidade do Rio de Janeiro, diversas mudanças e impactos de políticas 

públicas na área da saúde.  

 Atualmente, o centro acadêmico mantém a tradição de realização da semana 

acadêmica, porém introduzindo novos espaços de debates, que abordem angústias e 

desafios dos estudantes de medicina frente a períodos de transição dentro da formação 

médica, principalmente com a criação da roda de conversas “Eu sou você no futuro”, em 

que recém formados em medicina da universidade contam suas experiências com o 

primeiro contato com o mercado de trabalho e com a realidade do sistema de saúde como 

médicos. 

 O Pilar Acadêmico também é responsável pela regulamentação e controle da 

abertura de ligas acadêmicas na faculdade. Essa nova designação surgiu do debate e da 

necessidade de avaliar e discutir a verdadeira função das ligas acadêmicas para o 

estudante de medicina e sua importância dentro do tripé universitário de ensino, pesquisa 

e extensão. A relevância da proposta da criação das ligas acadêmicas é analisada com 

base no conhecimento de que essas atividades podem trazer benefícios, porém riscos 

maiores dentro da formação médica, quando não devidamente normatizadas, permitindo 

uma maior reflexão e inserindo os debates sobre o verdadeiro papel das ligas ativas e de 

seus projetos na formação do estudante de medicina (HAMAMOTO FILHO et al, 2010). 

 

Pilar Pesquisa: um olhar voltado para o debate científico 

  

 O Pilar Pesquisa foi aberto na gestão Epifania e teve como objetivo estimular o 

interesse de acadêmicos para leitura crítica de artigos científicos, voltando-se ao debate 

sobre metodologias e meios de como criar sua própria pesquisa de forma ética e baseada 

em um problema necessário de investigação, trazendo benefícios à comunidade médica e 

auxiliando no poder argumentativo e transformador do local em que estão inseridos.  

 O olhar crítico sobre a educação médica é habilidade necessária e alvo de 

desenvolvimento, buscando o desenvolvimento de acadêmicos questionadores, que 
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saibam diferenciar métodos e pesquisas significativas e que poderão servir de modelo 

para o desenvolvimento de projetos ou de parâmetro para mudanças de condutas dentro 

da prática clínica e da educação médica. Os projetos do pilar se iniciaram com palestras 

expositivas, que foram ampliadas a oficinas mensais. Cada oficina possui um monitor 

responsável por coordenar o processo de estudo e desenvolvimento de projetos e ensino 

sobre como ler criticamente e escrever um trabalho científico. Artigos científicos também 

seriam debatidos em rodadas e sessões clínicas.  

 Ao final, foi elaborado o Circuito de Pesquisa Louis Pasteur, uma programação 

que explicava pontos como formas de criar um currículo, o que pode ser adicionado no 

mesmo, o que é pensamento científico, tipos de estudos, como escrever um projeto de 

pesquisa, o que é uma tese de conclusão de curso, diferenças entre resumo e artigo 

científico, fechando com um debate sobre comitê de ética em pesquisa, em que foi 

exposto o histórico de criação do comitê de ética a nível mundial e sua evolução no Brasil, 

assim como realizada uma roda de conversas sobre princípios da bioética e respeito e 

ética frente a pesquisas com seres humanos. 

 

Considerações Finais 

 

 O processo de construção de uma universidade está diretamente voltado para a 

consciência do papel do estudante como peça chave para o desenvolvimento de sua 

formação. A representação estudantil dentro da educação médica como modelo de 

militância e mobilização política é a base para a integração dos estudantes com foco na 

aquisição de melhorias e de garantias dos direitos e deveres do estudante de medicina. A 

função de um Centro Acadêmico vai além da uma simples unidade de comunicação dos 

interesses dos estudantes junto a órgãos superiores de uma instituição de ensino, como 

coordenação e reitoria. Um Centro Acadêmico tem a missão de solidificar uma estrutura 

complexa o bastante para colher e buscar o atendimento das demandas estudantis, além 

do incentivo à participação ativa do aluno dentro da construção de sua formação médica, 

estimulando e criando espaços que possibilitem uma maior integração, militância, 

reflexões, além de uma maior atuação com foco na promoção de saúde da comunidade e 

do próprio estudante de medicina.  
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Resumo: Este artigo faz uma análise do maior de todos os conflitos da Segunda Guerra 

Mundial, a chamada Grande Guerra Patriótica, como ficou conhecida a reação da União 

Soviética à invasão da Alemanha nazista, em 1941, a qual, por estar fundamentada em 

preceitos raciais e ideológicos, assumiu a característica de uma guerra de extermínio. 
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Hitler, Stalin 

 

 

The Great Patriotic War: a crucial moment in the history of Soviet Union 

 

Abstract: This article analyzes the greatest of all the conflicts of World War II, the so-

called Great Patriotic War, as has been known the reaction of Soviet Union to the Nazi 

German invasion in 1941, which, because it was based in racial and ideological precepts, 

assumed the characteristics of a war of extermination. 
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Uma guerra ideológica 
 
 

 o dia 22 de junho de 1941, a Alemanha deu um novo rumo à Segunda Guerra 

Mundial ao iniciar a invasão da União Soviética. A campanha recebeu o nome 

de Operação Barbarossa, em homenagem ao imperador Frederico I, o “Barba 

Ruiva”, morto durante a Terceira Cruzada, em 1190, e que, segundo a mitologia nórdica, 

um dia retornaria para restaurar a grandeza da Alemanha, configurando um paralelismo 

óbvio com as intenções do líder nazista, Adolf Hitler. O objetivo era o ambicionado 

lebensraum – espaço vital – mas Hitler já advertira os oficiais da Wehrmacht – as Forças 

Armadas da Alemanha – de que aquela seria uma guerra diferente. O chefe do Estado-

Maior, o general Franz Halder, anotara de forma resumida as palavras do Führer: 

 

Choque de duas ideologias. Denúncia esmagadora do 

bolchevismo, identificado como criminalidade social. 

Comunismo é um enorme perigo para o nosso futuro. Precisamos 

esquecer o conceito de companheirismo entre soldados. Um 

comunista não é companheiro nem antes nem depois da batalha. 

Esta é uma guerra de extermínio. Se não entendermos isso, 

venceremos o inimigo, mas 30 anos depois teremos novamente 

de lutar contra o inimigo comunista. Não fazemos guerra para 

preservar o inimigo. […] Extermínio dos comissários 

bolcheviques e da intelligentsia comunista. (NAGORSKI, 2013, 

p.106) 

 

Foi dentro desses princípios que emanaram as famosas ordens, assinadas pelo 

marechal Keitel, que em muito contribuíram para que a guerra na frente oriental atingisse 

o ápice da selvageria: a Ordem do Comissário, que negava aos comissários políticos do 

Exército Vermelho o status de prisioneiros de guerra, determinando a execução sumária 

dos que fossem capturados; e a Ordem de Jurisdição, que isentava soldados alemães que 

praticassem crimes contra a população civil de serem submetidos a conselhos de guerra. 

Essas ordens, na prática, incentivaram o assassinato em massa de prisioneiros de guerra 

e o extermínio de civis em escala inimaginável. 

Com a invasão da União Soviética teve início a matança sistemática de judeus. O 

maior de todos os massacres ocorreu na ravina de Babi Yar, nos arredores de Kiev, a 
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capital da Ucrânia. Em dois dias apenas, no final de setembro de 1941, 33.771 judeus – 

homens, mulheres, crianças e idosos – foram chacinados a tiros e jogados em covas 

coletivas pelo Einsatzgruppe C, um dos esquadrões móveis de extermínio da SS. 

 

“Barbarossa” não foi uma operação militar, mas uma guerra 

ideológica. […] 

No dia 19 de maio de 1941, o OKH publicou o “Diretrizes para a 

Conduta das Tropas na Rússia”, no qual dizia que o objetivo da 

guerra era a eliminação da “destrutiva visão mundial” do 

bolchevismo e de seus propagandistas. Daí a necessidade de 

combater “energicamente e sem pena” os “agitadores 

bolchevistas, partisans, sabotadores e judeus. Quanto aos 

soldados asiáticos do Exército Vermelho, dizia a instrução que 

eles eram especialmente “inescrutáveis, imprevisíveis, tortuosos 

e insensíveis”. É digno de nota que o Exército, mais uma vez, 

aceitava a idéia de Hitler de uma relação simbiótica entre 

bolchevistas e judeus, […]. 

A guerra era apresentada como golpe preventivo contra o 

bolchevismo judaico, que fazia parte de uma aliança horrenda de 

judeus, democratas e reacionários que cercavam a Alemanha. Os 

aspectos raciais e ideológicos da guerra eram plenamente 

reconhecidos pela chefia do Exército e constituiria um erro 

grosseiro pensar que os horrores da ocupação alemã foram culpa 

exclusiva dos Einsatzgruppen da SS. O assassinato da elite 

bolchevista e dos judeus eram as precondições necessárias para a 

criação da utopia negativa de Hitler, a “nova ordem” de um 

Estado racialmente purificado e escravizado, […]. O Exército 

alemão cruzou as fronteiras da União Soviética em 22 de junho 

de 1941 não para travar uma guerra preventiva contra uma 

potência militar que julgava uma ameaça, mas para fazer uma 

guerra ideologicamente motivada para a consecução de objetivos 

estratégicos, econômicos e político-raciais específicos. 

(KITCHEN, 1993, p. 66-9). 
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Operação Barbarossa 

 

Em 1709, na Batalha de Poltava, as forças do czar Pedro, o Grande, derrotaram o 

exército do rei sueco Carlos XII, malogrando sua tentativa de invadir o Império Russo. 

Um século depois, foi a vez do imperador francês Napoleão Bonaparte perder quase todo 

o seu Grande Exército, tragado pelas imensas estepes geladas durante a catastrófica 

retirada de 1812. Fatos como esses levaram o chanceler Otto von Bismarck, que liderou 

o processo de unificação da Alemanha na segunda metade do século XIX, a partilhar da 

opinião de Carl von Clausewitz – considerado um dos maiores teóricos militares da idade 

Contemporânea, e autor do célebre tratado Da Guerra, publicado em 1833 – de que era 

impossível conquistar um país com as dimensões territoriais e os vastos recursos humanos 

e econômicos da Rússia. 

Mas Hitler considerava os eslavos untermensh, seres racialmente inferiores, e que 

a União Soviética, governada por judeus e bolchevistas, era uma “estrutura podre” e que 

“basta nós chutarmos a porta que a estrutura toda ruirá”. Assim, ele ignorou as lições da 

História e sua decisão de invadir a União Soviética muito possivelmente foi também 

influenciada pela conjuntura em que se encontrava o Exército Vermelho, ressentindo-se 

da falta de oficiais capacitados. Nos expurgos promovidos por Stalin, a partir de 1937, 

mais de 30 mil oficiais foram executados, presos ou afastados de suas funções. 

 

Dois anos e meio depois do início do expurgo, o Exército 

Vermelho deu um desastroso espetáculo na Guerra de Inverno 

contra a Finlândia. O marechal Voroshilov, velho camarada de 

Stalin do Primeiro Exército de Cavalaria, demonstrou espantosa 

falta de imaginação. Os finlandeses venceram repetidas manobras 

dos adversários. Suas metralhadoras ceifaram a compacta 

infantaria soviética, lutando e avançando pelos campos de neve. 

Só depois de pôr em campo cinco vezes mais homens e imensas 

concentrações de artilharia que os adversários, o Exército 

Vermelho começou a predominar. Hitler observara excitado esse 

desempenho deplorável (BEEVOR, 2003, p. 40). 
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Para deslanchar a Operação Barbarossa, a Wehrmacht reunira 3,5 milhões de 

soldados, 3.400 tanques e 3.000 aviões de combate. Tropas romenas, húngaras, croatas e 

finlandesas também participaram da invasão. Mais tarde, a elas se juntariam contingentes 

italianos e uma divisão de voluntários da Espanha de Franco. Esta enorme concentração 

de homens e material bélico estava dividida em três grandes grupos de Exércitos, o Norte, 

o Centro e Sul, cujos objetivos eram, respectivamente, Leningrado, Moscou e Kiev. 

Às 3:15 da madrugada do dia 22 de junho, iniciou-se o ataque numa enorme frente 

de combate, que se estendia da Finlândia ao mar Negro. Apesar dos inúmeros indícios de 

uma invasão iminente, incluindo os alertas dos serviços secretos de vários países, Stalin 

recusava-se a acreditar que Hitler romperia o Pacto de Não-Agressão Nazi-Soviético, 

assinado em agosto de 1939, sobretudo porque a Grã-Bretanha ainda não tinha sido 

derrotada, o que significaria o envolvimento da Alemanha em uma guerra em duas 

frentes. Assim, a União Soviética foi pega desprevenida e, embora dispusesse de grandes 

tropas perto das fronteiras, não havia nenhuma resistência organizada. 

O efeito da surpresa foi demolidor. Existem relatos que descrevem como os 

guardas de fronteira, despertados pelo barulho dos tanques, foram fuzilados ao sair de 

seus postos, correndo seminus em meio à fumaça. A Luftwaffe – a Força Aérea Alemã – 

dizimava a aviação soviética e, próximo ao fim do segundo dia de combate, já tinha 

destruído 2 mil aeronaves, boa parte delas ainda no solo. 

A opressão do regime stalinista cobrava seu preço. Inicialmente, os invasores 

alemães foram recebidos como libertadores em muitas localidades dos Estados Bálticos 

– Estônia, Letônia e Lituânia -, que haviam sido incorporados à União Soviética em 1940. 

Sobretudo na Ucrânia, região de nacionalismo arraigado e a que mais sofrera com a 

coletivização das terras imposta de modo brutal por Stalin. As mulheres saudavam os 

soldados com flores e ofertas de pão e sal, tradicional gesto de boas-vindas. 

 

Os comandantes alemães achavam que nenhuma sociedade 

governada pelo terror político poderia defender-se contra um 

ataque decidido de fora. A calorosa acolhida dos civis convenceu 

muitos alemães de que venceriam. Ucranianos devotos, que 

haviam sofrido uma das mais apavorantes fomes da história 

causadas pelo homem, saudaram a chegada dos veículos militares 

com cruzes negras, símbolos de uma nova cruzada contra o 

anticristo. Mas os planos de subjugação e exploração de Hitler 
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conseguiram apenas fortalecer a “estrutura podre”, obrigando até 

mesmo aqueles que detestavam o regime stalinista a apoiá-lo. 

Stalin e o aparato do Partido Comunista logo reconheceram a 

necessidade de mudar de retórica, expurgando-a de clichês 

marxista-leninistas. A expressão “Grande Guerra Patriótica” 

surgiu numa manchete no primeiro exemplar do Pravda 

publicado após a invasão, e o próprio Stalin adotou essa 

deliberada evocação da “Guerra Patriótica” contra Napoleão. 

Mais tarde naquele ano, no aniversário da Revolução de Outubro, 

invocou os heróis distintamente não-proletários da história russa: 

Alexandre Nevski, Dmitri Donskoi, Suvorov e Kutozov 

(BEEVOR, 2003, p.43). 

 

Perplexo com a invasão, o líder soviético recolhera-se a sua dacha, deixando o 

país acéfalo durante alguns dias, até que uma delegação do Politburo foi visitá-lo para 

propor a criação do Comitê Estatal de Defesa – o Stavka. Chefiado por Stalin, 

naturalmente, este comitê constituiria o poder máximo da nação, suplantando a autoridade 

do partido e do governo. 

Stalin, então, falou ao povo pelo rádio, doze dias após o início da invasão, 

mobilizando toda a população do país para a Grande Guerra Patriótica, instigando a 

formação de movimentos guerrilheiros, dando as famosas instruções de “terra arrasada”, 

conclamando o povo a carregar ou destruir tudo o que pudesse ser aproveitado pelo 

inimigo, além de citar a causa comum com os povos da América e da Europa e manifestar 

gratidão aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha por se prontificarem em ajudar. O efeito 

deste discurso, indubitavelmente, foi de enorme importância. 

 

Finalmente Stalin falou. Sua atuação foi extraordinária e, das 

coisas que disse, as primeiras palavras foram, por certo, as que 

calaram mais fundo: “Camaradas, cidadãos, irmãos e irmãs, 

combatentes do nosso Exército e da nossa Marinha! É a vós que 

me dirijo, meus amigos!” Era algo novo, Stalin jamais falara 

assim. Mas eram palavras perfeitas para o ambiente daqueles dias. 

[…]. 
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O povo soviético sentia agora que tinha um líder em quem se 

mirar. […]. Stalin conseguiu criar não apenas a esperança, para 

não dizer ainda a certeza, da vitória, mas, além disso, traçou em 

frases breves, incisivas, um completo programa de guerra para a 

nação inteira. Despertou o orgulho nacional, os instintos 

patrióticos do povo russo. Foi um vigoroso discurso de 

encorajamento à luta, um discurso de sangue, suor e lágrimas, 

tendo como único paralelo o de Churchill, após Dunquerque 

(WERTH, 1966, p. 191, 196). 

 

O avanço alemão, porém, continuava com vitórias espetaculares e, em meados de 

julho, a União Soviética encontrava-se em uma situação desesperadora, tendo perdido 2 

milhões de homens – entre mortos, feridos e prisioneiros – e milhares de tanques e aviões. 

Mas, à medida que o caos no lado soviético foi diminuindo, a resistência se tornava cada 

vez mais tenaz, obrigando a Wehrmacht a frear um pouco o ímpeto de sua ofensiva. 

 

O maior erro cometido pelos comandantes alemães foi haver 

subestimado “Ivan”, como eram chamados os soldados rasos do 

Exército Vermelho. Logo descobriram que os soldados soviéticos 

cercados ou superados em número continuavam a lutar quando 

seus colegas de exércitos ocidentais teriam se rendido. 

Imediatamente após a primeira manhã da Barbarossa, havia 

inúmeros casos de extraordinária coragem e autossacrifício, 

embora, talvez não tantos quanto os de pânico em massa, mas isso 

devido em grande parte à confusão. A defesa da cidadela de Brest-

Litovsk foi o exemplo mais impressionante disso. […]. Um dos 

defensores rabiscou num muro: “Vou morrer mas não me entrego. 

Adeus, Minha Pátria. 20/VII-41”. Este pedaço de muro continua 

reverentemente preservado no Museu Central das Forças 

Armadas em Moscou (BEEVOR, 2003, p.42). 

 

Dos três grandes objetivos iniciais dos alemães, somente o do Sul foi plenamente 

alcançado, com a conquista da Ucrânia – a região mais fértil da União Soviética – e a 

tomada de Kiev. Em 21 de setembro, terminava a batalha do cerco de Kiev – descrita por 
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Hitler como a “maior batalha do mundo” -, que custou aos soviéticos 660 mil prisioneiros. 

Grande parte deles morreria de fome ou de doenças, devido às péssimas condições do 

cativeiro. 

Ao Norte, Leningrado foi cercada, mas nunca chegou a ser tomada. A bela e 

histórica cidade – conhecida como a Veneza do Norte – fundada por Pedro, o Grande, em 

1703, às margens do rio Neva, ficou sitiada pelos invasores durante 900 dias, de setembro 

de 1941 a janeiro de 1944, e a população remanescente passou por terríveis provações. 

“O cerco de Leningrado foi, de longe, o mais sangrento de toda a história e mais russos 

morreram só naquela cidade do que militares e civis ingleses e norte-americanos durante 

toda a Segunda Guerra Mundial” (ROBERTS, 2012, p. 216-7). 

Mas a batalha decisiva se daria no centro, em torno de Moscou. Em agosto, após 

a conquista de Smolensk, a meio caminho da capital soviética, Hitler enfraquecera o 

Grupo de Exércitos do Centro, priorizando seus objetivos no Norte e, sobretudo, no Sul. 

Essa decisão foi imposta pelo Führer aos seus generais, que consideravam Moscou o alvo 

primordial, já que era o centro do poder político e o eixo principal das vias de 

comunicação do país. 

A ofensiva em direção a Moscou só pôde ser iniciada em outubro. Ela começou 

com vastas e bem-sucedidas operações de envolvimento na região de Bryansk e Vyasma, 

onde os alemães fizeram mais 650 mil prisioneiros. As chuvas de outono, entretanto, 

trouxeram Rasputitza, o período da lama, retardando o avanço alemão nas já precárias 

estradas russas. Os soviéticos, por sua vez, reforçavam as defesas da capital. 

No final de novembro, as tropas alemãs já estavam bem perto de Moscou, mas a 

natureza intercedeu em favor dos soviéticos. Em 1941, o inverno chegou mais cedo e com 

uma intensidade acima do normal. No início de dezembro, a temperatura chegou a 35ºC 

abaixo de zero e, sob todos os aspectos – vestimentas, manutenção das armas – os alemães 

estavam mais despreparados para enfrentar condições climáticas tão inclementes. Um 

jornalista italiano, Curzio Malaparte, foi testemunha ocular da evacuação de soldados 

alemães feridos na frente leste: 

 

De repente, fiquei horrorizado ao perceber que muitos deles não 

tinham pálpebras. Eu já havia visto soldados sem pálpebras na 

plataforma da estação de Minsk, poucos dias antes, vindo de 

Smolensk, mas não tantos. O frio cortante do inverno provoca as 

mais estranhas consequências. Milhares e milhares de soldados 
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haviam perdido os membros, milhares e milhares tiveram as 

orelhas, os narizes, os dedos e os órgãos sexuais amputados por 

ulcerações de congelamento. Muitos perderam o cabelo. […]. E 

muitos perderam as pálpebras. Atingidas pelo frio intenso, as 

pálpebras descolam como pele morta. […] O futuro daqueles 

homens era a insanidade (ROBERTS, 2012, p. 224). 

 

Além do “general inverno”, que já ajudara a derrotar  Napoleão, em 1812, Richard 

Sorge, um comunista alemão que espionava para os soviéticos em Tóquio, também deu 

uma contribuição importante para salvar Moscou. Acreditando em suas informações de 

que o Japão não atacaria a União Soviética, Stalin tomou a decisão de transferir divisões 

siberianas para a defesa da capital. 

No dia 6 de dezembro, as tropas soviéticas iniciaram uma contraofensiva, sob o 

comando do general Georgy Zhukov, que expulsou os alemães das proximidades de 

Moscou. Ao longo da guerra, Zhukov se revelaria o mais brilhante general da União 

Soviética, estando pessoalmente envolvido em quase todas as grandes vitórias, incluindo 

as de Stalingrado, Kursk e a captura de Berlim. 

Moscou foi salva, mas ainda não havia muitos motivos para otimismo. A Grande 

Guerra Patriótica estava apenas começando. A nação contava, entretanto, com alguns 

poderosos trunfos para enfrentar as perspectivas sombrias que tinha pela frente. Embora 

as perdas humanas tivessem sido extremamente pesadas, a enorme população do país 

fornecia continuamente novas reservas para as frentes de combate. E, realizando uma das 

mais grandiosas operações da guerra, os soviéticos tinham conseguido desmontar e 

transferir grande parte de suas indústrias para além dos montes Urais, região a salvo da 

ocupação alemã. 

 

A indústria soviética já tinha sido totalmente militarizada com a 

criação de uma Comissão Militar-Industrial em 1938, e bens 

primários estratégicos haviam sido estocados desde então. 

Contudo, os planos estavam longe de acabados quando a 

Barbarossa eclodiu e a Wehrmacht invadiu algumas regiões, 

especialmente o noroeste da Ucrânia, onde sessenta por cento das 

fábricas de armamentos soviéticas ficavam localizadas na época. 

Evacuação em massa, portanto, foi ordenada. Em 29 de junho de 
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1941, foi assinado um decreto para a remoção de 11 fábricas de 

aviões. A partir daí, teve início uma torrente de evacuações. 

Fábricas inteiras foram desmontadas e, junto com o estoque e os 

operários, colocadas em vagões e mandadas para o leste. Um total 

de 450 comboios de trem transportaram, apenas de Kiev, 197 

fábricas e 350.000 trabalhadores. Os destinos mais comuns eram 

os centros metalúrgicos nos Urais, como Magnitogorsk, ou na 

bacia carvoeira de Kuzbass, no oeste da Sibéria. Foi um 

gigantesco triunfo, no melhor estilo soviético. Imensas 

quantidades se perderam no caminho. Mas o suficiente foi salvo 

para justificar a operação. Uma fábrica de trator removida de 

Kharkov em agosto foi convertida para a produção de tanques a 

2.414 quilômetros dali, em Tcheliabinski, nos Urais, e mandou 

sua primeira remessa de T-34 ao front em dezembro (DAVIES, 

2009, p. 202). 

 

Não se pode deixar de mencionar que a União Soviética contou com uma ajuda – 

até então, muito tímida, e mais substancial nos anos que se seguiram – fornecida pela 

Grã-Bretanha e, sobretudo, pelos Estados Unidos, na forma de material bélico, enorme 

quantidade de caminhões – essenciais para manter a mobilidade do Exército Vermelho -, 

gêneros alimentícios, combustíveis, remédios, entre outros. Boa parte desta ajuda era 

enviada pela rota do Ártico, a qual se revelou extremamente dispendiosa em termos 

materiais e humanos. Cerca de 100 dos mais de 800 navios que cruzaram este oceano em 

direção ao norte da Rússia, foram afundados pelos alemães. Os marinheiros, em sua 

maioria britânicos, que morreram nesta empreitada, figuram entre os inúmeros heróis 

anônimos da Segunda Guerra Mundial. 

 

De Stalingrado a Berlim 

 

Após o fracasso da investida contra Moscou, durante o tenebroso inverno de 

1941/1942, Hitler voltou-se para o Sul da União Soviética, planejando uma ambiciosa 

ofensiva para conquistar os campos petrolíferos do Cáucaso e, paralelamente, cortar ao 

inimigo sua última grande artéria fluvial, o Volga. Ao longo da margem ocidental do rio 

Volga estendia-se Stalingrado, que contava com um importante parque industrial e uma 
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população de cerca de 600 mil pessoas. Dentro da estratégia alemã, Stalingrado, 

inicialmente, era considerada um alvo menor ligado à prioritária ofensiva na região do 

Cáucaso, de onde provinha quase todo o petróleo que abastecia o país. 

Entretanto, ao longo da campanha, Hitler foi ficando obcecado pela captura da 

cidade que levava o nome do líder da União Soviética. Stalingrado possuía objetivos 

estratégicos que não podiam ser desprezados, pois seu controle interceptaria a rota de 

comunicação dos soviéticos pelo Volga, mas o fato de ser a “cidade de Stalin” aumentava 

muito o fascínio pela sua conquista. A mesma mística funcionava para o lado soviético, 

que empreendeu todos os esforços possíveis para defendê-la. No imaginário coletivo de 

populações envolvidas em uma guerra, este tipo de simbolismo acaba adquirindo grande 

significado. Hitler, por exemplo, havia ordenado a mudança do nome de um encouraçado 

chamado Deutschland, temendo os possíveis efeitos sobre o moral do povo se um navio 

chamado Alemanha fosse afundado. 

Assim, entre agosto de 1942 e fevereiro de 1943, Stalingrado acabou tornando-se 

palco de uma das maiores e mais violentas batalhas de todos os tempos, finalmente 

vencida pelos soviéticos, após uma enorme contraofensiva arquitetada pelo general 

Zhukov. 

No domingo de 23 de agosto, os alemães iniciaram seu ataque 

sobrevoando a área com 600 aeronaves: diz-se que quarenta mil 

civis morreram nas primeiras quatorze horas, quase tantos quanto 

pereceram em toda a blitz de 1940 e 1941 na Grã-Bretanha. […] 

Paulus lançou seu primeiro grande ataque terrestre em 13 de 

setembro, e, a partir desse momento, a luta foi travada numa 

paisagem de ruínas. […] 

Novas unidades eram atiradas em batalhas assim que chegavam. 

O comandante do LXII Exército, general Vasily Chuikov, disse: 

“Tempo é sangue”. A detonação de bombas e projéteis, o estalar 

das armas pequenas e os barulhos de morteiros raramente 

paravam, dia ou noite […]. Uma jovem soldada disse: “Eu 

imaginava como seria a guerra – tudo em chamas, crianças 

chorando, gatos correndo, e, quando cheguei a Stalingrado, vi 

exatamente isso, porém muito mais terrível”. Ela ingressara no 

serviço militar com um grupo de amigos de sua cidade natal, 



Acesso Livre n. 8   jul.-dez. 2017 
 

68 
 

Tobolsk, na Sibéria. A maioria foi enviada para a cidade sitiada e 

poucos saíram vivos dali. [...] 

A batalha foi travada em condições que permitiram aos soldados 

russos demonstrar sua maior habilidade, o combate corpo a corpo. 

Não havia espaço para grandes avanços de tanques Panzer ou para 

manobras criativas contra os flancos. A cada dia, soldados, 

canhões e tanques alemães tentavam apenas abrir caminho para o 

Volga, metro a metro, através de montes de escombros em que os 

russos se amontoavam, praguejavam, morriam de fome ou de frio. 

[…] 

Os russos lutaram com um desespero reforçado, como sempre, 

pela coerção. O preço de retiradas não autorizadas era a morte. 

[…]. Aqueles que tentaram pagaram caro: cerca de 13.500 

soldados foram executados em Stalingrado por suposta covardia 

ou deserção, e muitos outros foram mortos de forma sumária. […] 

Quase todos os soldados sentiam fome e frio o tempo inteiro. 

Atiradores e morteiros tornavam fatal cada movimento 

descuidado; muitos homens morreram coletando munição ou na 

fila dos ranchos de campanha. As mulheres também. Chuikov 

prestou tributo incondicional às contribuições delas como 

operadoras de comunicação, enfermeiras, amanuenses e 

sentinelas de defesa antiaérea. […] 

Moscou dramatizou muitos episódios com objetivos 

propagandísticos, como a história de um fuzileiro naval chamado 

Panaiko, cujo coquetel molotov pegou fogo, transformando-o 

numa tocha humana. O homem, condenado, cambaleou em 

direção a um tanque alemão, onde jogou um segundo coquetel 

contra a grelha de ventilação do motor, engolfando o tanque e a 

si numa imensa bola de fogo. Se alguns casos eram apócrifos, 

outros não. “A coragem é contagiosa aqui, como a covardia é 

contagiosa em outros lugares”, escreveu Vasily Grossman, e com 

razão. As ordens de Stalin eram simples e fáceis de entender: a 

cidade precisava ser defendida até o último homem e a última 

mulher (HASTINGS, 2011, p. 327-30). 
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Stalingrado constituiu-se em um ponto de virada na Segunda Guerra Mundial. 

Junto com outras importantes vitórias dos norte-americanos e britânicos – Midway, no 

Pacífico, e El Alamein, no norte da África – a épica batalha assinalou o início da reação 

dos Aliados e o fim da primeira fase da guerra, marcada pelas arrasadoras conquistas da 

Alemanha e do Japão. Talvez nada ilustre melhor este momento do que a confusa, porém 

profética, frase do primeiro-ministro britânico, Winston Churchill: “Isso não é o fim; não 

é nem o começo do fim; mas, talvez, seja o fim do começo”. 

Em julho de 1943, Hitler tentou uma última cartada para reverter o curso da guerra 

na frente russa, reunindo quase todas as suas reservas de blindados disponíveis. Seu alvo 

era a saliência de Kursk, um grande bolsão soviético que se projetava para dentro do 

território ocupado pelos alemães. A batalha de Kursk foi o maior enfrentamento de 

tanques da História. As perdas humanas e materiais foram enormes de ambos os lados. 

Entretanto, a esta altura da guerra, as reservas soviéticas já eram bem maiores do que as 

alemãs. Com o fracasso do ataque e a notícia do desembarque anglo-americano na Sicília, 

Hitler ordenou o fim da ofensiva, para evitar o total aniquilamento das suas divisões 

Panzer. 

Após Kursk, a iniciativa na frente oriental passou definitivamente para o lado 

soviético. Até o fim do ano de 1943, o Exército Vermelho já tinha reconquistado dois 

terços do território ocupado pelos alemães. Smolensk foi libertada a 25 de setembro, e 

Kiev, a 6 de novembro. Em janeiro de 1944, foi levantado o cerco de Leningrado. À 

medida que se retiravam em direção ao Oeste, as tropas alemãs devastavam 

sistematicamente tudo o que encontravam pelo caminho, deixando um terrível saldo de 

destruição nas regiões que haviam ocupado na União Soviética. Em maio, o Exército 

Vermelho já tinha libertado todo o país e transposto, em alguns pontos, as fronteiras da 

Romênia e da Polônia. 

A chegada do Exército Vermelho aos arredores de Varsóvia, em agosto, estimulou 

a resistência polonesa a sublevar a cidade, mas o movimento, que ficou conhecido como 

o Levante de Varsóvia, acabou sendo impiedosamente esmagado pelos nazistas, sem que 

os soviéticos interviessem para salvar os patriotas poloneses. Stalin teria agido 

deliberadamente, por razões políticas, já que os resistentes de Varsóvia, em sua maioria, 

eram fiéis ao governo polonês no exílio, em Londres, e não ao chamado grupo de Lublin, 

que seguia as orientações de Moscou. 

O avanço do Exército Vermelho provocou um enorme êxodo da população alemã 

que vivia nas regiões do Leste: Pomerânia, Boêmia, Silésia, Prússia Oriental e enclaves 
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nos Países Bálticos. Durante esse processo acabou ocorrendo a maior tragédia marítima 

de todos os tempos, a qual, embora pouco conhecida, causou um número de vítimas seis 

vezes maior do que o naufrágio do Titanic, em 1912. Na noite de 30 de janeiro de 1945, 

o navio de cruzeiro Wilhelm Gustloff, abarrotado com dez mil refugiados da Prússia 

Oriental, foi torpedeado por um submarino soviético nas águas geladas do mar Báltico. 

Foram resgatadas com vida 1.239 pessoas. Muitos dos que não se afogaram acabaram 

perecendo de hipotermia, provocada pela baixíssima temperatura da água. Cerca de 

quatro mil crianças morreram no naufrágio. 

O medo e o pânico dos que fugiam não eram infundados, pois grande parte das 

tropas do Exército Vermelho estava imbuída de um espírito vingativo pelas inúmeras 

atrocidades cometidas durante a ocupação da União Soviética. Não foram poucos os 

relatos de saques, pilhagens, assassinatos e estupros cometidos contra a população civil 

alemã. A sanha vingativa chegou ao ápice na ofensiva final contra Berlim, em abril de 

1945. De acordo com estimativas dos hospitais da cidade, cerca de cem mil mulheres 

foram estupradas na capital alemã, muitas várias vezes seguidas, por grupos de soldados 

que se revezavam. 

 

O estupro sempre provoca vergonha, e uma timidez em relação 

ao tema pode afetar os historiadores. No passado, raramente era 

discutido, exceto de maneira superficial. Todavia, é onipresente 

na guerra. Na maior parte, os soldados são jovens, homens 

sexualmente segregados, carregando facas e armas de fogo. 

Supostamente, devem usar as armas contra o inimigo. Mas, à solta 

entre os civis, ficam fortemente tentados a usar de seu poder para 

outros fins. Sem exceção, todos os exércitos cometem estupros. 

Nenhum gosta de admitir. […] 

Durante a incursão dos aliados ocidentais na Alemanha em 1945, 

o promotor do Exército dos EUA teve que lidar com quinhentos 

casos de estupro por semana. “O comportamento de nossas 

tropas”, lamentou-se um oficial de inteligência americano, “não 

dá motivos de orgulho… Há uma tendência entre os ingênuos ou 

os mal-intencionados a pensar que somente os russos saqueiam e 

estupram. Os combatentes da democracia não foram mais 
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virtuosos do que aquilo que se relatou serem as tropas do 

comunismo”. […] 

As tropas alemãs certamente tiveram mais opções de países nos 

quais cometer abusos, mas não apresentaram o mesmo 

comportamento abjeto em todos os lugares. […]. No geral, os 

soldados da Alemanha nazista cometeram estupro em escala 

maciça, mas, dado o tamanho da oportunidade apresentada pela 

ocupação de boa parte do continente europeu, poderia não ser 

considerado excessivo. […] 

Entretanto, sem a menor sombra de dúvida, o histórico do 

Exército Vermelho superou o de todos os demais. Tão logo o 

exército saiu do território soviético e incorporou uma atitude de 

libertador, seus comandantes assumiram que todos os alemães e 

colaboracionistas deveriam ser punidos coletivamente. A punição 

para os homens era fuzilamento. A punição para mulheres era 

estupro coletivo. Não havia piedade para jovens ou idosas. As 

enfermeiras dos hospitais foram estupradas em massa. Freiras em 

conventos foram, literalmente, postas em fila e estupradas. 

Meninas de oito anos e viúvas de oitenta anos foram estupradas – 

atacadas em série até o sangue correr e o corpo indefeso expirar. 

Em mais de uma ocasião, ao libertar campos de trabalho alemães 

cheios de trabalhadores escravos soviéticos, os soldados 

soviéticos estupraram suas próprias mulheres do mesmo jeito. 

Eles haviam sido ensinados a desprezar essas mulheres, que, 

como se dizia, tinham se “vendido aos alemães”. 

O clima de violência que facilitava semelhantes ultrajes era 

inflamado por pedidos oficiais por vingança, exemplificados 

pelos aterradores artigos do escritor Ilia Ehrenburg no jornal do 

Exército, Krasnaia Zviezda (“Estrela Vermelha”). Ehrenburg não 

incentivou explicitamente o estupro, como alegado por Goebbels, 

mas sem dúvida colaborou com a regra não-escrita que valia tudo. 

Lev Kopelev, mais tarde um famoso escritor, foi preso pelo 

SMERSH por criticar Ehrenburg e por disseminar “a propaganda 

burguesa de humanismo e piedade para o inimigo”. Autoridades 
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políticas encaravam a recusa em infligir vingança como uma 

ofensa. Não foi por acaso que, quando o Exército Vermelho 

entrou pela primeira vez no território alemão, em Nemmersdorf, 

no leste da Prússia, foram as mulheres locais que sofreram: 

estupradas e depois crucificadas (DAVIES, 2009, p.371-4). 

 

Em fevereiro de 1945, os soviéticos já tinham chegado ao rio Oder, a 70 

quilômetros de Berlim, e começaram a concentrar forças gigantescas para dar o golpe de 

misericórdia no Terceiro Reich. A ofensiva final contra a capital alemã começou no dia 

16 de abril e, em uma semana, o Exército Vermelho já alcançava os subúrbios da cidade. 

A luta atingiu uma ferocidade incrível – os soviéticos tiveram 200 mil baixas – e Berlim 

foi reduzida a escombros pelo implacável fogo da artilharia. No dia 2 de maio, a bandeira 

vermelha com a foice e o martelo já tremulava no alto do Reichstag, o Parlamento alemão. 

Chegava ao fim a Grande Guerra Patriótica, que custou à União Soviética a 

inacreditável cifra de 25 milhões de mortos, sendo quase dois terços de civis. Foram 1418 

dias de combates, desde a invasão e a sofrida e sangrenta libertação do país, depois 

passando como um rolo compressor pelas nações da Europa Oriental, até chegar ao 

coração do inimigo. Em alguns momentos, sobretudo no início, as circunstâncias eram 

tão adversas, que o triunfo parecia impossível. Torná-lo possível exigiu imensos 

sacrifícios da nação e, provavelmente, foi algo que só poderia ter ocorrido em um país 

como a União Soviética. 

 

A outra grande vantagem dos russos foi a implacável impiedade 

de Stalin. […]. Para movimentar grande parte da base industrial 

russa, junto com alimentos, ferramentas, equipamentos e 

prisioneiros, assim como 25 milhões de russos, para tão longe no 

leste e depois impor 18 horas de trabalho por dia e apenas um dia 

de descanso por mês, provavelmente foi necessário um poder 

totalmente discricionário. […]. É evidente que, em muitos casos, 

as condições de vida e de trabalho eram inenarráveis; numa das 

fábricas, 8 mil operárias viviam em buracos cavados no chão. […] 

Não menos do que 135 mil militares do Exército Vermelho – 

efetivo equivalente a 12 divisões – foram executados pelos 

próprios soviéticos durante a guerra, [...]. 
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Cerca de 400 mil russos serviram em batalhões punitivos, criados 

para impor a absoluta obediência no Exército Vermelho. No 

entanto, se a menor transgressão fosse permitida, os soviéticos 

jamais teriam persuadido seres humanos racionais a enfrentar o 

inferno que foi a Grande Guerra Patriótica, […]. “É provável que 

apenas uma ditadura tão selvagem quanto a de Stalin e um povo 

tão habituado ao barbarismo quanto o russo tivessem sido capazes 

de dobrar o poder de Hitler”, é o veredicto de Max Hastings. “A 

história de como o conseguiram  nunca foi para pessoas com 

estômagos fracos” (ROBERTS, 2012, p.227-9). 

 

O fato é que a Grande Guerra Patriótica foi uma questão de vida ou morte, e o 

peso da extraordinária vitória militar fez a União Soviética emergir da Segunda Guerra 

Mundial, ao lado dos Estados Unidos, com o status de superpotência e ator preponderante 

no cenário da geopolítica mundial. Em breve, estas duas nações, aliadas durante a guerra, 

estariam em campos opostos, desta vez numa Guerra Fria, marcada pela oposição entre 

os blocos capitalista e socialista. 
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Abstract: The paper is designed to explain several nonlinear effects inherent to social 

movements. The authors rely on the ideas and tools of self-organized criticality (SOC) 

theory to interpret mechanisms of protest outbreaks in history. The subject of the study is 

the numerical series reflecting the dynamic of peasant unrest in Russia from 1857 to 1900, 

and the intensity of urban riots in Russia in 1917–1918. Pink noise, an attribute of SOC, 

can be identified in some of the numerical series. Thus, it can be argued that those 

respective societies had significant transformational potential because pink noise may 

forebode avalanches – abrupt system-wide transformations. In such social systems, large-

scale social movements could be inspired by ordinary factors to then grow intermittently. 

Microscopic social problems generate macroscopic perturbations. Pink noise and 

consequent avalanches were produced as a result of deep internal processes which were 

barely noticeable to external observers – politicians, intellectuals, civil servants. In the 

studied historical episodes, the processes leading to social upheaval would not be 

extinguished in the periods of social and political stability. The authors bring forward a 

typology of protest activity based on the color/type of noise identified in the numerical 

series studied. 

Keywords: self-organized criticality, pink noise, protest movements. 
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Movimentos sociais analisados no contexto da teoria da Criticalidade Auto-

Organizada 

 

Resumo: O artigo tem o objetivo de explicar alguns efeitos não lineares inerentes a 

movimentos sociais. Os autores se baseiam em ideias e ferramentas da teoria da 

Criticalidade Auto-Organizada (SOC, na sigla em inglês) para interpretar mecanismos de 

eclosão de protestos na história. O objeto do estudo são as séries numéricas que refletem 

a dinâmica de levantes camponeses na Rússia de 1857 a 1900 e a intensidade de distúrbios 

urbanos em 1917-1918. O ruído rosa, um atributo da SOC, pode ser identificado em 

algumas séries numéricas. Portanto, pode ser argumentado que essas respectivas 

sociedades tiveram um significativo potencial transformacional, tendo em vista que o 

ruído rosa pode pressagiar avalanches – transformações sistêmicas abruptas. Em tais 

sistemas sociais, movimentos sociais em larga escala podem ser inspirados por fatores 

comuns para então crescerem intermitentemente. Problemas sociais microscópicos geram 

perturbações macroscópicas. O ruído rosa e as avalanches consequentes foram 

produzidos como resultado de processos internos profundos que eram pouco percebidos 

por observadores externos – políticos, intelectuais, servidores públicos. Nos episódios 

históricos analisados, os processos que levaram à sublevação social não poderiam ser 

debelados nos períodos de estabilidade social e política. Os autores apresentam uma 

tipologia de atividades de protesto baseados na coloração ou tipo de ruído identificado 

nas séries numéricas estudadas. 

Palavras-chave: Criticalidade Auto-Organizada. Ruído rosa. Movimentos de protesto 

 

 
Problem, hypothesis, tasks 

 

eft ideas and radical political practices have had numerous periods of decay and 

of explosive growth alike. This is a reflection of a strange social movement 

dynamic which underpins the political left. Many cases in history show that 

following a long period of stagnation, protest activity would rise sharply. Submissive 

peasants set fire to the estates. Law-abiding burghers trashed police stations. Royal 

lawyers established republics. Mass-scale left leanings appeared/revived so rapidly that 

rebellions and revolutions seemed uncalled for, and even the left-wing politicians did not 



Acesso Livre n. 8   jul.-dez. 2017 
 

77 
 

see them coming. Thus, at the beginning of 1917, Vladimir Lenin said that revolution in 

Russia was a matter of the remote future. 

It can be assumed that radical social movements emerge in response to a powerful 

extraordinary factor (a war, economic crisis, natural disaster) and extinguish as soon as 

this factor is eliminated.  

Another point of view is that social movements are determined by deep and ongoing 

factors rooted in the social system, in daily routine practices, and in norms of social 

interaction. To an external observer (politicians, intellectuals, civil servants), the 

processes building up to outbreaks may be imperceptible, and the defects of the social 

system may seem insignificant until right before they bring it to collapse. In this 

paradigm, extraordinary factors are not viewed as essential contributors, but only as 

triggers or even abstract speculations developed by historians in the aftermath of the 

event.  

How can we discover and measure the latent protest/transformational potential? 

How can we explain rotation between social stability and outbreaks? How can we 

describe mechanisms and prerequisites of abrupt social upheavals? In this article, we will 

attempt to answer these questions. 

In the natural sciences, similar effects are explained with the help of self-organized 

criticality (SOC) theory developed by a number of researchers, in particular Per Bak, 

Chao Tang, and Kurt Wiesenfeld (1988). We will try to show that SOC theory is 

applicable and heuristically efficient in social sciences as well.  

Traces of SOC were identified in two historical processes studied. The first one is 

peasants’ protest activity in European Russia over a few decades that preceded the first 

Russian revolution of 1905–1907. The second process is urban protest activity in Russia 

in 1917–1918, namely over the course of the February and October revolutions, and also 

at the beginning of the civil war. 

 

Approaches 

When a system is in criticality state, any event, however minor, will have not only 

local, but system-wide implications. Hence, even a short and weak impulse may initiate 

cause-and-effect waves which do not extinguish. Such waves overlap, and then they 

intensify or weaken each other. Self-organized criticality may only appear in the systems 

having a number of prerequisites; thus, they comprise a multitude of elements and causal 

loops. Also, there may not be any material constraints to the interaction between the 
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elements. The main parameters of a system in the state of criticality change in pink noise 

mode (1/f-noise), which is believed to be an attribute of SOC. Pink noise (Figure 1) is a 

process which consists of ups and downs, each of which, in turn, is an aggregate of smaller 

ups and downs, and so on. Pink noise is a fractal process, in which each element is similar 

to the aggregate (MANDELBROT, 1982). 

Systems in the state of criticality are prone to abrupt and crucial transformations – 

avalanches, when one or several key parameters break down. This is why pink noise is 

considered to be an indicator of rapid and drastic system transformations. However, there 

are known critical systems with specific sustainability mechanisms that have existed for 

an indefinitely long period of time, although permanent anticipation of disaster is a 

normal state for such systems. 

Self-organized criticality theory pretends to provide a universal explanation of the 

nature of pink noise and its effects. Pink noise and avalanches are caused by microscopic 

processes. SOC theory binds microscopic dynamic in a system to changes in a multitude 

of its tiniest elements. Very weak impact can initiate processes resulting in an avalanche. 

It can be an external impulse or a random event. If a system has certain intrinsic 

properties, then causal loops will not allow impulses to extinguish. Numerous interacting 

elements within the system will not equilibrate. However, for a long period of time, 

catastrophic processes do not manifest themselves. As a rule, an avalanche emerges 

abruptly, causing system parameters to drop to infinity. This can mean a social upheaval 

or an earthquake, mass loss of animals or disastrous flooding of a river.  

Avalanches are nonlinear effects, when the cause and effect ratio is no longer 

commensurate. Ordinary microscopic factors can generate extraordinary macroscopic 

events. The previous day or year, some trivial factors seemed to have no real effect, but 

then suddenly they cause a disaster.  

An external observer must think that an avalanche happens unexpectedly, for no 

reason. But there is always a reason, of course. Besides, using SOC theory, we can 

identify systems on the verge of an avalanche relatively easy. Pink noise can be calculated 

accurately and then serve as an indicator of system situation. 
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Figure 1. Example (А) and spectrogram (B) of pink noise. 

 

Source: D. Zhukov, V. Kanishchev, S. Lyamin. 

 

Figure 2. Example (А) and spectrogram (B) of white noise. 

 

Source: D. Zhukov, V. Kanishchev, S. Lyamin. 

 

Figure 3. Example (А) and spectrogram (B) of red noise. 

 

 

Source: D. Zhukov, V. Kanishchev, S. Lyamin. 
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Although pink noise has a significant share of random elements, it is fundamentally 

different from the chaotic white noise (Figure 2). White noise is a process which has no 

memory or regularities.  

On the contrary, red (Brownian) noise is a conservative evolutional process with a 

great, though short-term memory (Figure 3). In this case, each and every event is 

determined by its antecedent. Random deviations are only possible within a narrow range. 

We believe that changes in the signal type/color may be an indicator that can help 

identify when and which major changes occurred or are currently occurring in the studied 

system. Moreover, identification of pink noise in a signal enables us to bring forward 

SOC-based hypotheses and interpretations. 

The subject of this study is numerical series/signals reflecting the number of protest 

events over certain time segments within the total period studied. 

Spectrum analysis can detect pink noise. By means of fast Fourier transform, the 

complex signal is broken down into an array of harmonics. Each harmonic is a simple 

signal with constant frequency and amplitude. Spectrograms are normally built in double 

logarithmic space. Axis х shows the frequency of each harmonic, and axis у its power, 

which is proportionate to squared amplitude. A complex signal consists of numerous 

harmonics, which look like an assembly of points on a spectrogram. If this assembly of 

points follows a power law, then the power law exponent allows for identifying the 

process as pink or red (Brownian) noise, or for making a hypothesis on the presence of 

white noise. 

The power trend line is defined by a formula (1), where f is frequency, S is power, 

and α is the power law exponent: 

 

 (1) 
 

Exponent α defines the slope of the straight line on the spectrogram (Figures 1B, 

2B, 3B). If α ≈ 1, it means pink noise. If α ≈ 2, then the noise is considered to be red. 

If α ≈ 0, then the straight line is parallel to axis х. Such a signal can possibly be 

white noise. But since identification of white noise requires extensive data and special 

tests, we can only speculate hypothetically about the presence of white noise in our data.  
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A standard R2 tool was used to verify the trend. The closer R2 was to 1, the more 

solidly the trend line approximated the points on the spectrogram. Low R2 combined with 

α approaching 0 means there were no patterns inherent to pink noise, which overall was 

enough for our interpretations.  

 

Literature 

In nature, many systems have been discovered to emit pink noise. They include 

fluctuations in river heights, quasar light emissions, electrical activity of the human brain, 

the frequency of traffic jams, and many more. Pink noise can be viewed as the voice of 

the Universe.  

Bak described pink noise as follows: 

There are features of all sizes: rapid variations over minutes, and 

slow variations over years… The signal can be seen as a 

superposition of bumps of all sizes; it looks like a mountain 

landscape in time, rather than space. The signal can, equivalently, 

be seen as a superposition of periodic signals of all frequencies. 

This is another way of stating that there are features at all time 

scales. Just as Norway has fjords of all sizes, a 1/f signal has 

bumps of all durations. (BAK, 1996, p. 21-2). 

To illustrate how widely it occurs in nature, he used the term “punctuated 

equilibria”:  

Large intermittent bursts have no place in equilibrium systems, 

but are ubiquitous in history, biology, and economics… The 

complex status is on the border between predictable periodic 

behavior and unpredictable chaos. […] Systems with punctuated 

equilibria combine features of frozen, ordered systems with those 

of chaotic, disordered systems. Systems can remember the past 

because of the long periods of stasis allowing them to preserve 

what they have experienced through history, mimicking the 

behavior of frozen systems. Meanwhile, they can evolve because 

of intermittent bursts of activity. (BAK, 1996, p. 29–31, 143). 
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A number of researchers have contributed to the expansion of ideas and 

methodology of SOC theory into a wide array of sciences (including the social sciences): 

Donald Turcotte (1999), Donald Turcotte and John Rundle (2002), Mark Buchanan 

(2000), Gregory Brunk (2001, 2002a, 2002b), and Georgy Malinetskii (2013). 

In his article “Why Do Societies Collapse?” Brunk declared:  

I advance a theory of the collapse of societies that is based on self-

organized criticality, which is a nonlinear process that produces 

sudden shifts and fractal patterns in historical time series. More 

generally, I conjecture that weak, self-organized criticality is 

ubiquitous in human systems. If this conjecture is correct, it 

would not only explain the source of total societal collapses but 

the pattern of most other sorts of human calamities and even the 

frequency distribution of many mundane day-to-day events 

(BRUNK, 2002b, p. 195).  

In another work, he raises questions about the nature of abrupt social 

transformations in history: 

Why do distributions of historical data almost always contain a 

few extreme events that seem to have had a different cause from 

all the rest? Why do so many of our “lessons of history” fail to 

predict important future events? As people, organizations, and 

nations become increasingly sensitive to each other’s behavior, 

trivial occurrences sometimes propagate into sudden changes. 

Such events are unpredictable because in the self-organized 

criticality environment that characterizes human history, the 

magnitude of a cause often is unrelated to the magnitude of its 

effect (BRUNK, 2002a, p. 25). 

Theoretical and survey works (BORODKIN, 2005) contain numerous assumptions 

that SOC theory is applicable and heuristically efficient in the social sciences. Thomas 

Kron and Thomas Grund (2009) made a philosophical generalization that modern society 

has attributes of criticality. But outside economics, there are only a handful of articles that 

aim to prove the presence of SOC in specific social processes.  
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One of the earliest attempts to identify SOC in social reality was the research paper 

by David Roberts and Donald Turcotte (1998) on military conflicts. Having reviewed the 

statistics of wars since the fifteenth century authors concluded the following: 

One can qualitatively discuss the breakdown of order in the world 

in a similar manner to the “forest fires” in the forest-fire model. 

In the forest-fire model, sometimes a match starts a fire and 

sometimes it does not. Some fires are large and some are small... 

In terms of world order there are small conflicts that may or may 

not grow into major wars. The stabilizing and destabilizing 

influences are clearly very complex. The results we have shown 

indicate that world order behaves as a self-organized critical 

system independent of the efforts made to control and stabilize 

interactions between people and countries (ROBERTS and 

TURCOTTE, 1998, p. 357). 

Lars-Erik Cederman (2003) also discovered power laws in the history of wars. 

Michael Biggs (2005) detected power laws in class conflicts in Chicago and industrial 

strikes in Paris in the late nineteenth century. In 2014, Simone Picoli et al. (2014) 

published a paper demonstrating power-law distribution in a number of violent events in 

Iraq, Afghanistan, and Northern Ireland.  

Dmitry Zhukov, Valery Kanishchev, and Sergey Lyamin (2016) discovered the 

presence of pink noise in historical data. This proved the hypothesis that changing noise 

color is a good indicator of force, direction, and time of transformations in the social 

system in question. Identifying the type of noise makes it possible to typify social systems 

and evaluate their potential for outbreaks. Ichiro Shimada and Tomio Koyama (2015) 

studied the dynamic of electoral preferences in Japan. Researchers showed that SOC 

effects may be indicative of the system’s readiness for social transformations. Raymond-

Alain Thietart (2016) found SOC effects in a large corporation. 

Self-organized criticality effects are very often identified in agent-based models 

(TURCOTTE, 1999). Simulation models, especially the evolution model (SNEPPEN et 

al., 1995), play a very important role in SOC theory. 
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Peasant unrest in Russia in the second half of the nineteenth century 

Sources 

Primary numerical series were sourced from a database put together based on the 

available printed documents. We measured the intensity of peasant unrest by six-month 

periods in most governorates of the European Russia from 1857 to 1900. Examples of 

primary numerical series are provided in Figure 4. The database and its compilation 

method and sources are available on the website of the Center for Fractal Simulation 

(http://ineternum.ru/bd-pr/). Protest activity was related to the results of peasant reforms 

of the 1860s, when the fields, forests, and water resources allocated to peasants were far 

below their needs, and the quality of these resources was at times inferior as well. 

 

Figure 4. Peasant unrest in several governorates of Russia, 1857–1900 

 
Source: D. Zhukov, V. Kanishchev, S. Lyamin. 

 
 
Results 

Numerical series were subjected to spectrum analysis, which allowed identification 

of power-function distributions (Table 1). 
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Table 1. Power-function distributions in the dynamic of peasant unrest in Russia, 1857–
1900 

 

Governorate 
Number of 

events 
α R2 

Vladimir 377 0.81 0.383 
Vologda 152 0.82 0.763 
Voronezh 299 1.09 0.576 
Vyatka 313 0.88 0.665 
Kazan 390 1.00 0.694 
Kaluga 335 0.70 0.348 
Kostroma 165 0.71 0.315 
Kursk 381 1.51 0.750 
Moscow 279 0.96 0.473 
Nizhni 
Novgorod 

360 0.85 0.447 

Novgorod 428 1.09 0.607 
Olonets 100 1.46 0.624 
Orenburg 88 0.53 0.244 
Orel 509 1.67 0.723 
Penza 443 1.19 0.621 
Perm 192 0.54 0.186 
Petersburg 150 1.03 0.494 
Pskov 179 0.76 0.636 
Ryazan 318 1.55 0.678 
Samara 404 0.98 0.475 
Simbirsk 240 0.53 0.259 
Smolensk 741 1.43 0.500 
Stavropol 105 1.15 0.663 
Tver 209 0.99 0.543 
Ufa 172 1.52 0.702 
Yaroslavl 113 0.55 0.227 
Saratov 731 0.93 0.541 
Tambov 339 0.93 0.502 
Tula 220 0.88 0.498 

 
 
Figure 5 represents some of the spectrograms that show different types of results. 
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Figure 5. Spectrogram of intensity of peasant unrest, 1857–1900. 

 

A – Vologda governorate (α = 0.82; R2 = 0.763); B – Kursk governorate (α = 1.51; R2 = 0.75). 
Source: D. Zhukov, V. Kanishchev, S. Lyamin. 

 

Interpretations 

We believe that red noise (α ≈ 2) is inherent to mature protest movements, designed 

and organized by some revolutionary force. But in most governorates studied, numerical 

series showed signs of pink noise. This gives evidence of a SOC process. Internal 

properties of local peasant communities determined a significant social potential for rapid 

growth in protest activities set off by very trivial factors.  

In the second half of the nineteenth century, European Russia had run out of 

resources for extensive agricultural development, as there was no more virgin land left to 

plow. A demographic increase brought about a drastic reduction in the average area of 

land per peasant. As a result, labor efficiency and marketability (ratio of commodity 

output to the total output) remained extremely low. Low profitability and excessive 

manpower hampered introduction of intensive agricultural technologies in the peasant 

economy. A phenomenon of agrarian overpopulation developed in Central Russia. In 

short, peasant population was facing a dead end. In addition, a significant share of the 

Russian territory lies in areas of high-risk farming, and the nineteenth century 

technologies could not ensure enough harvest every year.  

Peasants’ farming activities were regulated by the local community, which 

prevented differentiation to ensure the survival of all its members. The community was 
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the main self-organizing institution, which handled both external and internal threats. But 

as traditional survival mechanisms were becoming increasingly ineffective, the 

community started to unwillingly produce social activism.   

Even in those years in which peasants were calm, this did not mean that the 

processes leading to social outbreaks had faded out or disappeared. The protest dynamic 

on Figure 4 appears to be fading, but already in 1905 Russia was faced with agrarian 

revolution.  

 

Urban riots in Russia in 1917–1918  

Sources 

Primary numerical series were sourced from a database on about 1200 urban riots 

in Russia registered in the archives of the Ministry of Interior of the Provisional 

Government and People’s Commissariat of Internal Affairs of the Soviet government. It 

includes mob punishment of policemen and other officers; trashed retail outlets and theft 

of goods, including alcohol (Russia implemented a dry law during World War I); and 

other similar misdoings. The database is open to the public (http://ineternum.ru/bunti/). 

Based on this database, we put together numerical series reflecting the intensity of 

urban riots by week in the period from February 2017 until August 2018 – that is, during 

the February and October revolutions and at the beginning of the civil war. Examples of 

such series are shown in Figure 6. 

 

Figure 6. Intensity of urban protests, 1917–1918 

 

Source: D. Zhukov, V. Kanishchev, S. Lyamin. 
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Results 

Power law exponents and R2 are presented in Table 2. Examples of spectrograms 

are shown in Figure 7. 

 
Table 2. Identification of pink noise in the dynamic of urban riots, 1917–1918. 

Region 
Number of 
events 

α R2 

Total Russia 1172 0.72 0.637 
Volga region (Middle Volga)  147 0.29 0.122 
Ukraine and Moldavia 165 0.99 0.581 
Central industrial area 
(excluding Moscow) 192 

0.24 0.210 

Central Black Earth Region 80 0.24 0.093 
Moscow 90 0.49 0.314 
Petrograd 194 0.76 0.319 

 

 

Figure 7. Spectrograms of the dynamic of protest activity, 1917–1918 

 

А – total Russia (α = 0.72; R2 = 0.637); B – Volga region (α = 0.29; R2 = 0.122). 
Source: D. Zhukov, V. Kanishchev, S. Lyamin. 

 

Interpretations 

In most regions, the power law exponent is close to zero, which is not pink noise. 

Apparently, in this case we are dealing with chaotic numerical series. It seems that large 

regions lacked social cohesion and did not accumulate and channel enough protest 



Acesso Livre n. 8   jul.-dez. 2017 
 

89 
 

potential (with the exception of Petrograd, Moscow, and also Ukraine). But on a national 

scale, urban riots in 1917–1918 did have elements of pink noise (Table 1, line 1). This 

shows that overall, Russian society was in the state of SOC. Microscopic events and 

processes generated outbursts of different scale, including avalanches that would span the 

whole country.  

Traditional institutions of urban self-organization – guilds – were born from 

medieval corporations. They were not designed to encourage social activism, but in the 

new conditions they degraded or mutated. 

Reforms of the 1860s spurred population mobility. Cities became flooded with 

peasants looking for means to sustain themselves. Industrial facilities needed but a small 

part of the fresh labor force. By the beginning of the twentieth century, the resulting 

“peasantization” and marginalization of the cities had become massive. Most 

townspeople’s welfare and social status were shaky and uncertain. The world and civil 

wars added to this the devastation in the middle classes – tradesmen, homeowners, 

salespeople, and small proprietors, who faced the threat of falling into the lower classes 

of wage workers. The idea was very frustrating for a petit bourgeois; it made them 

rebellious and spurred them to join forces with lower classes.  

Thus, while peasant migration into the cities was not enough to solve their 

problems, it did cause major imbalance in the cities. 

 

Conclusion 

Communities in which protest activities show signs of white noise probably do not 

have internal drivers and consistent motives for protests. In this case, social movements 

are caused by brief and occasional factors which disappear just as easily as they arise.  

We assume that red noise is indicative of highly organized protest movements. In 

the historical episodes studied, we did not see this effect in pure form.  

A type of protest activity indicated by pink noise presents the highest threat to 

system stability. Self-organized criticality is inherent to societies prone to explosive 

growth in protests due to their intrinsic properties. In such societies, avalanches 

(outbreaks of small- and medium-scale activity) may be caused by very ordinary and 

weak factors. On the microscopic level, some critical processes do not fade out even in 

periods of social inactivity. As a result, from time to time, a specific combination of such 

processes may generate outbreaks of activity which to an external observer may appear 

to have no apparent reasons.  
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It did not take a powerful and prominent destabilizing factor to provoke such 

avalanches. Even if there was an extraordinary factor, it was a pretext rather than the main 

cause. 

A social outbreak is a manifestation of transformational potential within a system. 

We assume that such potential existed in the studied historical episodes and many other 

societies in the past, just as it exists today in people’s daily lives and their business 

practices, behavior, interaction codes, and so on.   

In the early twentieth century, the political forces in Russia could spot the critical 

processes to some extent, but they did not realize their true transformational potential. 

Conservative and liberal parties were capable of neither channeling the protest potential 

into the legitimate political field nor de-escalating tensions through reforms. In 1917, only 

the left radical forces found themselves on top of the wave, much to their own surprise.  
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Resumo: Este trabalho objetiva compreender a formação do estamento burocrático 

brasileiro que se instaurou no Brasil sob fortes influências advindas de Portugal, 

influências estas que se reproduziram na Colônia e foram fundamentais para consolidar 

as bases do Estado patrimonialista e colonial, marcado pela tradicional dominação das 

forças políticas e econômicas das minorias abastadas. Ademais, a partir da compreensão 

da formação do Estado brasileiro, buscar-se-á lançar um olhar sobre o tratamento 

dispensado neste processo histórico às crianças e adolescentes, sujeitos quase invisíveis 

desde as primeiras investidas marítimas portuguesas até o período industrial no Brasil. 

Para atingir os objetivos propostos, o estudo aplicou o método de abordagem indutivo e 

o procedimento de pesquisa bibliográfica. 

 

Palavras-chave: Estamento burocrático do Brasil. Patrimonialismo. Crianças. 

Adolescentes.  

 

 

The Brazilian bureaucratic status and the presence of children and 

adolescents in the development of Brazil: a history written in the shadow of 

adults 

 

Abstract: This study aims to understand the formation of the Brazilian bureaucratic 

status that has been established in Brazil under strong influences arising from Portugal, 

which is reproduced in Cologne and were instrumental in strengthening the foundations 

of patrimonial and colonial state, marked by the traditional domination of political and 

economic forces affluent minorities. Still, from the understanding of the formation of the 
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Brazilian state, it will seek to launch a look at the treatment of this historical process to 

children and adolescents, almost invisible subjects from the 1st Portuguese investigated 

maritime industry to the season in Brazil. To achieve the proposed objectives, the study 

applied the inductive method of approach and the literature procedure. 

 

Keywords: Bureaucratic status of Brazil. Patrimonialism. Children. Teens. 

 
 
 
 
Introdução 
 
 

 oda nação tem suas raízes no sistema que a originou. A estrutura de formação 

do Estado Brasileiro, desde suas origens mais remotas, foi formulada sob as 

raízes do Império Português, razão pela qual é vista por uma parcela da teoria 

política nacional como resultado de um processo histórico, na qual predominou 

fortemente a ordem patrimonialista.  

Desta forma, os processos de formação do Estado e do aparato estatal que se 

instauraram no Brasil não escaparam das influências de seu passado que se instalou com 

a chegada das primeiras caravelas portuguesas na colônia brasileira, situações estas que 

dificultam a superação de certos hábitos que há séculos estão incorporados na sua 

estrutura estatal e no contexto social, político e administrativo do país e sociedade.  

Neste contento, pretende-se, primeiramente, analisar o processo histórico de 

formação brasileira, investigar o passado para compreender a instituição do estamento 

burocrático brasileiro e, por consequência, também do patrimonialismo e surgimento do 

capitalismo. 

Adentrando na compreensão da formação do estamento burocrático e do 

desenvolvimento econômico no Brasil, buscar-se-á lançar um olhar sobre uma categoria 

específica de sujeitos presentes desde a colonização: as crianças e adolescentes, que 

passaram um vasto período da história brasileira sem receber qualquer amparo jurídico e 

político, constando poucos registros e referências até o início do século XX. 

Tal olhar se torna relevante à medida que se busca investigar brevemente como a 

estrutura estatal e os reflexos do patrimonialismo presente na colônia influenciaram e se 

relacionaram historicamente com a infância e adolescência, a fim de averiguar como esta 

categoria marcou o desenvolvimento do país, isto desde a organização das viagens 
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marítimas portuguesas e em terras coloniais nos engenhos, cafezais, minas, indústria e 

demais espaços.  

 

Apontamentos gerais acerca da formação e características do Estamento 

Burocrático Brasileiro  

 

Raymundo Faoro (1989), em sua obra “Os donos do Poder”, fortemente 

influenciado por Weber em seus conceitos de dominação, recorre a argumentos históricos 

para demonstrar que a história não segue uma marcha progressiva, mas é sim uma 

“viagem redonda”, na qual os problemas se repetem e se reatualizam, em linha de 

continuidade. Em Faoro, é possível observar que é através da incorporação na história 

dos interesses, com entrosamento entre variáveis econômicas, jurídicas, políticas, 

culturais e sociológicas, do Estado patrimonial da metrópole portuguesa que se torna 

possível perceber a formação da estrutura estamental no Brasil, que remonta a suas 

origens portuguesas.  

As características institucionais e administrativas da metrópole portuguesa 

evidenciam, desde as origens do Estado Nacional, a concentração do poder e da riqueza 

nas mãos do rei ou soberano. Assim, este, como detentor e controlador via dominação 

tradicional das forças políticas e econômicas da metrópole, determinava a criação de 

companhias, distribuía cargos e títulos como privilégios a um estamento burocrático. Em 

nome da nação, voltava-se à obtenção de lucros, e para isso contava com a obediência 

dos subordinados, mesmo que burgueses: “O contexto econômico de Portugal, no século 

XV, obedece a um núcleo ativo, dinâmico, associado ao Estado. Burguesia e domínio 

territorial estavam domesticados ao mesmo fim, sob as rédeas do soberano” (FAORO, 

1989, p. 69). 

Em Portugal dos séculos XIV e XV, a associação entre uma nobreza, com bem 

menos privilégios, e uma burguesia sem ideologia própria, sustentava o poder absoluto 

do rei, o que contribuiu para o fortalecimento dos mecanismos e dos arcabouços propícios 

para a institucionalização do estamento burocrático em Portugal (FAORO, 1989). 

 O poder do Estado patrimonial associado à situação geográfica de Portugal foram 

fatores importantes para as conquistas ultramarinas durante os séculos XV e XVI. Extrai-

se: “O comércio exigia maiores lucros, maiores rendas e maiores vantagens. Comércio, 

note-se sempre e uma vez mais, conduzido pelo rei, herdeiro do Estado patrimonial, 

cercado pelo estamento, que discutia razões e objeções” (FAORO, 1989, p. 70). 
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Assim, a construção das estruturas coloniais que garantissem maiores lucros, 

rendas e vantagens nas conquistas ultramarinas dependia, mas apenas parcialmente, das 

classes sociais e econômicas como a nobreza e burguesia portuguesa, haja vista que estava 

fundamentalmente nas mãos de uma força maior: o Estado patrimonial e estamental 

português (FAORO, 1989).  

Por tal razão, para Faoro, a influência da estrutura estatal institucional portuguesa 

foi determinante para a constituição, no Brasil, de características similares.  

 

O mercantilismo empírico português, herdado pelo Estado 

brasileiro, fixou-se num ponto fundamental, inseparável de seu 

conteúdo doutrinário, disperso em correntes, facções e escolas. 

Este ponto, claramente emergente da tradição medieval, apurado 

em especial pela monarquia lusitana, acentua o papel diretor, 

interventor e participante do Estado na atividade econômica 

(FAORO, 1989, p. 81). 

 
 

Esta influência do Estado português não ocorreu aleatoriamente, mas sim decorreu 

de decisões conscientes, com a criação de empreendimentos, órgãos burocráticos e regras 

por parte dos governantes, tanto na metrópole como nas colônias. Portanto, o estamento 

burocrático foi a instituição fundamental para atingir os objetivos das conquistas do 

Estado patrimonialista e colonial: lucros financeiros, expansão e defesa territorial.  

 Acerca da marca conservadora na manutenção da estrutura estamental brasileira, 

Florestan Fernandes, ao abordar no seu livro “A Revolução Burguesa no Brasil” o 

processo histórico de formação e transformação da sociedade burguesa brasileira, aponta 

que a transição das estruturas patrimonialistas para uma ordem competitiva se deu de 

forma gradual, com organização a partir de elementos conservadores. Tal fato pode ser 

constatado na manutenção da grande propriedade e do trabalho escravo ao longo do 

século XIX, e a influência no poder, após a Proclamação da República, de grupos políticos 

e econômicos simpáticos à manutenção do Império; e, ainda, a manutenção e, talvez, a 

expansão da sociedade estamental (FERNANDES, 2006).  

 Neste contexto, Florestan Fernandes rebate a tese de Caio Prado Jr. que defendia 

que o capitalismo teria nascido no Brasil com o empreendimento colonial, haja vista que 

ele estaria inscrito em um círculo internacional do capital mercantil. A crítica é no sentido 
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de que o senhor de engenho não era inovador, nem feudal e nem capitalista, além de não 

possuir um comportamento empresarial e voltado à ordem competitiva.  

 Desta forma, a ausência de uma real ruptura e a manutenção de algumas estruturas 

coloniais tornaram-se condições propícias para o desenvolvimento de arcabouço 

institucional, nas estruturas do Estado, alicerçado no patrimonialismo, onde a não 

diferenciação entre interesses privados e interesses públicos coexiste com a lógica 

capitalista de acumulação. Assim, para Florestan Fernandes, se, por um lado, o Estado 

patrimonial e estamental, resultante de um longo processo histórico que remonta à 

expansão capitalista das conquistas ultramarinas, representou um empecilho na transição 

para uma estrutura dinâmica nacional capitalista moderna, por outro lado, se tornou 

fundamental para explicar a própria dinâmica de acomodação no cerne da revolução 

burguesa no Brasil (FERNANDES, 2006). 

 Tanto Florestan quanto Faoro apontam o estamento como um fenômeno 

relacionado com a estrutura institucional desenvolvida ao longo da colonização 

portuguesa e que continuou sendo reforçada por grupos participantes desta estrutura 

mesmo após a independência nacional (FERNANDES, 2006).  

Ainda, acerca das características da formação do Brasil enquanto Estado e pelas 

razões já descritas, Florestan aponta que o Brasil não foi uma nação capitalista desde o 

seu descobrimento, o que só ocorreu tardiamente. O país nasce de uma estrutura social 

formada pela aristocracia agrária, com um passado colonial, escravocrata e periférico, 

regado à concessão de privilégios às oligarquias e latifundiários, além da dependência 

dos principais centros da economia mundial e posterior integração desigual do Brasil no 

cenário mundial, com exportação de gêneros primários e importação de manufaturados, 

ou seja, importou-se um modelo de capitalismo incompleto (FERNANDES, 2006).  

A burguesia no Brasil, em sua fase de formação, composta por fazendeiros de café 

e o imigrante, não se comportava como uma classe propriamente dita, mas como uma 

espécie de congérie social (ajuntamento social), permeada por distinções e padrões 

estamentais, mas que tendiam a aglutinar-se pela maneira pela qual surgiam socialmente 

certas utopias, isto é, pelo modo como reagiam às ocorrências de uma sociedade na qual 

imperava a violência como técnica de controle do escravo, aos fundamentos do 

patrimonialismo e da dominação senhorial e, por fim, à emergência de movimentos 

inconformistas (FERNANDES, 2006).  

Os momentos de alteração da forma administrativa do país ocorreram sem sinais 

de real ruptura da ordem estabelecida, mas sim por meio de ajustes para manutenção do 



Acesso Livre n. 8   jul.-dez. 2017 
 

97 
 

poder das classes dominantes. Assim, foi proclamada a Independência do Brasil (1822), 

articulada como forma de manter o poder de Portugal sobre a antiga Colônia.  

 

Em todo o período imperial a administração pública era baseada 

no poder dos “clãs locais”, e nas cidades, no poder da burguesia 

mercantil. O Estado brasileiro, criado a partir do processo de 

libertação nacional, foi ocupado pelas elites rurais, sem romper 

com seu caráter subalterno à ordem mundial, especialmente ao 

poder do capital inglês. A construção do Estado nacional não 

alterou as condições de vida da população trabalhadora. A 

permanência do regime escravocrata e a concentração das rendas 

e riquezas na elite rural inibiram o potencial de transformações 

sociais, construindo um Estado moderno sem universalizar a 

cidadania (COSTA, 2006, p. 113). (grifou-se). 

 

Da mesma forma, a República (1889) foi proclamada sem a participação popular, 

mas sim foi montada a partir do poder das oligarquias regionais, “num novo arranjo de 

forças internas, sem mudar a subalteridade externa do país e sua dependência frente ao 

capital inglês” (COSTA, 2006, p. 117). Apesar da reestruturação política, não ocorre 

redistribuição da renda nacional ou tampouco mudança na estrutura agrária, o que acabou 

por manter as difíceis condições de vida da população. Assim, segundo Florestan, a ideia 

de “democracia burguesa” seria, estruturalmente, uma “democracia restrita”, aberta e 

funcional só para os que tivessem acesso à dominação burguesa (FLORESTAN, 2006, p. 

249). 

Com base nas próprias raízes históricas do Brasil, Faoro (1989) reconhece que os 

fenômenos do estamento e do patrimonialismo são complementares e se auto-sustentam 

ao longo da história da formação da sociedade brasileira. Quanto ao patrimonialismo há 

o destaque para a formação do Estado Nacional, que está intimamente relacionada com a 

evolução do comportamento estamental dos “donos do poder” em detrimento da ausência 

de uma legitimação formal-legal do poder político.  

O patrimonialismo pode então ser visto como uma forma resultante da dominação 

tradicional weberiana e que apresenta como característica marcante a indistinção entre a 

esfera pública e a privada. A coisa pública é tratada pelo governante como se fosse 

privada, resultando em confusão de patrimônio, com predominância dos interesses 
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pessoais sobre os interesses públicos. “O chefe governa o estamento e a máquina que 

regula as relações sociais a ela vinculadas.” (FAORO, 1989, p. 739). 

Segundo Faoro (1989, p. 733), a estrutura político-social brasileira resistiu a todos 

os desafios e transformações fundamentais em seis séculos de história. De D. João I a 

Getúlio Vargas, foi moldada uma realidade estatal que se ajustava mais facilmente às 

transições, pois absorvia e incorporava mudanças. Na perspectiva do autor, que nesse 

aspecto converge com a proposição weberiana, o domínio tradicional se configura no 

patrimonialismo. Este se apresenta com o surgimento do estado-maior de comando do 

chefe. As muitas unidades políticas subordinadas à casa real e a ausência de um quadro 

administrativo efetivo fizeram com que a chefia dispersa assumisse um caráter patriarcal, 

nas mãos dos senhores de engenho, dos fazendeiros e dos coronéis. Logicamente as 

oportunidades tais como desfrute dos bens, das concessões e dos cargos, despertavam o 

interesse da manutenção dessa ordem, dando o tom de impenetrabilidade e resistência a 

mudanças característico dos estamentos. 

 
[...] A comunidade política conduz, comanda, supervisiona os 

negócios, como negócios privados seus, na origem, como 

negócios públicos depois, em linhas que se demarcam 

gradualmente. O súdito, a sociedade, se compreendem no âmbito 

de um aparelhamento a explorar, a manipular, a tosquiar nos casos 

extremos. Dessa realidade se projeta, em florescimento natural, a 

forma de poder institucionalizada num tipo de domínio: o 

patrimonialismo, cuja legitimidade assenta no tradicionalismo – 

assim é porque sempre foi (FAORO, 1989, p. 733). 

 

É claramente perceptível que no Brasil a burocracia nunca funcionou 

racionalmente como se esperava devido ao emaranhado de relações pessoais existentes 

desde sua formação. A burocracia no Brasil escapou aos planos portugueses e acabou por 

ser “abrasileirada” e corrompida. “[...] A experiência e a tradição ensinam que toda 

cultura só absorve, assimila e elabora em geral os traços de outras culturas, quando estes 

encontram uma possibilidade de ajuste aos seus quadros de vida. [...]” (HOLANDA, 

1978, p. 11).  

Portugal buscou fazer da colônia sua imagem e semelhança, inclusive no que 

tange à formação universitária, já que não restava alternativa senão a formação em Lisboa. 
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Nesse aspecto, o ambiente universitário se tornava o lugar preparatório para a entrada no 

governo, principalmente para os filhos dos senhores de engenho que, depois de 

intelectualizados, tornam-se os bacharéis do império, prontos para servir à burocracia 

estamental. 

Assim, o termo patrimonialismo pode ser compreendido como uma forma de 

exercício de dominação por uma pessoa e/ou grupo. Essa autoridade é legitimada pelos 

preceitos da tradição e costume, onde as características fundamentais repousam no poder 

individual do governante, este selecionado através de critérios pessoais. O governante 

exerce, de forma legal, o poder político e administrativo em determinado território e 

através de um quadro de funcionários, além de preparar e educar as gerações novas para 

ingressar em seu serviço.  

Schwartz (1979, p. 264) demonstra o quanto era comum as relações pessoais 

prevalecerem sobre os propósitos burocráticos. Com frequência, os magistrados usavam 

de seu cargo para obterem vantagens pessoais ou proteção, para si mesmos, para seus 

familiares e até mesmo para seus escravos, quando esses infringiam as leis. 

 É nesse período histórico que a semente do “homem cordial” começa a germinar 

dentro das instituições políticas e jurídicas brasileiras. Holanda (1978) aborda as 

características próprias do brasileiro que na realidade são consequências das “relações de 

simpatia” nas quais ele foi moldado anteriormente no meio patriarcal e rural. Relações 

que desde então dificultavam ou impediam o cumprimento das determinações de 

impessoalidade representativas da burocracia. 

Retomando a análise do “homem cordial” é importante ressaltar que o termo 

“cordialidade” não indica bondade, mas sim uma forma de usar de aparente afetividade 

mesmo nas relações que deveriam ser impessoais. Indica sim uma forma de oposição aos 

ritualismos da polidez. De acordo com Holanda (1978, p. 107), na civilidade há algo de 

coercitivo e nenhum povo está mais distante dos ritualismos da polidez que o brasileiro, 

já que sua moldagem inicial na realidade o afasta e incompatibiliza tal polidez dita em 

seu verdadeiro sentido. 

Maria Sylvia de Carvalho Franco em sua obra “Homens livres na ordem 

escravocrata” também aborda a questão do peso e da influência familiar na formação da 

sociedade brasileira. No entanto, a população em questão eram as comunidades livres à 

época da escravidão, que foi o seu objeto de estudo nessa obra. Franco (1997, p. 45) 

explica que, diferentemente dos abastados, na camada livre e sem posses a relação 

familiar não tinha o mesmo peso, justamente pelo fato dessas comunidades não terem 
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posses e nem representação política a preservar. Visto que no Brasil as relações de 

parentesco tiveram por fundamento a busca pela preservação do poder, não haveria 

coerência em se admitir relações semelhantes nos grupos socialmente dominados. Ainda 

assim admitem-se vários caracteres patriarcais que eram transferidos do modelo das 

classes mais altas para as mais baixas. 

Com relação ao sistema de trabalho adotado no Brasil, segundo a autora, a 

utilização de mão de obra externa (negra) foi fundamental para a instalação do sistema de 

produção mercantil, mas no momento da produção cafeeira do século XIX, a manutenção 

do escravo foi uma opção, uma vez que já existia no território mão de obra livre disponível 

suficiente para o trabalho. O sistema econômico mercantil baseado na escravidão que se 

instalou no Brasil permitiu o surgimento de homens livres e expropriados dos meios de 

produção, desvinculados dos processos principais da sociedade; era um grupo a rigor 

desnecessário e dispensável. 

A produção do sistema colonial português privilegiava a monocultura em larga 

escala para suprir as necessidades do mercado externo, porém, não impediu que ao redor 

das grandes plantações, os sitiantes, tropeiros e diversas outras categorias de homens 

livres, que não tinham a propriedade da terra, mas o direito de uso, utilizassem o espaço 

para suprir as necessidades da vizinhança com alimentos, animais para transporte etc. 

No contexto colocado, Franco analisa a relação entre estes dois extratos da 

sociedade, os tropeiros, vendeiros e sitiantes, por um lado, como extrato inferior, e os 

fazendeiros, extrato superior da sociedade. Reconhece uma relação de troca de favores 

entre esses agentes sociais, contudo, se mantém a dominação dos fazendeiros sobre os 

demais segmentos, que passa despercebida pela também relação de proximidade, como é 

o caso do sitiante que entrega seu filho para ser batizado pelo fazendeiro. Assim, o 

fazendeiro exerce poder sobre sua família, e com sua família estendida, seus afilhados e 

protegidos, escravos, criando uma relação de respeito que mascara a sua dominação sobre 

os demais, que se estende para um espaço geográfico maior que suas propriedades. 

Após traçar alguns aspectos da formação do estamento burocrático e do 

desenvolvimento econômico no Brasil, passar-se-á ao estudo da presença das crianças e 

adolescentes neste processo histórico marcado pelos reflexos do patrimonialismo, que 

resultou na situação de ausência de amparo jurídico e político a estes sujeitos até o início 

do século XX. 
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A presença (invisível) das crianças e adolescentes na história do Brasil: 

reflexos do estamento brasileiro e do patrimonialismo 

 

Nos primeiros séculos de colonização no Brasil, da mesma forma que ocorreu na 

maior parte da Europa Medieval, ainda não existia a noção da particularidade infantil, ou 

seja, a criança não era vista como tal, mas como um pequeno adulto, um aprendiz que 

deveria adquirir subsídios para ingressar no mundo do trabalho o mais rápido possível. A 

infância era vista como um período neutro, frágil, vulnerável inclusive às bruxarias, 

havendo uma série de procedimentos para proteção dos infantes (DEL PRIORE, 1999).  

Na aventura marítima da epopeia portuguesa rumo à Terra de Santa Cruz as 

crianças também estiveram presentes. A relação dos adultos com as crianças era 

influenciada pela alta taxa de mortalidade infantil verificada em toda a Idade Média e 

mesmo em períodos posteriores. “A expectativa de vida das crianças portuguesas entre 

os séculos XIV e XVIII, rondava os 14 anos, enquanto cerca da metade dos nascidos 

vivos morriam antes de completar sete anos” (RAMOS, 2004, p. 20). Assim, as crianças 

eram consideradas um pouco mais que animais, cuja força de trabalho deveria ser 

aproveitada ao máximo enquanto durassem suas curtas vidas.  

Na travessia até a colônia brasileira, as crianças subiam a bordo na condição de 

grumetes ou pagens, crianças estas vendidas por seus pais ou ainda raptadas de suas 

famílias, ou como órfãs do rei enviadas para se casarem com os súditos da Coroa, ou 

como passageiros em companhia de seus pais ou de algum parente. 

Eram as crianças as que mais sofriam em alto mar. Grumetes e pagens eram 

submetidos a abusos sexuais de marujos rudes ou ainda dos próprios oficiais, “crianças, 

mesmo acompanhadas de seus pais, eram violadas por pedófilos e as órfãs tinham que ser 

guardadas e vigiadas cuidadosamente a fim de manterem-se virgens, pelo menos até que 

chegassem à Colônia” (RAMOS, 2004, p. 19).  

Ademais, a alimentação nos navios era racionada, dormiam em minúsculos 

espaços e eram submetidos aos piores e mais perigosos trabalhos. Em uma situação de 

naufrágio, eram os primeiros a sucumbir pela fragilidade de sua condição física e quando 

sobreviviam ficavam lançados à própria sorte, muitas vezes vitimizados em terra por 

alguma doença. A mortalidade em alto mar girava em torno de 39% dos embarcados 

(RAMOS, 2004).  

Com o desembarque dos Jesuítas da Companhia de Jesus, como também de outras 

ordens como Frades Menores, iniciou-se o esforço docente pela instrução de crianças e 
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adolescentes e neste propósito foram inaugurados colégios. Ademais, os jesuítas 

estenderam seu ensino também às crianças indígenas, como uma forma de conversão dos 

gentíos, haja vista que os adultos se mostravam arredios. A criança indígena era 

considerada uma “folha em branco” na qual se inscreviam nova história, costumes e 

religião (CHAMBOULEYRON, 2004).  

Já as crianças negras eram poucas a atravessarem o Atlântico, pois entre os cativos 

predominavam os adultos, porém filhos de escravos eram escravizados na Colônia, 

chegando as crianças a corresponder a um terço dos escravos em terras brasileiras. Não 

existia propriamente um mercado de crianças cativas, algumas por certo foram vendidas, 

pois elas não representavam uma função dentro do sistema escravista, mas sim se 

agregavam ao trabalho desenvolvido por suas mães nos cafezais, plantações de cana-de-

açúcar e outros (GOÉS; FLORENTINO, 2004). 

Os autores Goés e Florentino traçam um painel das condições de vida das crianças 

escravas no meio rural do Rio de Janeiro entre os séculos XVIII e XIX, procurando 

mostrar como, apesar de separados pelo tráfico negreiro, os escravos resistiam através da 

criação e reinvenção de laços familiares e cooperativos numa terra desconhecida. O 

batizado, por exemplo, era um importante elo de ligação entre escravos e entre as 

fazendas, o compadrio, além de laço afetivo, era também uma fonte de proteção até a 

morte (GOÉS; FLORENTINO, 2004).  

Quanto mais próxima da casa grande mais ambígua era a vida do pequeno cativo: 

a ilusão infantil da “igualdade familiar” era incutida do aprendizado da sua dura realidade 

do escravo subjugado. Mesmo ainda crianças, os escravos exerciam algumas tarefas 

domésticas e, geralmente, aos quatorze anos já eram tratados como adultos. Os escravos 

aproveitavam o sacramento católico do batismo para estabelecer entre si fortes laços 

parentais (GOÉS; FLORENTINO, 2004).  

Neste sentido, Del Priore (1999) verifica que a vida infantil era, desde cedo, 

envolta num pesado manto religioso. A aprendizagem da doutrina católica era feita tanto 

de forma oral quanto através de rituais de passagem, como o batizado por exemplo.  

Por outro lado, nos séculos XVIII e XIX, as crianças pequenas em geral, eram 

extremamente mimadas pelas mães e algumas vezes também pelas amas-de-leite, afeto 

esse que se estendia em alguma medida também aos filhos de escravos, postura muito 

criticada pelos educadores da época que sempre vinculavam castigos corporais e rígida 

disciplina aos métodos pedagógicos (DEL PRIORE, 1999). 
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Havia uma série de medidas para evitar o “ataque” de bruxas e espíritos maléficos 

aos recém-nascidos: defumadouros, ramos de arruda entre os lençóis, aposentos regados 

com cozimento de herbena, borrifar o bebê com infusões, dentre outros, isto embora a 

postura de higiene corporal dos médicos contrastasse com a simbologia dos odores e 

substâncias predominante na época (DEL PRIORE, 1999).  

Já as mães negras inundaram a imaginação infantil com um folclore riquíssimo de 

assombrações e criaturas estranhas, como o boitatá e o mão de cabelo, que, segundo 

Gilberto Freyre, tiravam o sono dos meninos malcriados, perambulando pelas casas 

grandes e senzalas (DEL PRIORE, 1999).  

Posteriormente, as imigrações europeias ao Brasil, no final do século XIX e século 

XX, vinham impulsionadas pela extrema miséria de seus próprios países de origem e são 

os imigrantes, juntamente com seus filhos, os elementos predominantes no início da 

indústria brasileira, mais especificamente no Estado de São Paulo. Aqui as crianças foram 

inseridas ativamente e sob condições de trabalho deploráveis em cotidiano exaustivo 

(MOURA, 2004). 

Os acidentes de trabalho envolvendo mão-de-obra infantil eram frequentes, mas a 

violência também se estendia ao modo como essas crianças eram tratadas por seus patrões 

e pelos trabalhadores mais velhos. As brincadeiras, próprias da idade, eram aí uma forma 

especial de resistência e eram, por isso mesmo, motivo para a adoção de atitudes 

repressivas mais intensas pelos patrões. Segundo fontes da época, havia uma legislação 

trabalhista, mas seu caráter subjetivo e a pouca fiscalização das fábricas deixavam brechas 

para abusos e infrações (MOURA, 2004). 

A situação de miséria urbana que lançava os menores na economia informal ou na 

mendicância alimentava um discurso paternalista sobre o trabalho infantil, como o 

movimento e a imprensa operária, que não tinham discurso meramente humanitário, em 

favor das crianças, mas eram movidos pela própria concorrência que a mão-de-obra 

infanto-juvenil representava, por ser mais barata e mais facilmente explorada (MOURA, 

2004). 

Dados da época do Departamento Estadual de trabalho Têxtil de São Paulo 

apontam que foi a indústria têxtil que mais recorreu ao trabalho de menores (25%) e 

mulheres no processo de industrialização (MOURA, 2004). 

Assim, crianças e adolescentes foram explorados, seja nas fábricas do início do 

século XX, ou mesmo nas instituições teoricamente destinadas a acolhê-los, haja vista 
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que os asilos de menores foram transformados em escolas profissionalizantes e patronatos 

agrícolas, nas quais o interno era “docilizado” para o trabalho industrial (RIZZINI, 2004). 

Ademais, este trabalho infantil nunca se limitou ao meio industrial ou ao campo. 

Pode-se mencionar uma infinidade de outras funções, inclusive informais, exercidas por 

crianças, como por exemplo, as meninas que deixam de estudar para cuidar dos afazeres 

domésticos e dos irmãos menores ou as chamadas “filhas de criação”, muitas vezes 

submetidas a uma servidão enrustida e abusos sexuais; sem falar nas pequenas mãos 

mendicantes nos grandes centros, vagando horas a fio e sendo geralmente exploradas por 

terceiros (RIZZINI, 2004). 

A história das crianças e adolescentes no Brasil passou ainda pela 

institucionalização, como no início do século XX, quando as populações carentes que não 

possuíam condições de sustentar seus filhos, ou as mães solteiras que não podiam expor 

à sociedade seus filhos, deixavam os mesmos nas Igrejas Católicas, através de algumas 

instituições, como na Santa Casa de Misericórdia, fundada no Brasil em 1539 na cidade 

de Olinda. As crianças eram deixadas neste instituto através do sistema de roda das Santas 

Casas.  

Somente em meados de 1902 surgiram os primeiros sinais de preocupação quanto 

à legislação voltada aos menores infratores, assim nomeados na época, sendo o advento 

da República o responsável pela primeira referência positiva e direta à criança e seus 

direitos. Este foi o impulso para o início de lutas, revoluções e transformações 

sociopolíticas e econômicas voltadas aos direitos da classe que antes era inferiorizada, e 

que passou a ter direitos garantidos e amparo desde a condição de nascituro 

(VERONESE, 1999).  

 

Considerações finais  

 

Do estudo acerca da formação do estamento burocrático brasileiro foi possível 

identificar fortes resquícios do Império de Portugal, que se exteriorizaram na construção 

histórica do Brasil, em práticas marcadas pelo patrimonialismo ainda hoje presentes na 

organização política, jurídica e administrativa do Estado brasileiro.  

Também no segundo momento deste trabalho pode-se observar que as 

características do Brasil patrimonialista e colonial tiveram profundos reflexos no 

tratamento dispensado às crianças e adolescentes desde o início da colonização até o 

período industrial e, sem sombra de dúvidas, atingem a atual concepção que se tem da 
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infância e juventude. Esta trajetória vem marcada pela invisibilidade e vulnerabilidade 

das crianças e adolescentes, expostos a toda sorte de exploração e descaso, cabendo às 

atuais e futuras gerações garantir seu reconhecimento enquanto sujeitos de direitos. 
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