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APRESENTAÇÂO

APRESENTAÇÃO
A Revista Conversas e Pesquisas, apresentando seu primeiro número,
espera ganhar o interesse, o entusiasmo, a confiança dos escritores cujas
pesquisas, trabalhos, resenhas, entrevistas, fotos, estejam contemplados. Espera, também, ganhar dos leitores respostas no sentido acima
que nos potencialize para avançar, corrigir, fazê-la atualizar-se sempre.
A forma como optamos produzi-la está sustentada na reflexão de
qual seria o fio condutor da mesma, desestimulando qualquer
produtividade enganadora. “Uma Revista que, enquanto expressão vital de uma determinada orientação intelectual, é sempre
mais imprevisível e inconsciente, mas também muito promissora e rica de perspectivas do que qualquer do que qualquer manifestação de vontade, compreender-se-ia mal a si mesma, fossem
quais fossem os postulados em que se revisse” ( Walter Benjamin)

APRESENTAÇÂO

Em suporte digital será quadrimestral, estando articulada com o Diretório de Pesquisa “Intelectuais e Poder no Mundo Ibero-americano”,
através da Linha de Pesquisa “Intelectuais e Educação no Mundo Ibero-americano” da qual a responsável pela editoração faz parte. Através
de seus coordenadores temáticos ampliar espaço para outras pessoas
daqui e do além-mar, estando alguns presentes no Comitê Científico.
Somos sabedores que a sombra da efemeridade nos acompanha tanto
pela proposta,como pelo tempo no qual agimos e pensamos, nosso
tempo vivido. Isso em nada nos assusta, temos “medo de ter medo”.

Entendemos revistas como manifestações de maneiras de apresentar, narrar, criticar, informar, sobre uma época. Se ao narrar abrir
mão da dimensão histórica, para nós, não deveria existir. Que
sua circulação marque essa dimensão insistentemente, manifeste-se fortemente nessa direção. Terá, claro, que confrontar-se com
manifestações falsas e talentosas. Esse é o desafio permanente.
Como o próprio nome indica – Conversas e Pesquisas – nossa opção de publicação é apresentar ao leitor conjunto de reflexões as quais contemple os dois eixos do título, ampliando o leque de abordagens e sua forma. Sua configuração compromete-se
com o pensamento inovador, com pesquisadores reconhecidos e
jovens pesquisadores, professores que exerçam seu ofício nos diferentes níveis de ensino, sujeitos socialmente conhecidos e anônimos que levam suas vidas no espaço do invisível, nas “zonas opacas” (Milton Santos) dos centros urbanos e nos confins do rural.
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Conversas e Pesquisas

Sentindo um misto de alegria e expectativa colocamos em circulação
por plataforma online o Nº 1 da Revista Conversas e Pesquisas.
A espera, a preocupação de que este número fosse publicizado
em 2018, foram nossas companheiras constantes em meio às
dificuldades sociais e instituições. Não pensamos em nenhum
momento em desistir, porém enfrentamos muitos momentos de
desânimdos.
Com Educação, Cultura, Pesquisas, colocadas em xeque nesse país
chamado Brasil, fomos atravessados por acontecimentos que se
sobrepuseram ao lançamento no período desejado.
Desistir nunca passou por nossas mentes e muitas vezes fomos
“empurrados” pelo coração.
Agradecemos a todos que comocaram seus nomes nesse desafio.
Agradecemos ao design da Revista, Lucas Alves Lira, que foi muito
além de um bolsista. Foi um companheiro na lida da vida. Há muito
dele na Revista.
Agradecemos ao Professor João Hansen que com generosidade
permitiu a republicação de entrevista dada à Revista de História
da Biblioteca Nacional e que abre a segunda parte.

As guerras da Ouvidor: Canudos nas penas de Euclides
e de Machado
Anabelle Loivos Considera
Professora Associada à Faculdade de Educação da UFRJ
RESUMO
Deslocar do palco da Guerra de Canudos os escritos de Euclides
da Cunha e Machado de Assis, situando-os na rua do Ouvidor
da belle époque, na construção aporética dos discursos sobre o
conflito no sertão da Bahia, entre 1896 e 1897, como forma de
interpretar o Brasil. Propomos literatura comparada,considerando
aproximações e afastamentos entre Euclides e intelectuais cariocas e
fluminenses que contribuíam para viragem cultural modernista. Para
Euclides,invocar barbárie na construção discursiva surge menos
como antítese do que como elemento constitutivo da civilização.
Em Os sertões, seja nos ensaios amazônicos, a crítica euclidiana
à civilização como progresso instrumental que homogeneiza o
mundo, atropelando todas as alteridades, esbarrando na afirmação
da necessidade dessa mesma civilização do ponto de vista científico,
sem mediação ou ponderação entre as dicotomias do dilema. Em
Machado, a crítica à sociedade da belle époque e seu contraponto
nos domínios de Antônio Conselheiro é um enviesamento da crônica
de costumes: Canudos vale por uma celeuma, uma publicação num
matutino, uma peleja num vespertino. Articular esses escritos,
pensando na banalização das discussões sobre civilização e barbárie,
trazem à baila o tratamento analítico de ambos os polos como
opostos binários.

Esse número é também uma homenagem ao Professor Jorge Pais
de Souza, da Universidade de Coimbra, solidários em sua luta na
e pela vida.
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RESUMEN
Pasar de la etapa de la guerra de Canudos los escritos de Euclides
da Cunha y Machado de Assis, colocándolos fuera del Defensor del
pueblo de la belle époque, en la llamada construcción paradójica
de los discursos sobre el conflicto en el interior de Bahia, entre
1896 y 1897, como una forma de interpretar el Brasil. Proponemos
la literatura comparativa, considerando enfoques y llegadas entre
Euclides y cariocas y fluminenses intelectuales que contribuyeron al
punto de inflexión cultural modernista. A Euclides, invocar salvajismo
en la construcción discursiva surge menos como antítesis que como
un elemento constitutivo de la civilización. En las tierras del interior,
en los ensayos amazónicos, euclidiano crítica a la civilización como
progreso instrumental que homogeniza el mundo, pisoteando todas
las diversidades, corriendo en la afirmación de la necesidad de esta
misma civilización desde un punto de vista científico, sin mediación
o ponderación entre las dicotomías del dilema. En Machado, la crítica
de la sociedad de la belle epoque y su contrapunto en los campos de
Antônio Conselheiro es um sesgo de la crónica de las costumbres:
paja vale la pena un revuelo, una publicación en un periódico, una
batalla en un papel de tarde. Articular estas escrituras, pensar sobre
la banalización de las discusiones sobre civilización y barbarie,
plantear el tratamiento analítico de ambos polos como opuestos
binarios.

cariocas and fluminenses intellectuals who contributed to modernist
cultural turning point. To Euclid, invoke savagery in discursive
construction emerges less as antithesis than as a constitutive element
of civilization. In The hinterlands, in Amazonian Move from the
stage of the war of Canudos the writings of Euclides da Cunha and
Machado de Assis, placing them out of the Ombudsman of the belle
époque, on so-called paradoxical construction of discourses on the
conflict in the hinterland of Bahia, between 1896 and 1897, as a
way of interpreting the Brazil. We propose comparative literature,
considering approaches and departures between Euclid and cariocas
and fluminenses intellectuals who contributed to modernist cultural
turning point. To Euclid, invoke savagery in discursive construction
emerges less as antithesis than as a constitutive element of civilization.
In The hinterlands, in Amazonian trials, Euclidean criticism to
civilization as instrumental progress that homogenizes the world,
trampling all diversities, running in affirmation of the need for this
same civilization from a scientific point of view, without mediation
or weighting among the dichotomies of the dilemma. In Machado,
the critique of society of the belle epoque and your counterpoint
in the fields of Antônio Conselheiro is abias of the Chronicle of
manners: Straws worth a stir, a publication in a newspaper, a battle
in an evening paper. Articulate these writings, thinking about the
trivialization of the discussions about civilization and barbarism,
bring up the analytical treatment of both poles as binary opposites.

ABSTRACT
Move from the stage of the war of Canudos the writings of Euclides da
Cunha and Machado de Assis, placing them out of the Ombudsman of
the belle époque, on so-called paradoxical construction of discourses
on the conflict in the hinterland of Bahia, between 1896 and 1897, as
a way of interpreting the Brazil. We propose comparative literature,
considering approaches and departures between Euclid and
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TEXTO
1.

Rodas, cafés e algaravias literárias: os desvios da
Ouvidor

Em carta ao pai, Manuel Rodrigues Pimenta da Cunha, escrita
de Lorena, em 25-02-1903, Euclides esboça o seu desconforto com
as pandorgas políticas e o pseudo-cosmopolitismo dos personagens
que transitavam, à época, pela lendária Rua do Ouvidor, no Rio de
Janeiro: “Venci por mim só, sem reclames, sem patronos, sem a
rua do Ouvidor e sem rodas” (CUNHA, v. 2 , p. 879). O escritor
fluminense deixaria, ainda, registros poéticos que fundamentam essa
sua agonia de não se encaixar nas prerrogativas de um physique du
rôle para os intelectuais da belle époque de então:
As catas – A Coelho Neto
Que outros adorem vastas capitais
Aonde, deslumbrantes,
Da Indústria e da Ciência as triunfais
Vozes se erguem em mágico concerto;
Eu, não; eu prefiro antes
As catas desoladoras do deserto,
Cheias de sombra, de silêncio e paz ...

Essen,

Eu sei que à alma moderna – alta e feliz,
E grande, e iluminada,
Não pode sofrear estes febris
Assomos curiosos que a endoidecem
De ir ver, emocionada,
Os milagres da Indústria em Gand ou
E a apoteose do século – em Paris!

Não invejo, porém, os que se vão
Buscando, mar em fora,
De outras terras a esplêndida visão...
Fazem-me mal as multidões ruidosas
E eu procuro, nesta hora,
Cidades que se ocultam majestosas
Na tristeza solene do sertão. (CUNHA, v.
1, p. 484)

Trata-se da visão desatada e ampla de um intelectual que
quer e precisa olhar para além das vitrines espelhadas e dos salões
arrebatados de uma tal república das letras que não consegue dar
ensejo a um projeto de nação. Qualquer semelhança com nossos
dias de polidos abraços e alianças entre pares antes abjetos não será
mera coincidência... À falência do projeto republicano Euclides
responde com uma obra inteiramente dedicada a adentrar o âmago
das questões nacionais e fronteiriças, usando de sua pena para
cingir selvas e sertões, humanizá-los, povoá-los de inteligência e
sensibilidade – sem que, para isso, precise estar atrelado a esta ou
àquela roda da Ouvidor ou vertente literária. Transeunte abnegado
entre os eixos que cortam (e, por vezes, separam) Rio e São Paulo,
em sua engenharia errante de homem de ciência e de arte, nosso
intrépido cantagalense vai esboçando uma dicção quase solitária,
quase épica, para uma série de tragédias nacionais que não cabem
nas soirées dos cafés – a não ser como notas de barbárie.
Essa inserção de Euclides da Cunha, a propósito, num
entrelugar de intelectuais de vanguarda dessa República das Letras
é sui generis, afinal. Historicamente, tornou-se lugar-comum a
atribuição da origem e do desenvolvimento do movimento cultural
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e literário conhecido por Modernismo à esfera da intelectualidade
paulista. São Paulo, a partir desse ponto de vista hegemônico, seria
mais do que simplesmente a cidade responsável por sediar a Semana
de Arte Moderna de 22, mas aquela que teria dado curso a uma série
de rupturas artístico-culturais que inaugurariam a modernidade no
pensamento brasileiro.
Em parte, essa visão unilateral, que punha o grupo paulista
como símbolo do vanguardismo estético e político, acabou
colaborando para certa desqualificação do Rio de Janeiro – então,
Capital Federal – em relação a São Paulo. Não são raros os clichês
que giraram (e, de alguma forma, continuam circulando) na tentativa
de patentear a falta de vocação para a liderança da cidade do Rio:
o lugar-comum do “clima” – cidades tropicais seriam avessas à
ordem política, intelectual e cultural; o chavão do “esbanjamento”
– sem disciplina econômica, o Rio seria um centro de desordem
administrativo-financeira; o clichê do “desvio cultural” – os cariocas
só pensariam em samba, praia e carnaval. Essa “dispersão” das
forças produtivas não combinaria, segundo os intelectuais paulistas,
com o papel de cidade-sede do país, que o Rio de Janeiro vinha
protagonizando desde 1763, ainda nos tempos do Brasil-Colônia.
Não vamos tratar, aqui, da lendária “rivalidade” entre Rio e
São Paulo, mas tentar desmistificar essa visão estereotipada segundo
a qual: 1. o Rio de Janeiro não é uma cidade séria – ou, em última
análise, questionar os porquês de a cultura do riso, da ironia e do humor
ser desconsiderada como forma de pensar a cidade e seus espaços de
interação social; 2. não teria havido modernismo no Rio de Janeiro,
mas tão-somente em São Paulo, como postulavam os ideólogos do
grupo paulista Verde-amarelo – dentre eles Plínio Salgado, Cassiano

Ricardo e Menotti Del Picchia. Em suma, averiguaremos de que
forma São Paulo se impôs como versão apolínea da urbe, enquanto
ao Rio coube a imagem dionisíaca, que fatalmente se confunde com
uma tal marginalidade que nenhum projeto cultural hegemônico
pode comportar.
A belle époque carioca instaurou um estilo mundano na
literatura que se produzia então, ao captar a cidade em seus múltiplos
acontecimentos, convertendo o antigo beletrismo em expressão
rasgada, quer fosse no verbo crítico-social, quer fosse no veio
satírico e deglutidor de referências da intensa vida social:
O corso em Botafogo (...) torna-se até
certo ponto um espetáculo literário. Os escritores
vão ali colher os potins, tecer intrigas. (...) Para
atrair o público, a literatura procura valer-se
da fotografia, das ilustrações, identificando-se
tanto quanto possível com os motivos sociais e
mundanos, nas revistas da época. (BROCA, 1960,
p. 30)
Nessa perspectiva, escritores e poetas cariocas e fluminenses
que frequentavam os cafés – palco, por excelência, da vida literária
dos 1900 – traduziram, como ninguém, em suas obras, a euforia pelo
progresso e a enorme atração pela ambiência da “rua”. Referimos,
aqui, Walter Benjamin, segundo o qual foi no espaço caótico e plural
do boulevard que se deu a assimilação do artista na sociedade.1 Ora,
se é nas ruas que o artista vai buscar material para sua arte, nas
andanças anônimas, nas capturas de memória, nas reconfigurações do
espaço do possível, era inevitável que a rua se fixasse no imaginário
1
cf. BENJAMIN, Walter. Walter Benjamin, Sociologia. 2.a ed.
Trad., introd. e org. Flávio Kothe. São Paulo: Ática, 1991. p. 59.
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dos literatos da belle époque de forma tal, que a rua do Ouvidor,
simbolicamente, acabou por tornar-se o grande fetiche desses
intelectuais. Os cafés, espalhados pela cidade, seriam os substitutos
dos salões para as classes médias, jornalistas e escritores iniciantes,
abrigando a efervescência e a inquietação provocada pelas novas
ideias2.
Se, como dizia o poeta de Vila Isabel, Noel Rosa, “São Paulo
dá café, Minas dá leite e a Vila dá samba”, buscamos valorizar certos
aspectos dessa “cultura marginal” carioca que foram decisivos para a
conformação do conceito de nacionalidade, sem prejuízo do trabalho
vanguardista desenvolvido pelo grupo de São Paulo. É necessário
ressaltar, portanto, o quanto o grupo do Rio envolveu-se no processo
de modernização da própria cidade, na efervescência cultural da
belle époque, atuando em frentes aparentemente contraditórias –
ora com uma visão cética sobre a modernidade, ora ironizando-a,
justamente por não poder encará-la como “coisa séria”, conforme
sugeriam os paulistas.
Isso nos levará a pensar não em modernismo, mas em
modernismos, e sem necessariamente estipulá-lo(s) como invenção
exclusiva da Semana de 22. Depois disso, nos encontraremos com
Euclides da Cunha e Machado de Assis, nos cafés da rua do Ouvidor,
paradigmaticamente inseridos neste sentido moderno “à carioca”, de
caráter fragmentário e alternativo: acolhendo a dinâmica acidentada
do cotidiano daquela rua e daquela cidade, que lhes permitiram
metaforizarem-se como “quixotes” à procura de sua(s) causa(s), e
tendo a literatura como missão ou ofício incontornável.
2

cf. NEEDEL, Jeffrey. Belle époque tropical: sociedade e cultura de
elite no Rio de Janeiro na virada do século. Trad. Celso Nogueira. São Paulo:
Companhia das Letras, 1993. p. 192.

2.

A rua do Ouvidor de Euclides e Machado

A primeira identificação da rua do Ouvidor com a
intelectualidade carioca acontece quando da fundação do Jornal do
Commercio, pelo tipógrafo francês Pierre Plancher, em 1827. Outros
jornais viriam a se instalar por lá, como o A Nação, do então jovem
deputado conservador Barão do Rio Branco; o Diário de Notícias,
do republicanista Rui Barbosa; O País, de Quintino Bocaiúva, numa
linha editorial de incitar o Exército nacional contra os ministérios
civis da Monarquia (o que contribuiria para a deposição de Pedro
II); ou a Gazeta de Notícias, idealizada por Joaquim Nabuco e
depois gerenciada pelo grupo de Olavo Bilac e João do Rio, que
deram ao jornal um cunho de “crônica social” (misturando, por
exemplo, seções de análise da conjuntura política com “concursos de
elegância e beleza masculina do Brasil”...). Houve outros periódicos
e revistas cujo planejamento e concepção também estiveram ligados
à rua do Ouvidor e aos grupos intelectuais que por ela circulavam:
a Folha Popular, com Emiliano Perneta; A Notícia Cor-de-Rosa,
com Oliveira Rocha; a Semana Esportiva, da viúva Batler e Filhos;
a Revista da Semana, com Álvaro de Teffé (revista de crônica e
fotografia policial, logo depois comprada pelo Jornal do Brasil); O
Malho, com Kalixto como seu primeiro caricaturista); ou o semanário
Rua do Ouvidor, pioneiro dos concursos de beleza feminina.
Acrescente-se à lista outras revistas de atualidades e vespertinos
já desaparecidos: Correio da Manhã, A Imprensa, A República, A
Ordem, Rio-Jornal, A Batalha, A Esquerda e outros títulos que nos
dão conta da variedade de pensamentos e de discursos que a nossa
rua do Ouvidor viu nascer e se esfacelarem, ao sabor dos ventos
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culturais e das tempestades políticas no Brasil da belle époque.
É na Ouvidor que surgem os primeiros “cafés” do Rio, lojas de
chá, biscoitos e outras iguarias “quentes e geladas”, onde se reuniam
pequenos grupos, por afinidades específicas: mademoiselles, políticos,
boêmios, literatos, empresários, capitalistas, altos funcionários,
jornalistas e toda a sorte de intelectuais. Foram esses grupos e cafés
que começaram a conformar a identidade do modernismo carioca,
na origem marcado pela pluralidade de tendências e motivações.
Eis que, na Loja Passos, café mais saboroso do Rio, segundo os
seus frequentadores de então, reuniam-se homens como Sales Torres
Homem e o Barão de Mauá (este, amigo pessoal de Pedro II, e aquele,
crítico feroz do Imperador, mas que acabaria mais tarde incorporado
ao quadro do poder monárquico, como Ministro), além de Limpo de
Abreu, o Visconde de Abaeté, que “pertencia à legião dos boateiros
que, com o intuito de excitar a opinião pública, comparecia todos os
dias na Loja dos Passos, à Rua do Ouvidor, onde espalhava boatos
sobre as vantagens das forças revolucionárias” (MAGALHÃES,
1939, p. 157).
Na Confeitaria Paschoal, reunia-se o QG literário de Olavo
Bilac (depois transferido para a Colombo, na rua Gonçalves Dias),
composto pelo Príncipe dos Poetas e outros jovens escritores,
sempre em rusgas com o grupo dos “antigos” fundadores do “Club
Rabelais”, que preferiam se reunir na Cailtau – onde se tomava
chope alemão de tonel. Como bem retrata Jeffrey Needel (1993, p.
222), “foi, portanto, entre os cafés e a rua do Ouvidor que os literatos
da Belle Époque construíram suas reputações e reinaram, rimando,
declamando, fofocando e debatendo seus ideais e sonhos”.
Além dos cafés, as confeitarias cumpriram um papel

importante, para além de servirem como espaço de rodas literárias,
já que nessa ambiência se podiam reunir as famílias, em certa hora
do dia, como também as mulheres, que não entravam nos cafés,
considerados inadequados socialmente para elas. Na Confeitaria
Colombo, por exemplo, grupos de senhorinhas e amigas acotovelamse pelos doces portugueses e também pelas récitas humorísticas de
poetas como Emílio de Meneses, que de próprio punho escreveu um
epitáfio para seu túmulo, externando sua crise financeira:
Morreu em tal quebradeira
Que nem pôde entrar no Céu
Pois só levou cabeleira
Bigode, banha e chapéu. (Cf.
EDMUNDO, 2003, p. 393)

O telefone teve uma de suas primeiras ligações realizada na
Ouvidor, sob o mecenato de Pedro II: em 1877, já se podia estabelecer
comunicação entre o Paço Imperial, o Jornal do Commercio e a
estação dos Bombeiros. A novidade foi tão bem vista, que logo as
autoridades imperiais se esforçaram por instalar aparelhos de telefone
nas repartições públicas e nas estações ferroviárias que ficassem
distantes até 70 km do Rio de Janeiro. Parecia que todos os caminhos
levavam à rua do Ouvidor, cujo prestígio já era inquestionável, como
afirma Rui Barbosa: “A Ouvidor é o desfiladeiro do nosso espírito,
rua legendária da liberdade, nosso Fórum, nosso Monte Aventino,
onde o povo diariamente se reúne e delibera” (apud GERSON,
2000, p. 49).
As passeatas e os grupos se reuniam na Rua do Ouvidor
para, dali, seguirem para os comícios políticos. Monarquistas,
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abolicionistas, republicanos e simpatizantes fervilhavam à porta
dos cafés e redações de jornais, não raro se enfrentando por causa
desta ou daquela frase dita por este ou aquele baluarte dos liberais
ou dos conservadores. No Café do Brito, bebericavam e pitavam os
monarquistas; no de Londres, os republicanos. Mesmo uma prosaica
“tabuleta velha” que encimasse a porta de uma das confeitarias
poderia surpreender pelo aspecto político muito bem retratado por
Machado de Assis, em Esaú e Jacó (1904): “Aires (...) Fumou, leu,
até que resolveu ir à rua do Ouvidor. (...) viu à porta da confeitaria uma
figura inesperada, o velho Custódio, cheio de melancolia” (ASSIS,
2008, p. 59). O episódio ficcional da troca de tabuletas mostra o
desconforto de Custódio por ter de retirar a palavra “império” do
seu cartaz. Mesmo insistindo na possibilidade de reavivar as cores
da tabuleta, o pintor contratado à rua da Assembleia faz-lhe ver que
a madeira, já carcomida de bichos, estava tão velha que não aceitava
mais tinta, propondo-lhe entalhar uma nova que “ia durar pelo resto
de nossa vida”. Custódio anuiu; mas, dias depois, conforme “pouco
a pouco vieram vindo as notícias, viu passar um batalhão, e creu que
lhe diziam a verdade os que afirmavam a revolução e vagamente
a república”, o confeiteiro enviou um bilhete ao artesão dizendo:
“Pare no D.” Ao cabo, Machado desfere sua finíssima verve irônica
contra os sistemas de governo, entre a indiferença e a conformidade:
Tabuleta nova
– Mas o que é que há? Perguntou Aires.
– A república está proclamada.
– Já há governo?

– Penso que já; mas diga-me V. Excia.:
ouviu alguém acusar-me jamais de atacar o
governo? – Ninguém. (...) A tabuleta está pronta,
o nome todo pintado. (...) V. Excia crê que, se ficar
“Império”, venham quebrar-me as vidraças? –
Isso não sei (...) Mas pode pôr “Confeitaria da
República”...
– Lembrou-me isso, em caminho, mas
também me lembrou que, se daqui a um ou dois
meses, houver nova reviravolta, fico no ponto em
que estou hoje, e perco outra vez o dinheiro. (...)
Aires disse-lhe então que o melhor seria
pagar as despesas e não pôr nada, a não ser
que preferisse seu próprio nome: “Confeitaria
do Custódio”. (...) Um nome, o próprio nome do
dono, não tinha significação política ou figuração
histórica, ódio nem amor, nada que chamasse a
atenção dos dois regimens, e conseguintemente
que pusesse em perigo os seus pastéis de Santa
Clara, menos ainda vida do proprietário e dos
empregados. (...) Gastava alguma coisa em
troca de uma palavra por outra, Custódio em
vez de Império, mas as revoluções sempre trazem
despesas.
– Sim, vou pensar, Excelentíssimo. Talvez
convenha esperar um ou dois dias, a ver em que
param as modas, disse Custódio agradecendo.
(ASSIS, 2008, pp. 77-8)

Nesse ambiente totalmente carioca, precursor do modernismo
cultural que balançaria a capital e as estruturas de poder que ali se
desenvolveram, achamos as principais livrarias e editoras daquele
momento: os Laemmert, que chegaram ao país por volta de 1850;
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Luís Batista Garnier, vindo da França em 1844, que construiu um
edifício cujo andar térreo foi todo adaptado para a exposição de
livros – e que Rui Barbosa visitava quase todos os dias, depois da
sessão do Senado Federal; a Livraria Francisco Alves e a Confeitaria
Cailtau, pioneira da nossa literatura didática; ou então a Casa
Crashley, importadora de livros e revistas estrangeiros, que tinha em
Machado de Assis um dos seus fregueses mais diletos.
Vários movimentos literários tiveram berço na rua do
Ouvidor, como o simbolista, surgido na redação da Folha Popular,
onde Emiliano Perneta, seu chefe, deu o primeiro emprego a
Cruz e Sousa. A própria Academia Brasileira de Letras é filha da
Ouvidor, tendo nascido na redação da Revista Brasileira, em 1896
(e reaparecendo na Travessa do Ouvidor, depois de 1890, com a
colaboração de Machado de Assis, Sílvio Romero, José Veríssimo,
Visconde de Taunay e Joaquim Nabuco). Mas a abertura da Avenida
Rio Branco, nos primeiros anos do século XX, viria a tirar da rua do
Ouvidor o status de “rua líder”, que conseguiu manter por quase um
século inteiro. O “Rio-do-bota-abaixo”, do Prefeito Pereira Passos,
convivia agora com picaretas e remodelações urbanísticas, obras
faraônicas no cais do porto (sinalizadas na imprensa, com grande
alarde), seguindo o projeto saneador que as elites (políticas e até
intelectuais) sonhavam para a cidade: fazê-la ser, ao feitio parisiense,
uma espécie de cidade-luz dos trópicos, com capacidade de atrair
investimentos externos.
O poeta Oscar Lopes, num soneto satírico, assim lamentava
a decadência da rua que se tornara o reduto da intelectualidade
carioca: “Cabeça da cidade que seria cortada ao meio por uma
espada feroz” (apud VELLOSO, 1996, p. 79). E à Ouvidor restou
funcionar, de madrugada, como via de escoamento da produção

agrícola e dos carretos bovinos; pela hora do almoço, como lugar de
sesta para os comerciantes, que punham nas calçadas suas cadeiras
e aguardavam pelos fregueses; e à tarde, como passarela para a
elegância dos privilegiados e para a miséria dos menos favorecidos,
numa mistura de retratos vivos de uma nação que construía, a passos
bêbedos, a sua própria identidade, em tempos modernos.
3.

Euclides da Cunha e Machado de Assis: em torno das
Guerras da Ouvidor

Frequentar os cafés da Ouvidor e imediações significava,
para os intelectuais que se reuniam naqueles tempos de burburinho
(últimos anos do século XIX e primeiros do século XX), uma forma
de resistência aos planos da elite política, que queria “modernizar”
o Rio à força de um discurso saneador, como vimos. Exatamente
por não haver contemplado os intelectuais e as camadas populares
da população, esse discurso não deu conta de instaurar, sozinho, o
clima moderno que se exigia da Capital Federal, antes mesmo de
1922. Escritores, artistas, políticos, ativistas, então, compartilhavam,
nas animadas mesas e tertúlias3 da Ouvidor, de um sentimento de
exclusão que lhes foi extremamente produtivo. Debruçaram-se
sobre canecos de chope e sobre o submundo da cidade, na tentativa
3
Tratava-se de pequenos improvisos performáticos, que
“fechavam” cafés para discursos e declamações dos poetas e
intelectuais da época, e reuniam grande público, interessado nos
“jornais falados” e nos desafios lançados entre os próprios pares
do evento. Como registra Mônica Velloso, “das tertúlias literárias
nasciam frequentemente revistas, cujas folhas provocativas
antecipavam, pressagiavam e polemizavam ideias” (in: VELLOSO,
1996, p. 49).
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de captar o ethos carioca – e, quem sabe, o sentido mais original do
“ser brasileiro”.
Deve-se destacar, entretanto, que a cena da rua do Ouvidor
não era assim tão moderna, em todos os seus recantos. Durante
muito tempo, esse ambiente foi habitado por professores de língua
portuguesa aspirantes a poetas, mais preocupados com a colocação
pronominal do que com a modernização do país. No ano mesmo da
publicação de Os sertões, 1902, por exemplo, Rui Barbosa publicava
um parecer em calhamaço com mais de mil emendas gramaticais a
um projeto de Código Civil. Detalha Sérgio Paulo Rouanet (1996, p.
46) que a Ouvidor era
o reino da política arcaica, porque nela
se tramava a comédia das eleições fraudadas,
condição de funcionamento da vida republicana.
Na cena do sertão, o fanatismo juntava três mil
jagunços e os transformava em massa de manobra
de um regime teocrático; na cena urbana, a
corrupção juntava três mil pessoas num curral
eleitoral, ou as inventava, nas famosas eleições
“a bico-de-pena”. Nas duas cenas, não havia
sinal de modernidade política.
A rua do Ouvidor era o beco da política
pré-moderna, em que circulavam boatos em vez
de reivindicações. Nele, a política não era feita
pelo povo soberano, e sim por compadres, de
um lado da rua, conversando com coronéis, do
outro lado. (...) A viela da política clientelística
tinha que ceder lugar às grandes avenidas da
política democrática. Só então o Brasil poderia
modernizar-se, confrontando-se com “as rudes
necessidades do século”. Enquanto isso não
acontecesse, não se podia falar numa verdadeira

antítese entre os becos de Canudos e o beco
elegante do Brasil oficial, a rua do Ouvidor, todos
eram tão estreitos, que o povo não cabia neles.
A artificialidade de certas manifestações artístico-culturais
da belle époque carioca provocava cismas e dissensões, para novos
artificialismos ou mesmo para antagonismos incipientes a eles. Num
primeiro momento, homens de letras e de copos como Lima Barreto
e João do Rio chegam mesmo a manifestar-se severamente contra
a tal “modernidade”, que destrói lugares afetivos (como quando da
abertura da Avenida Central, que descaracterizaria parcialmente o
traçado da Ouvidor). Toda a obra desses escritores, por exemplo,
é uma ode à paisagem citadina, descrevendo com vivacidade e
nostalgia os becos (“quebradas”), os murais e vitrais dos bares,
as sonoridades de cada esquina, os trapeiros, tatuadores e artistas
mambembes. Lima Barreto traduz bem essa identificação do artista
com as ruas: “A cidade mora em mim e eu nela” (apud VELLOSO,
1996, p. 29). É um brado de inconformismo e espontaneidade, em
nome de uma realidade cotidiana que se mantinha incógnita para a
República modernizadora.
Os literatos cariocas, então, acabam por refutar a ideia de
um movimento estético organizado, pulverizando suas linhas
de atuação – talvez por considerarem negativa a imagem de uma
literatura protocolar, ligada à vida oficial e burocrática4. Na opinião
4
Muito embora vários destes intelectuais terem sobrevivido
graças a empregos públicos e/ou burocráticos, como o próprio
Euclides da Cunha, quando de sua rápida passagem em 1909 como
professor do Ginásio Nacional, hoje, Colégio Pedro II. Assim, como
relata Mônica Velloso: “Para nossos intelectuais a cisão entre o
trabalho e o prazer é marcante. Boa parte do grupo está vinculada
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desses intelectuais, qualquer projeto “sistemático” de renovação
artística eliminaria, por extensão, a dose de rebeldia que o fazer
literário demanda. Daí, não ter havido exclusividade na condução
das propostas “modernistas” no contexto do Rio de Janeiro: numa
acepção baudelairiana, o conceito de “artista moderno”, para os
cariocas, foi identificado com a capacidade de interação entre
“ideias” e “ruas”, “arte” e “povo”.
Nesse sentido, não procede falarmos de uma “inauguração”
do modernismo nesta ou naquela cidade, muito menos de “prémodernismo” ou “vazio cultural”, antes de 22; o que devemos intuir
é um processo dinâmico, que começa bem antes de 22, justamente
porque já estava inscrito na tradição cultural e no pensamento
filosófico brasileiro, para os quais os homens de letras da Ouvidor
contribuíram enormemente. Se, em São Paulo, as crônicas de Juo
Bananére já davam conta dessa dinâmica social, muito antes dos
Andrades, por que não dizer que o entrecruzamento de experiências,
no Rio, de um Lima Barreto e de um Euclides (cada um a seu modo)
já configuraria a própria construção do imaginário moderno?
Imaginemos, portanto, uma outra República, que, no Rio, se
oferecia como alternativa à de Floriano Peixoto e sua desconcertante
crise de legitimidade: trata-se da “República das Letras”, que tinha
seus “ministérios” bem constituídos, de acordo com a preferência
do freguês. Ia-se à Livraria Garnier, e lá estava Machado de Assis
cultivando sua roda de poucos e seletos amigos; os simbolistas ou
ao funcionalismo público. Lima Barreto e Domingos Ribeiro Filho
trabalham na diretoria da Secretaria da Guerra, Kalixto é funcionário
na Imprensa Nacional e professor de desenho em escolas públicas.
Raul Pederneiras ocupa inicialmente o cargo de delegado de polícia
e depois torna-se professor da Escola Nacional de Belas-Artes e da
Faculdade de Direito. (...)” (in: VELLOSO, 1996, pp. 46-7).

nefelibatas reuniam-se em torno de Cruz e Sousa; os boêmios, em
torno dos tonéis de chope alemão e de Paula Nei. É claro que, como
todo “governo paralelo”, esses grupos sofreriam perseguição política,
em menor ou maior escala (José do Patrocínio é deportado; Bilac
refugia-se em Minas Gerais; Paula Nei desaparece dos cafés depois
da morte de Pardal Mallet, seu amigo e polemista), nesta ordem.
Porém, toda repressão supõe uma reação, ainda que subterrânea – o
que não foi o caso do grupo do Rio. A República das Letras instituiuse para valer, nas rodas dos cafés, nas livrarias, nas confeitarias, nas
revistas, nos salões da rua do Ouvidor e na Academia Brasileira de
Letras. Seu estatuto tinha, como parágrafo único, a delimitação do
espaço de luta e de criatividade do intelectual, que já intuía não ser
bem aquela outra (a de Floriano) a República de seus sonhos.
Essa visão cética e desencantada da realidade está presente
nas obras de autores tão distintos quanto Machado de Assis e
Euclides da Cunha. Enquanto este faz de seus escritos um libelo
contra o “atraso” dos sertões e das selvas, através do ensaio científico
misturado à descrição quase épico-poética do “cautério das secas”,
aquele investe na linguagem sardônica de quem se emparelha com
a subjetividade e o intimismo, para extrair do caos circundante a
própria criatividade. Dados ao positivismo ou ao simbolismo, estes
e outros escritores que circulavam pela rua do Ouvidor estavam,
cada qual a seu modo, imersos numa indagação crucial, quanto ao
papel de seu fazer literário frente às questões prementes da nossa
nacionalidade. Como bem questiona e pontua Rouanet (1996),
A questão da objetividade de Euclides
se põe (...). Ele descreveu com fidelidade a
cena da rua do Ouvidor? Foi fidedigno em seu
relato da cena de Canudos? (...) Os comentários
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de Machado, escritos poucos anos antes da
publicação de Os sertões, têm a ver com (...) a
percepção que a capital tinha de Canudos. (...)
Machado de Assis mencionou Antônio Conselheiro
em pelo menos quatro crônicas. (...) Machado
trata com irreverência as notícias alarmistas da
imprensa, dizendo que os jagunços eram apenas
aventureiros românticos, como os piratas de
Byron (...), compara o crescimento das forças do
Conselheiro ao alastramento de uma epidemia
de beribéri: antes eram vinte, hoje são três mil.
Um homem que é capaz de congregar em torno de
si tanta gente, é certamente alguém. (...) É fácil
ver que Machado de Assis tem da cena do Rio de
Janeiro a mesma visão que Euclides da Cunha.
Nisso, Machado é por assim dizer um Euclides da
Cunha com senso de humor. O que este dizia com
solenidade, Machado diz ironicamente.

andarilho não como obscurantismo, mas com a clarividência da
poesia que, “para nós, artistas, é a renascença, é um raio de sol que,
através da chuva miúda e aborrecida, vem dourar-nos a janela e a
alma. É a poesia que nos levanta do meio da prosa chilra e dura
deste fim de século” (ASSIS, 2008, p. 186). E diz, textualmente: “o
Conselheiro está em Canudos com 2.000 homens (dois mil homens)
perfeitamente armados. Que Conselheiro? O Conselheiro. Não lhe
ponhas nome algum, que é sair da poesia e do mistério” (idem). Em
outra crônica (também em “A Semana”, de 31/1/1897), Machado
alude a um expediente da apuração jornalística que seria, cinco
anos depois de terminada a guerra, posto em prática por Euclides da
Cunha: “Nenhum jornal mandou ninguém aos Canudos. Um repórter
paciente e sagaz, meio fotógrafo ou desenhista, para trazer as feições
do Conselheiro e dos principais subchefes, podia ir ao centro da seita
nova e colher a verdade inteira sobre ela”. Segundo o escritor, isso
“seria uma proeza americana” (ASSIS, 2008, p. 413).

Machado incorpora a persona do cronista – considerando
a membrana do tempo e tecendo uma crítica social que possa
sobreviver a ele – e antecipa, numa contundente e irônica análise
da república da Ouvidor, os sentidos e os descaminhos da própria
história que se estava a escrever nos sertões baianos, para além das
interpretações jornalísticas e sua pretensa isenção de julgamento
de valor. Em “Canção de Piratas” (coluna “A Semana” – Gazeta
de Notícias5, 22/07/1894), o escritor trata o “mistério” do beato

A tão cara ironia machadiana criou imagens para lá de
prosaicas, supondo que o Conselheiro talvez tivesse as suas ambições
políticas, sendo eleito deputado, ou mesmo vestido a caráter, em dia
de sessão; ou, então, investido como chefe de Estado e governando
próximo à Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. Leiamos a sua crônica
em “A Semana”, de 06/12/1896:

5
A Gazeta de Notícias (1875) foi um importante e pioneiro
periódico carioca, por onde passaram Machado de Assis, Eça
de Queiroz, Raul Pompeia, Raimundo Correia, entre outros
colaboradores. Firmou-se, ainda sob os auspícios do Império, como
a “casa” de poetas e literatos, estabelecendo uma profícua relação
entre jornalismo e literatura. Como sintetizou o poeta Olavo Bilac,

também assíduo colaborador do jornal, “com o cérebro e o coração
cheios de esperanças e de versos, eu parava muitas vezes, naquela feia
esquina da Travessa do Ouvidor, e quedava a namorar, com olhos
gulosos, as duas portas estreitas da velha Gazeta, que para a minha
ambição literária, eram as duas portas de ouro da fama e da glória”
(MAGALHÃES JR., 1974, pp. 38-9).

Antônio Conselheiro não compreende essa
vantagem de fazer obra nova em sítiodevoluto.
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Quer vir aqui, quer governar perto da rua do
Ouvidor. Naturalmente, não nos dará uma
Constituição liberal, no sentido anárquico deste
termo. Talvez nem nos dê uma cópia ou imitação
de nenhuma outra, mas alguma cousa inédita e
inesperada. O governo será decerto pessoal;
ninguém gasta paciência e anos no mato para
conquistar um poder em entregá-los aos que
ficaram em suas casas. (ASSIS, 2008, p. 397)
Semelhante a Euclides, Machado rejeita os epítetos criados
pela imprensa fluminense, em referência aos partidários do
Conselheiro, tachando-os de fanáticos, salteadores, neuróticos e
criminosos. Ao contrário das versões consagradas no mundo líterojornalístico, Machado tece sobre o beato e seu séquito considerações
de natureza jurídica, não aceitando a distinção entre sertanejos e
habitantes do litoral. As análises de Euclides, por outro lado, possuem
um caráter socioetnológico, questionando esse ordenamento
jurídico convocado por Machado como mera ficção formalista. Em
outras palavras, Euclides da Cunha agudiza a reflexão sobre “os
dois Brasis”, para além da Rua do Ouvidor, chamando a atenção
para a ambivalência da figura do Conselheiro e, por extensão,
para a heterogeneidade dos diversos grupos humanos, marcados
por diferenças abissais de acesso aos bens sociais e de cultura. De
qualquer forma, tanto Machado quanto Euclides são intelectuais
que desaprovam contundentemente os desgovernos da República e
denunciam a falência dos discursos que a engendraram. Para o liberal
Machado, o governo republicano rasgou, com Canudos, as normas
constitucionais; para o comtiano Euclides, o pecado da República
foi o de ter transgredido as leis inexoráveis da ciência.

Nesse contexto, cabe destacar que, embora Euclides da
Cunha tenha formalmente apresentado sua candidatura à Academia
Brasileira de Letras, isso não significou que tivesse se identificado
totalmente com a roda literária de Machado de Assis – presidente
da instituição e ardoroso defensor de que à Academia interessasse
o exame das questões estritamente literárias, corrente mais forte e
poderosa, no momento em que Euclides é eleito (1903). Em seu
próprio discurso de posse, o escritor expressa a dificuldade de passar
a fazer parte de um círculo de “homens de letras”, sendo ele um
“homem de ciência”, e sobretudo um intelectual preocupado com
as questões sociais de seu tempo. Essa posição o aproximava mais
do grupo de Sílvio Romero, desafeto de Machado na Academia, e
responsável por fazer o discurso de recepção de Euclides – no qual
não desperdiçou a oportunidade de confronto com o presidente.
Assim, sob a aquiescência de Machado de Assis, de um lado,
e adorado pelos imortais de discurso social, de outro, Euclides entra
para a Academia Brasileira de Letras em virtude de seu próprio
mérito6 e depois do sucesso estrondoso de Os sertões. Descrevendo
a trajetória pessoal de um egresso do interior que, embora fosse
avesso a compadrios e “filiações” a rodas, soube dialogar com os
frequentadores dos cafés da rua do Ouvidor – homens que, como ele,
gostariam que se conferisse um outro estatuto (talvez, “moderno”,
no sentido de comprometido com o progresso da sociedade) para
as artes no Brasil. Na concepção de Mauro Rosso (2009, p. 256),
Euclides
6
Sobre a questão pessoal de Euclides no que concerne ao
senso missionário e à meritocracia, cf. o belo e alentado trabalho
de Regina Abreu, O enigma de Os sertões. Rio de Janeiro: Rocco/
Funarte, 1998.
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formulava uma sociedade baseada na
meritocracia, na ascensão do indivíduo pelo
talento, competência, e não por suas origens
aristocráticas – a “aristocracia do mérito”
substituindo a “aristocracia de berço”. Daí
acreditava que o advento da República não
significava apenas e exclusivamente a vitória de
um partido ou de um movimento, mas simbolizava
o nascimento dessa nova sociedade. Tudo sob a
égide e escopo de um elemento-vetor fundamental,
basilar em Euclides, em seu pensamento filosóficoideológico: o liberalismo social – rigorosamente
afinado, por um viés, com o próprio histórico do
pensamento social brasileiro no decorrer do século
XIX, presente e atuante também nas aspirações
com vistas à implantação da República.
De tal modo é que Euclides, exemplarmente, exprime essa
tautologia do modernismo possível através de considerações nada
confortáveis para o establishment republicano, em Os sertões:
A rua do Ouvidor e as caatingas
Interrompamos, porém, este respigar em
ruínas. Mais uma vez, no decorrer dos sucessos
que nos propusemos narrar, forramo-nos à
demorada análise de acontecimentos que fogem à
escala superior da História. As linhas anteriores
têm um objetivo único: fixar, de relance, símiles
que se emparelham na mesma selvatiqueza. A rua
do Ouvidor valia por um desvio das caatingas. A
correria do sertão entrava arrebatadamente pela
civilização adentro. E a guerra de Canudos era,
por bem dizer, sintomática apenas. O mal era

maior. Não se confinara num recanto da Bahia.
Alastrara-se. Rompia nas capitais do litoral.
O homem do sertão, encourado e bruto, tinha
parceiros porventura mais perigosos.
Valerá a pena defini-los?
A força portentosa da hereditariedade, aqui,
como em toda a parte e em todos os tempos, arrasta
para os meios mais adiantados - enluvados e
encobertos de tênue verniz de cultura – trogloditas
completos. Se o curso normal da civilização em
geral os contém, e os domina, e os manieta, e os
inutiliza, e a pouco e pouco os destrói, recalcandoos na penumbra de uma existência inútil, de onde
os arranca, às vezes, a curiosidade dos sociólogos
extravagantes, ou as pesquisas da psiquiatria,
sempre que um abalo profundo lhes afrouxa em
torno a coesão das leis eles surgem e invadem
escandalosamente a História. São o reverso fatal
dos acontecimentos, o claro-escuro indispensável
aos fatos de maior vulto.
Mas não têm outra função, nem outro valor;
não há analisá-los. Considerando-os, o espírito
mais robusto permanece inerte a exemplo de
uma lente de flintglass, admirável no refratar,
ampliadas imagens fulgurantes, mas imprestável
se a focalizam na sombra.
Deixemo-los; sigamos.
Antes, porém, insistamos numa proposição
única: atribuir a uma conjuração política qualquer
a crise sertaneja exprimia palmar insciência das
condições naturais da nossa raça. (CUNHA, v. 2,
pp. 299-300)
Se homens e mulheres brasileiros do litoral e do sertão
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se tornam, para Euclides, “símiles que se emparelham na mesma
selvatiqueza” e “a rua do Ouvidor valia por um desvio das caatingas”,
compreende-se melhor por que motivos “a correria do sertão entrava
arrebatadamente pela civilização adentro”. Sabemos todos que a
população sertaneja vivia totalmente fora de qualquer proximidade
à ideia moderna que se tem de Direitos Humanos. Segundo a filósofa
Hannah Arendt7, com o surgimento conceitual de tais direitos e sua
legitimação através de organismos coletivos e universalizantes, o
homem é emancipado como criatura terrena, tornando-se a origem
e o porquê de todas as leis. A filosofia arendtiana destaca, ainda,
que aquilo que dignifica o homem é exatamente a sua dupla
inserção primordial: cada qual com sua singularidade específica,
fazendo parte de uma tanto quanto ou mais complexa pluralidade.
Essa contradição entre os direitos humanos e a condição humana
da pluralidade se torna visível no episódio dos excluídos de suas
respectivas comunidades, como é o caso dos apátridas e das minorias
étnicas vivendo sob um Estado-nação de uma etnia diferente.
Na macronarrativa euclidiana – sob o ponto de vista dos
que enxergam no autor de Os sertões um humanista que antecipa
essa ideia primordial de direitos humanos, de que nos fala Arendt
–, tal minoria é a população sertaneja de Canudos (e viria a ser,
na fase final de sua obra, a população ribeirinha da Amazônia).
Essas pessoas estavam totalmente fora da ideia (ou do ideal) de
uma genuína sociedade brasileira, já que não figuravam nela como
cidadãos. Por uma espécie de presença em ausência, cristalizada no
tempo e no espaço, os sertanejos de Canudos estão apartados do resto
do país, não porque queiram, mas porque estão. Narra Euclides, em
7

cf. ARENDT, Hannah. A condição humana. Trad. Roberto Raposo. Rio
de Janeiro: Forense Universitária, 2001.

Os sertões, esse apartamento como o resultado do desconhecimento
completo da nação sobre os outros – sertanejos nômades:
Insulado deste modo no país, que não
o conhece, em luta aberta com o meio, que lhe
parece haver estampado na organização e no
temperamento a sua rudeza extraordinária,
nômade ou mal fixo à terra, o sertanejo não
tem, por bem dizer, ainda capacidade orgânica
para se afeiçoar à situação mais alta. (CUNHA,
2009, v. 2 , p. .113)

Os brasileiros de Canudos, já não mais incógnitos desde que
a imprensa se lembrou de espicaçá-los ou que os literatos ousaram
desvendar-lhes o ethos, sofreram total privação de direitos, na medida
em que foram perversamente excluídos da teia de relações sociais e
políticas do Brasil de então – muito embora essa correlação de forças
é que, justamente, deveria definir e afirmar tais direitos, assegurando
o seu gozo pleno. No seu isolamento obsequioso (e vergonhoso,
para a pátria dos sonhos republicanos), os direitos humanos não
atingiam os sertanejos. Eram homens, mas apenas homens, sem
designativos laudatórios. Essa generalidade de pertencer à espécie
humana não bastou para garantir que seus direitos fossem garantidos
– e Euclides talvez tenha sido um dos melhores intérpretes dessa
funesta dicotomia, estabelecendo um sólido e poético consórcio
entre ciência e arte na tecedura de seu discurso de mea culpa, frente
às atrocidades cometidas em Canudos.
Para escândalo do reino de amenidades instaurado na Rua
do Ouvidor, Euclides da Cunha passa de observador da história a
seu escriba laureado: no proeminente testemunho de Os sertões,
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ousa sustentar a superioridade do sertanejo do interior em relação
ao homem do litoral, num viés evolucionista de matriz spenceriana.
A surpresa dessa dicção euclidiana, já então insurgente contra o
próprio positivismo que assinalara sua formação acadêmica, fica
explícita na defesa apaixonada que faz de conceitos como adaptação
ao meio, evolução e hierarquia das espécies. Na opinião do escritor,
o sertanejo é dotado de uma “máxima energia orgânica, mínima
fortaleza moral” (CUNHA, 2009, v. 2, p. 69), despontando tal qual
um “Hércules-Quasímodo” (CUNHA, 2009, v. 2, p. 95). E, de fato,
seria um retrógrado e, não, um degenerado, já que “nesse caso a
raça forte não destrói a fraca pelas armas, esmaga-a pela civilização”
(CUNHA, 2009, v. 2, p. 91). Assim é que, para a construção de sua
cartilha híbrida, mais filha de Spencer do que de Comte, Euclides
instaura uma “poética científica”, segundo a qual “este desfiar de
conjeturas tem o valor único de indicar quantos fatores remotos
podem incidir numa questão que duplamente nos interessa, pelo
seu traço superior na ciência, e pelo seu significado mais íntimo no
envolver o destino de extenso trato do nosso país” (CUNHA, 2009,
v. 2, p. 36).
A histórica questão que põe, de um lado, “homens de ciência”
e, de outro, “homens de arte” não representou empecilho para a
modernidade carioca. Na verdade, essa dicotomia nos foi legada
pela própria tradição do pensamento ocidental, historicamente
marcado pelo veto às formas de narrativa ficcionais como leituras
reflexivas, tanto quanto o discurso científico. Ao longo do século
XIX, a ciência apresentou-se como a linguagem única, capaz de
traduzir a formação de nossa nacionalidade, deixando à literatura a
pecha do mero entretenimento. Sem a legitimação do pensamento
científico, qualquer discurso passava a cair no vazio, não tendo

força representativa para designar o quanto nós, brasileiros, éramos
“modernos” e estávamos na dianteira da formação do nosso próprio
imaginário de “maturidade cultural”. Alguns de nossos melhores
romances naturalistas enxergam e ampliam essa necessidade de
sermos (ou, ao menos, parecermos) crescidos, sérios, ou, em uma
palavra, “científicos”.
Daí, observarmos duas diferentes concepções de
“modernidade”, convivendo lado a lado e dando margem a que os
escritores optassem por uma ou outra ou, até, que escolhessem pelo
“entrelugar” – o que aconteceu com Euclides da Cunha. No caso
da obra euclidiana, coexistem os discursos da ciência e da estética
modernas, no embate titânico entre o engenheiro e o homem de letras.
O autor de Os sertões transita entre o grupo dos intelectuais que
se postam à frente de uma causa, defensores que são do progresso
político da nação e críticos dos que se eximem de fazê-lo, a bem do
discurso onírico da literatura; mas não deixa de caminhar com os
que acreditam no poder da palavra como forma de mediação entre
um presente imediato e um projeto que contemple, para o futuro do
pensamento sobre a civilidade e a nacionalidade, os caminhos do
sujeito histórico (e, por que não dizer, do sujeito enunciador dessa
mesma história, reinventando o discurso científico-positivista, ao
inseri-lo como possibilidade na categoria ficcional).
Observa Nelson Mello e Souza (2009, p. 147) que a
intelligentsia carioca, firmando-se na diferença ontológica que
os distinguia, a “eles”, os civilizados cosmopolitas, do “povo”,
“construía-se uma psicologia de casta, travestida para uma sociedade
de classes. Para isto projetavam uma persona, como se estivessem
num teatro metafísico”. E continua:
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Falando francês, recebendo em seus
salões, vestindo fraque, luvas e cartola no calor
dos trópicos, discutindo literatura nos cafés da
rua do Ouvidor, pretendiam ser como em Paris,
subjetivamente longe do Brasil. Não se escapa
da verdade. A “Nação Brasileira” não era a
síntese impressionista e fácil da rua do Ouvidor.
A simbologia da “rua do Ouvidor” na verdade,
não é de Euclides. Fora usada por Coelho Neto no
seu romance “A Capital Federal”, mas já estava
presente, desde o teatro irreverente de Martins
Pena, no inconsciente coletivo dos críticos
perspicazes, inconformados com um tipo nativo
que surgia por imitação francesa. Euclides dela
se apoderou como metáfora para dramatizar o
dualismo que impedia a integração psicológica do
brasileiro com ele mesmo, dificultando a formação
de uma identidade cultural e nacional própria.
Ao introduzir seu “livro-vingador” com o aforismo: “Aquela
campanha lembra um refluxo para o passado. E foi, na significação
integral da palavra, um crime. Denunciemo-lo.” (CUNHA, 2009,
v. 2, p. 6), Euclides nos dá conta de seu mal-estar (e isso não era
exclusividade sua) com o universo da ciência positivista, consoante
a qual tivera toda a sua formação intelectual. O escritor não precisou
nem tanto aprofundar as suas conversas nos cafés cariocas para
avaliar que o modelo científico que a República lhe apresentava não
conseguia explicar, muito menos legitimar os eventos trágicos que
sucederam nos sertões baianos, naqueles idos anos do final do século
XIX. Fato é que a rua do Ouvidor foi jogada contra as caatingas,
quando na verdade as duas deviam se integrar e formar um só país.
Seria, afinal, pré-moderno o discurso euclidiano? Talvez,

muito mais do que isso: trata-se de uma experiência da modernidade
à luz da tragédia, da heroicidade e do tom desencantado que o
pensamento nietzchiano, por exemplo, já se propunha a apontar,
também por aquele momento. Nesse sentido, Euclides se faz arauto
dessa aporia política e literária, num esforço prometeico pela
modernização social do Brasil: “Ou progredimos ou desaparecemos.”
(CUNHA, 2009, v. 2, p. 62) – dita, malandramente, a voz do escritormosqueteiro, que ainda ecoa nas ruas do Ouvidor de nossa memória.
Na leitura que empreendemos sobre o deslocamento do
palco da Guerra de Canudos para os escritos de Euclides da Cunha e
Machado de Assis, situamos ambos os escritores na rua do Ouvidor
da belle époque e na construção aporética dos discursos sobre
o conflito ocorrido no sertão da Bahia, entre 1896 e 1897, como
forma de interpretar o Brasil de então. Nossa proposta de literatura
comparada não se furtou, entretanto, de contemplar as aproximações
e os afastamentos entre Euclides e Machado, bem como entre estes
e vários outros intelectuais cariocas e fluminenses que contribuíam
para a viragem cultural modernista, em finais de século XIX e início
do século XX.
A invocação da barbárie na construção discursiva Euclides
da Cunha – para quem “O verdadeiro Brasil nos aterra; trocamolo de bom grado pela civilização mirrada que nos acotovela na rua
do Ouvidor...” – surge muito menos como antítese do que como
elemento constitutivo da civilização. Quer seja em Os sertões, quer
seja nos ensaios amazônicos, a crítica euclidiana à civilização como
progresso instrumental que homogeneiza o mundo, atropelando
todas as alteridades, volta e meia esbarra na afirmação da necessidade
dessa mesma civilização do ponto de vista científico, sem que haja
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mediação ou ponderação entre as dicotomias desse dilema. Já em
Machado de Assis, a crítica à sociedade da belle époque e seu
contraponto nos domínios de Antônio Conselheiro é um enviesamento
da crônica de costumes: Canudos vale por uma boa celeuma, uma
publicação num matutino ou uma peleja num vespertino. Articular
esses escritos tão fundantes e pungentes representou, para nós, uma
forma de pensarmos na existência de certa banalização em torno
das discussões sobre civilização e barbárie, que têm trazido à baila
um tratamento analítico de ambos os polos puramente como opostos
binários, sem tensioná-los adequadamente.
Em outras palavras, lançamo-nos à leitura de dois eixos
de interpretação do Brasil de então, tentando dar conta de suas
contradições mais candentes, no que se referia às “entradas”
pelos sertões inóspitos: as oficiais, que se deram pelo litoral; as
de desbravadores anônimos, que se aventuraram pelas picadas do
interior, subindo o São Francisco; e as literárias, representações
dos muitos modos de pensar e enxergar o sertão, a barbárie e a
civilização, pela pena de Euclides da Cunha e de Machado de Assis.
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RESUMO
Com a modernidade herdámos a ideologia do progresso como se
as luzes – o iluminismo – levassem, de modo linear, a etapas de
menos desenvolvimento para mais desenvolvimento, de menos ser
para mais ser. Karl Popper denunciou a ilusão do “historicismo”.
Mas historicismo não é a mesma coisa que historicidade nem anula
nem aliena o sentido histórico nem a consciência histórica. Jϋrgen
Habermas resgatou o sentido de comunicação que estava submerso
e implícito na Modernidade, numa Razão e numa racionalidade
“socialmente fendida”. Hoje, é preciso sentir e praticar uma
metafísica de carne e osso. A situação dos migrantes e dos refugiados
na União Europeia mostra bem essa emergência e urgência. Um
pouco por todo o Mundo, assistimos ao retorno de discursos, práticas
autoritárias e ao ressurgimento de poderes de estado totalitários, que
urge contrariar e suster através da educação libertadora e de fortes
dispositivos democráticos de regulação. Por isso não basta falar num
Estado de Direito, é urgente internacionalizar, melhor, mundializar,
a exigência de Estados de Direito Democráticos. Paulo Freire, entre
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muitos outros, serão autores a referenciar nesta comunicação. As
conceções de educação e as biografias são, entre outros métodos,
plurais, muito importantes para compreender e ajudar a desenvolver
as sociedades, os países e os povos, em emancipação da Pessoa
Humana.
ABSTRACT
With the modernity we inherited the ideology of progress as
if the lights-the enlightenment-lead, linearly, the less development
steps for further development, be to be Karl Popper denounced
the illusion of “Historicism”. But Historicism is not the same as
historicity or nullifies or alienation historical sense or historical
awareness. Jϋrgen Habermas rescued the direction of communication
that was submerged and implicit in Modernity, a Reason and a
rationality “socially split”. Today, we must feel and practise a
metaphysics of the flesh. The situation of migrants and refugees in
the European Union shows that emergency and urgency. All over
the world, we have seen the return of authoritarian practices and
discourses to the reemergence of totalitarian State powers, which
urge counter and hold through the liberating education and strong
democratic devices. Why not just talk to a rule of law, there is an
urgent need to internationalize, better, to reduce the requirement of
democratic constitutional States. Paulo Freire, among many others,
will be authors to reference in this communication. The concessions
of education and the biographies are, among other methods, plurals,
very important to understand and help develop societies, countries
and peoples, in emancipation of the human person.

RESUMEN
Con la modernidad hemos heredado la ideología del progreso
como si la luces de la ilustración-plomo, linealmente, el menor
desarrollo pasos para desarrollo, ser Karl Popper denunció la ilusión
del “Historicismo”. Pero el historicismo no es lo mismo como
historicidad o anula o sentido histórico de la alienación o conciencia
histórica. Jϋrgen Habermas rescató a la dirección de comunicación
que estaba sumergida e implícito en la modernidad, una razón y una
racionalidad “socialmente dividido”. Hoy en día, debemos sentir y
practicar una metafísica de la carne. La situación de los migrantes y
refugiados en la Unión Europea demuestra que emergencia y urgencia.
Todo el mundo, hemos visto el regreso de prácticas autoritarias y
discursos para el resurgimiento de los poderes del estado totalitarios,
que contador de impulso y mantener a través de la educación
liberadora y dispositivos democráticos fuertes. Por qué no hablar
simplemente a un estado de derecho, hay una necesidad urgente
para internacionalizar, mejor, para reducir el requisito de Estados
constitucionales democráticos. Paulo Freire, entre muchos otros,
serán autores de referencia en esta comunicación. Las concesiones
de la educación y las biografías son, entre otros métodos, plurales,
muy importantes para entender y ayudar a desarrollar las sociedades,
países y pueblos, en la emancipación de la persona humana.
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TEXTO
Enunciei, deste modo, o texto desta Comunicação:
“Educação, a Pessoa como Sujeito Histórico e o Estado de Direito
Democrático: Praxis de Liberdade e Comunicação na Verdade
do Ser”.
A formulação do tema também expressa as nossas
preocupações, as minhas preocupações como Pessoa, como
Cidadão, como Professor e como Investigador. Para uma
Consciência, em unidade, que se busca em formação, existe uma
interligação entre essas várias dimensões. E o Mundo de hoje, desde
o plano mais imediato, ao plano aparentemente mais longínquo, é
muito preocupante. Não estão em causa, apenas, complexidades e
incertezas. Está em causa um Mundo em que, em níveis diferentes,
o Humano se deve questionar porque se sente e pressente níveis de
ódio, maldade, mentira e inveja que alastram e se tornam infestantes.
Os níveis de violência, os graus de insegurança, a precariedade da
liberdade, as derivas totalitárias, em várias partes do Planeta, fazem
inquietar. Que Sociedade é esta? Que Sociedades são estas? Há muito
que Edgar Morin falava na barbaridade, na barbárie, na Europa. E
agora? E noutras partes do mundo?
Precisamos de uma Sociedade de Conhecimento, de uma
Sociedade Educativa, com pessoas capacitadas para intervir, de
modo fundamentado, cultas e bem formadas. E hoje essa educação
e formação deve ser um direito, um dever e uma exigência de todos.
Não falo de uma Sociedade de competição que corrói e destrói valores
como a solidariedade, falo de uma Sociedade de uma Cidadania
pelo Conhecimento, em que todos tenham acesso a uma Educação
e Instrução de qualidade e de categoria. O que importa é o Mérito,

não a condição social, que muitas vezes é um aparato e um engano.
Mesmo no Governo da Polis temos de ter os melhores, na já longa
defesa de Platão, em A República. O livro VII d’A República muito
poderá ajudar a tirar os “grilhões”, que ferem e bloqueiam, e trazer
para a luz quem está na Caverna. E há tantas formas de cavernas.
Mas é preciso um esforço educacional e filosófico para aceder à luz.
Numa etapa do seu diálogo, afirma Platão:
“Pois, segundo entendo, no limite do cognoscível
é que se avista, a custo, a ideia de Bem; e, uma vez
avistada, compreende-se que ela é para todos a causa
de quanto há de justo e belo; que, no mundo visível, foi
ela que criou a luz, da qual é senhora; e que, no mundo
inteligível, é ela a senhora da verdade e da inteligência,
e que é preciso vê-la para ser sensato na vida particular
e pública.” (Platão, 2001, p. 319).
Quanto o livro VII e toda A República de Platão será – seria
– de um grande interesse formativo, na “vida particular e pública”.
Quantos presidentes de várias instituições, líderes políticos e
governantes, sem descuidar a Política Internacional, ganhariam, em
discernimento, ao ler livros como esses. Mas não têm tempo para
pensar, ou será que, alguns, até nem sabem pensar? Como poderão,
então, agir e governar, a cidade, o país e o mundo? Como poderão ter
uma consciência histórica dos assuntos e dos problemas mundiais e
do Planeta Terra, a começar pelas Grandes Potências, como os EUA,
pelo menos nesta fase? Estamos no Século XXI (2017).
Por isso, cada um tem de ser o governo de si mesmo, saber
auto-governar-se.
A Cidadania não é um endoutrinamento, a Cidadania não
se faz sem informação, sem conhecimento, sem discernimento.
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Tudo isto é que faz, deve ajudar a formar, pessoas cultas, capazes
de compreenderem os sinais dos tempos e as razões, muitas vezes
escondidas, nos argumentos ou na argumentação utilizada. Mais do
que argumentação, precisamos de fundamentação, precisamos de
Valores. Temos de saber por que lutar, por que causas empenhar a
nossa atividade cívica.
Em Portugal tivemos – e temos – grandes figuras. Falo em
Mário Soares e em Sá Carneiro, de formações político-partidárias
diferentes, mas igualmente altos na inteligência, nas causas, nos
valores. Um pouco por toda a parte vão faltando as Figuras de
Referência, também entre os intelectuais, isentos, que não se
vendem aos acenos, tentadores, mesquinhos ou, até, traiçoeiros do
momento. Os intelectuais sempre tiveram um papel fundamental na
História e na Democracia. E vão continuar a ter. Não há intelectuais
sem Coragem. A Coragem é o Caráter do Pensamento e o Traço
essencial da Personalidade da Pessoa que é e está disposta a Ser.
Vi e vejo – aprecio – essas características em pessoas tão distintas
e de áreas tão diversas como João Paulo II, que afirmou, logo,
“Não tenhais medo”, Nelson Mondela, Mário Soares, Sá Carneiro,
Agostinho da Silva, o Bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes
(13 de julho de 1958), que enfrentou Salazar e mostrou que quem
não aguenta a animosidade do Poder não é digno do Respeito e
da Liberdade. A Força dos Intelectuais vem das suas vidas, vidas
vividas, pensada e sofridas, vem da formação, dos estudos, dos
livros, dos livros cheios de vida e da vida cheia de livros. A Força
dos intelectuais vem da cultura dos livros, do diálogo, de saberem
escutar quem está neste mundo para lhe acrescentar um pouco de
sentido e de bem estar. O mundo não se faz sem gente que o saiba
fazer. O mundo não se faz sem inteligência, sem sensibilidade,

sem generosidade, sem causas e ideias. Quem tudo isto descuida
permite que todo o mal possa acontecer. Ora, precisamos vetar o
mal, neutraliza-lo, esmaga-lo, literalmente. É da ordem ontológica
do Bem e da Educação afirmarem-se. É preciso querer aprender com
a História e saber aprender com ela. Desde logo, a partir de nós
e de tantos milhões de seres humanos que têm as suas biografias,
as suas histórias para narrar, narrar implica o sujeito que, embora
condicionado, não se deixa amarrar nem enredar pelas estruturas
paralisantes e bloqueadoras. A Pessoa-Sujeito tem de saber quebrar
essas estruturas quando não são sistemas vivos, ao serviço da vida.
Ora, os intelectuais têm o alto dever de fazer com que a vida irrigue.
O Intelectual é um Vigilante da Moral como Ordem Superior do
Espírito, que não se acomoda nem se anula.
As biografias e os escritos são elementos preciosos para nos
ajudarem a perceber o Rumo e a Direção Certa.
No livro Sou eu mais livre então. Diário de um Preso Político
angolano, afirma Luaty Beirão: “Sou eu mais livre então/na solidão
do meu degredo/ do que tu que vives preso/à escravidão do medo”.
(2016, pp: 83 – 84).
Entre empenhar-se e fugir com o olhar cobarde está a
diferença entre quem é gente e se faz pessoa e quem desiste de ser,
que é mais fundo do que lutar. O Doutor Mário Soares dizia que “só
é vencido quem deixa de lutar”. Deixou este, entre muitos outros
legados, na sua combatividade, até ao fim, até aos 91 anos de vida,
neste ano de 2017.
Que mundo se esteve a construir no Ocidente, após a
II Guerra Mundial? Todas as etapas e percursos da CE, agora,
UE (União Europeia) iam, pelo menos em termos retóricos, e de
benefício práticos, para a construção e afirmação dos ideais da Paz,
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do Desenvolvimento, da Justiça, da Liberdade, dos Valores maiores.
Mas a Europa integra um Mundo globalizado. Ora essa globalização
condicionou muito e, agora, está a ser posta em causa ou, pelo
menos, está a abrir muitas das suas fissuras, paradoxalmente, - ou
talvez não – a partir da própria Europa. A Glozalização chegou ao
fim como dogma, como inevitabilidade, como braço armado do
“capitalismo selvagem”, que São João Paulo II tanto denunciou e
tudo fez, até ao fim, até ao fim, para evitar a invasão do Iraque, de
que ainda não deixamos de ver, dramaticamente, as consequências.
Ocultando os ideais e as causas, a Europa parece que só via como
única saída a “austeridade”, não a importância da palavra, que
sempre faz lembrar as virtudes de uma vida sóbria, aquela que não
gasta o que não tem. Mas, pelo contrário, o que está em causa é
uma “austeridade” que, a partir do plano económico e financeiro,
impede, ou pode impedir, outras dinâmicas sociais, económicas,
educativas, culturais, etc, a partir do primado da pessoa, num Mundo
com fenómenos de corrupção intoleráveis. Os mercados financeiros
devem estar ao serviço da Economia e esta ao Serviço das Pessoas,
sempre em primeiro lugar, como protagonistas do desenvolvimento.
Ora, foi interessante notar que, na Europa, manifestaramse pessoas de várias idades. Uma dessas pessoas, que também se
manifestou, por escrito, chama-se Stéphane Hessel. Escreveu vários
livros, de autoria e coautoria. Dois desses livros têm prefácios de
Mário Soares. No prefácio ao livro Indignai-vos, escreve Mário
Soares:
“O seu autor, Stéphane Hessel, é uma personalidade
bem conhecida em França, na Europa e na América.
Nascido na Alemanha, de onde os pais fugiram às
perseguições nazis, refugiou-se em França, onde se

naturalizou. Tem agora 93 anos, encantadoramente
joviais e lúcidos. Foi resistente durante a Segunda
Grande Guerra, companheiro em Londres do general
de Gaulle, depois enviado em missão para a França
ocupada, onde participou ativamente na Resistência.
Foi duas vezes preso pelos nazis e enviado para campos
de concentração, de onde se evadiu. Após a guerra, o
general De Gaulle enviou-o para as Nações Unidas,
como colaborador de René Casin na elaboração da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948,
e mais tarde Embaixador de França, o mais alto posto
na carreira diplomática francesa” (Soares, 2001, p. 8.
Prefácio).
Os intelectuais têm uma importância fundamental na História.
Diria, até, sem demagogia, que cada ser humano é um intelectual,
na justa medida em que tem e se serve – e se pode servir – do seu
intelecto para melhor ver e se orientar na vida. Intelectus remete
para o ver interior, para a inteligência, para o discernimento do ser
das coisas. Por outro lado, ou em simultâneo, é pela e com a razão
que ordenamos e damos um sentido organizacional e funcional às
coisas, Aliás, Piaget defendia que a inteligência é a capacidade de se
adaptar à realidade.
Mas, neste contexto, no seguinte da citação, que fiz, do
Dr. Mário Soares, o que realmente quero destacar é o facto de os
autores da “Declaração Universal dos Direitos Humano” terem
optado por “Universal” e não “Internacional”. É que ao optarem
pela expressão “Declaração Universal” visavam e salvaguardaram,
na altura, no presente e no futuro cada pessoa, cada indivíduo, cada
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ser humano em concreto, independentemente de ser cidadão de um
país democrático, ou não. Cada pessoa, em si, tem uma dignidade
intrínseca, e, como tal, é resgatável na sua inviolabilidade, seja em
que país for, de direito democrático ou não. Antes de ser cidadão,
cada pessoa é uma pessoa, portadora de direitos. Naturalmente, que
se pretende semear e criar no Mundo as condições para que todos
os Estados sejam democráticos, o ideal é que cada país, que cada
Estado, que cada Nação seja um Estado de Direito Democrático. Só
nestes Estados as pessoas estão verdadeiramente protegidas, embora
a liberdade e o desenvolvimento sejam uma tarefa para cada dia,
como defendia Mário Soares.
No livro “Indignai-vos”, Stéphane Hessel aborda a História
do Século XX, início do século XXI, com conhecimento de causa,
conhece-a, por dentro – que é o verdadeiro modo, fenomenológico,
subjetivo e objetivo, de conhecer – e conhece-a pelos estudos,
pela convivência com grandes Figuras que foram protagonistas da
História. E é importante interiorizar que todos somos sujeitos da
História, tomos somos sujeitos históricos, temos uma biografia,
narramos os factos e somos testemunhas verdadeiras, a historicidade
é um traço identitário e fundador da nossa personalidade. Isto
implica outro olhar somos nós, sobre as questões da cidadania e da
participação, não como num endoutrinamento, que nos impõem,
mas como o dinamismo de uma ação, individual e coletiva, que
emana e dimana de nós. A isso voltaremos, designadamente quando
falarmos sobre Paulo Freire, um clássico contemporâneo, cheio de
mensagens, portadoras de presente e de futuro, que também nos
ajudarão a desenraizar e compreender melhor o passado, no qual
encontraremos razões e luz.
Considero fabulosa a afirmação de Stéphen Hessel, que nunca

se acomodou. Afirma: “A minha vida deu-me um série de motivos
para me indignar” (Hessel, 2011, p. 24). O autor refere a influência
que Sartre teve sobre ele. Principalmente esta ideia central: “Somos
responsáveis enquanto indivíduos”. É uma afirmação e uma conceção
que recusa qualquer forma coletivista e neorrealista, da qual Vergílio
Ferreira soube, a tempo, demarcar-se, de modo reflexivo e crítico,
indo mais além, no plano metafísico da vida, sem nunca esquecer a
dimensão da realidade.
No livro que temos citado, Séphanne Hessel, diz-se, por
volta de 1939, um “ferveroso discípulo do filósofo Hegel” (Hessel,
2001, p. 24) e frequentou “o seminário de Maurice Merleau-Ponty”,
que ensinava e explorava a “experiência concreta”.
Sobre Hegel, no que também nos oferece de matéria a pensar,
neste século XXI (2017), é de destacar as afirmações de Séphen
Hessel:
“Mas o meu natural otimismo, que quer que tudo
o que é desejável seja possível, orientava-me mais para
Hegel. O hegelianismo interpreta a longa História da
Humanidade como tendo um sentido: é a liberdade do
homem progredindo etapa a etapa. A História é feita de
sucessivos choques, é a superação de desafios. A história
das sociedades evolui, e no final, quando o homem alcança
a sua completa liberdade, temos o Estado democrático na
sua forma ideal” (Hessel, 2001, p.25)
Estará no âmago dessa leitura em relação à Filosofia da
História de Hegel o Ideal das Luzes, o Iluminismo, a emancipação
do Indivíduo em Relação ao Estado, o contrato social de Rousseau,
os ideais da Revolução Francesa?, Liberdade, Igualdade e
Fraternidade? O Ideal da Paz Perpétua, de Kant? No fundo, os
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filósofos das luzes estavam impregnados da ideia de que a História
é um curso de desenvolvimento em direção à liberdade, em que a
tomada de consciência é fundamental, para os indivíduos e para os
povos, ponto central no Pensamento de Hegel. E, como hoje, neste
século XXI (2017) há toda a pertinência numa (re)incursão atual e
atualizável de muitos dos ideais e conceções de Kant, de Hegel e de
Husserl, interpelados a partir da Consciência – ou inconsciência –
desse nosso Tempo, onde, tal como já no século XX, se sentiu que
muitos dos ideias do iluminismo faliram mas não falhou, não pode
falhar, a Luz Natural – e até sobrenatural – da Razão Humana. Nos
séculos das luzes, racionalidade, liberdade e humanidade estavam
em sintonia. E, no entanto, como foi possível a barbárie de duas
guerras numa Europa que devia ser da Civilidade? E o pior é sempre
possível mas o melhor pode - deve – sempre acontecer. Por isso, o
Imperativo Categórico de Kant tem muito para dar, apesar, ou talvez
mesmo, por causa, também, da pós-modernidade. A pessoa é um “fim
em si mesmo”, portadora da “autonomia da sua liberdade” (Kant,
1986, p. 103). A pessoa é digna do respeito, que se impõe como
“Dever”. Cada ser humano deve honrar e manter “na sua pessoa a
dignidade da humanidade” (Kant, 1986, p. 104). A humanidade não
é tantas vezes invocada, também, quando se cometem “crimes contra
a humanidade”? Como se constata, há uma entidade metafísica que
tem de permanecer e subsistir. A Modernidade procurou afirmar-se
excluindo a religião. Isso foi mais patente no iluminismo associado
à Revolução Francesa.
De novo, por vezes, mais do que uma saudável visão laica –
a laicidade -, o que há é um laicismo inóspito, perigoso. A Religião
é uma manifestação profunda do humano e da cultura. No livro A
Formação Humana no Projeto da Modernidade, afirma F. Cabral

Pinto: “Os iluministas franceses tinham procurado neutralizar o
efeito social e politicamente bloqueador da religião acusando-a
– como Hobbes e Espinosa o haviam já feito – (…). Hegel, pelo
contrário, atribuía ao cristianismo um papel decisivo na integração
da moralidade objetiva do Estado (…). Acrescenta F. Cabral Pinto:
“Por outro lado Hegel, explicava a marcha da humanidade na história
como um processo de formação da consciência de si do homem como
ser livre e da simultânea auto-realização objetiva dessa consciência
de liberdade: “o homem deve fazer-se ele mesmo o que deve ser”
(Pinto, 1996, p. 46). Esta última afirmação que F. Cabral Pinto cita,
de Hegel, retirada do livro A Razão na História, mostra bem como
que o Conceito a revelar-se, em negação e superação, livre, em e no
Espírito.
Há um ideal de paz, de prosperidade e de felicidade que, de
algum modo, o indivíduo considera, sem coletivismo, que é melhor
assegurado pelo Estado, objetivado no Direito. Mas teríamos,
hoje, que discutir esse Direito. O Direito positivo e positivista,
em uma Filosofia do Direito, ou o Direito que, desde logo a partir
das constituições democráticas, garantia, segurança e a liberdade,
das pessoas e dos cidadãos como sujeitos livres. Este é, aliás, um
conceito e um sentido que tem de ser recuperado com o sentido do
tempo das luzes, numa altura em que em muitos países as derivas
autoritárias levam os respetivos presidentes a quererem reforçar, a
partir de uma suposta legitimidade democrática, os seus poderes,
cometendo atos discricionários e autocratas.
Veja-se a gravidade do que se tem passado na Turquia e na
Venezuela, entre muitos outros países de outros continentes também.
Nenhuma Razão de Estado tem legitimidade para cercear e
retirar os direitos aos cidadãos que são o fundamento e a fonte da
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soberania.
É famosa a expressão de Hegel, “todo o real é racional e
o todo o racional é real” mas, o que aqui convém relevar, mais no
paradoxo da reflexão e da história, em Hegel, em Stéphane Hessel
e na atualidade é a afirmação de que, em Hegel, há, na História e
no Estado, o primado no Universal, e do Geral, sobre o Individual
e Particular. Então, como interpretar as manifestações, que se
têm multiplicado por este Mundo fora, neste século XXI, com
perigosíssimas derivas para novas ditaduras e poderes totalitários.
Veja-se o caso da Síria, - e do ditador que preside ao país - após
a tentativa, também nesse país, da chamada “Primavera Árabe”,
também outros casos de expressão ou tendência totalitária como a
Venezuela, a Turquia, a anexação da Crimeia, pela Rússia, em 2014
e atropelos à Democracia no Brasil, e noutros países. A perceção que
se tem é que os mecanismos democráticos têm sido postos em causa,
bem como a livre manifestação dos cidadãos.
Veja-se o crescimento dos extremismos na União Europeia, o
aumento dos partidos e movimentos de extrema direita, as convulsões
na União Europeia, a busca de um Sentido e de um Rumo perdido.
Não nos podemos render ao poder diabólico do dinheiro. Que fique
clara a minha posição. O dinheiro é necessário, mas é um meio
e não um fim em si mesmo. Ora o capitalismo não é um sistema
político, pelo contrário o capital deve estar ao serviço dos sistemas
políticos democráticos, que não o socialismo-marxismo, tal como
se conheceu na História. Mas o dinheiro não tem rosto e serve, das
formas mais sujas, diferentes sistemas políticos no Mundo. Por isso,
a corrupção, que vem do mau uso do dinheiro e da sua exploração
abusiva, é um fenómeno que corrói as democracias, reforça os
poderes totalitários, que se tornam cada vez mais corruptos e criam

fossos entre os poucos de têm muito e os muitos que não têm nada.
Não pode ser. O Ser tem de estar, ainda e sempre, em primeiro
lugar, tem de ter a precedência e a prevalência ontológica. Todo o
ser humano que vem à face da terra deve ter, desde muito cedo,
o acesso aos bens essenciais de subsistência e de vida, direito à
alimentação, à habitação, ao vestuário, à educação, à saúde, e todos
os demais direitos consagrados pela UNICEF, pela UNESCO, pela
ONU. Porque tendo um crescimento feliz e com bem estar, todas as
pessoas vão criar um ambiente interior de criar e ajudar a criar um
mundo melhor. As injustiças geram a revolta, o ódio e a vingança.
Por isso se vê espirais de ódio, de violência e de guerra. Quando é
que se vai perceber isso? Hoje precisamos de discursos, em unidade
e diversidade, em ação transformadora. Precisamos de ouvir Figuras,
intelectuais no seu sentido pleno, Pessoas de Pensamento e Ação,
com auctoritas, como o Papa Francisco e como o Secretário Geral da
ONU, Engº António Guterres, entre outros. Quem os ouve? Quem
lê o que escrevem e publicam? Quem segue os seus exemplos.
Figuras como essas fazem a grande diferença numa altura em que é
preciso refundir as conceções de Estado, as suas finalidades e as suas
práticas. É preciso reinventar a Coragem de Ser e a Alegria de Viver,
de existir e de coexistir. O Mundo está monstruoso, mas é preciso
mostrar e dar a ver bons gestos, boas ações, que podem ser e dizer
muito mais do que muitos tratados e muitos sistemas. Aliás, a pósmodernidade em parte já veio dizer isso mas ficou muito presa aos
conceitos e às noções, como em pequenas teias de aranha, mas teias,
ainda. É preciso quebrar as teias e as redes, que enredam, e abrir
caminhos, que têm sempre saídas. Não podemos ficar em becos sem
saídas. É preciso encontrar saídas. Há sempre saídas. Mas sobre o
Estado, as organizações estatais e societais há muito a fazer para que
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cada pessoa não veja a sua vida adiada. Se é verdade que cada pessoa
é que tem de ser protagonista de si própria, há estruturas e decisões
governamentais que podem condicionar, positiva ou negativamente,
a vida das pessoas.
A modernidade trouxe poder e soberania ao sujeito,
individual e coletivo. Em Hegel o individual tende a elevar-se ao
geral, mas não se confunde nele. É no sujeito individual que o
ideal toma consciência histórica. De facto, na linha da Filosofia
da Subjetividade, o ideal faz-se real e o real tem a luz do ideal.
De Descartes, a Hegel e a Husserl vemos como é na consciência
transcendental que luz e reluz o objeto. O fenómeno é sempre uma
realidade que se dá e transfigura na consciência transcendental, aí
há um brilho de autoconsciência que supera qualquer positivismo
redutor. Husserl (1859 – 1938) desvendou os limites e criticou, com
rigor implacável, o historicismo, o psicologismo e o positivismo,
também o naturalismo, dando ênfase ao sujeito e à experiência,
interpelada, fundada e fundamentada na razão, na racionalidade.
Retirando os excessos de uma redução eidética-transcendental
apodítica – que pode cair num fechamento solipsista, que recuso,
- considero que há muitos elementos em Husserl, bem como em
Hegel e em Heidegger, que nos podem levar a perceber muitos dos
aspetos de uma Europa que precisa, de novo, de uma Racionalidade,
de retomar o Primado da Pessoa-Sujeito e da relação entre Razão
e Emoção. A Fenomenologia tem ainda muito a dar, a partir,
também, de análises reflexivas e críticas, atuais. Não devemos cair
no naturalismo, mas o elemento Natural é de novo tão fundamental
para uma Ecologia Humana, integral. O Homem, na sua dimensão
natural e racional, tem de viver na e com a Natureza mas isso não lhe
retira, pelo contrário, a vivência criadora da Cultura, que está ligada,

originalmente, ao sentido da Natureza. O que é Natural também é
Cultural. O modo como olhamos a Natureza é já Cultura, Valores e
modo de a preservar. Para além de uma Cultura de Clausura, que pode
ser a excelência da Abertura, devemos cultivar uma Cultura que nos
ponha em contato com a complexidade do mundo e da existência, tal
como hoje nos aparece, também dos órgãos de Comunicação Social.
Para Hegel não há, em bom rigor, uma distinção fendida
entre fenómeno e essência. De algum modo a essência projeta luz
no fenómeno que, entregue a si, ficava privado da luz que, afinal,
numa perspetiva ontológica lhe pertence. É como o amanhecer do
sol. O sol ilumina todos os seres que têm uma luz que permite que
sejam vistos como entes na maravilha transversal do Ser, na Luz que
atravessa todos os entes, de toda a natureza.
Mas é no homem que se faz e se consciência a História e
a consciência histórica. O homem faz as coisas acontecerem. Mas
tudo pode acontecer, de bem e de mal. Por isso o Homem tem, de
novo, de dialogar com a transcendência que há em si, e projetar luz
nos seus atos. Sem o sentido do Absoluto, de Deus, a liberdade negase, em alienação, na incapacidade de o homem tomar conta de si e da
história. O homem é livre mas todos os homens são livres, o homem
tem direito de ser, mas todos os homens têm direito de ser.
Também por uma questão temporal de vida, do tempo da
existência, os horrores da Guerra do Século XX não foram observados
por Nietzsche que escreveu, entre outros, o livro: Da Utilidade e
Inconvenientes da História para a Vida. É importante a estética do
conhecimento, conhecer a história para não repetir os erros mas
também deixar ar e luz para viver a vida que nos é dada saborear
num dado tempo e lugar. Mas conhecer a História não apenas a
de ontem mas a de séculos e milénios. Talvez surpreendentemente
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vamo-nos descobrir contemporâneos dos gregos e dos romanos da
época clássica, que a Professora Maria Helena da Rocha Pereira tão
luminosamente estudou e com quem, em pleno século XX-XXI,
conviveu, em familiaridade. Sem essa familiaridade não conhecemos
nada de profundo e intenso, que nos escapa, sempre, todavia. Os
tempos genésicos da comédia e da tragédia parecem estar, em força,
entre nós. E é a tragédia que se impõe mostrando o mais fundo e
tenebroso do homem e da História neste século XXI. Não há como
negar, que é a maior hipocrisia e a denúncia da falta de caráter.
Talvez o Caráter tenha sido – e é - o traço essencial das pessoas e dos
povos mais destemidos e desenvolvidos, e com o Caráter debilitado
o Homem e a Humanidade só podem degenerar. Precisamos de
revigorar, no indivíduo e na espécie, com os Valores Maiores, de
Moral e Vida, aqueles que nos tornam bravos e carinhosos, que
fazem humanos, em compaixão, partilha e solidariedade. Mas isso
exige ação revigorada.
Stéphane Hessel soube integrar-se mas o inconformismo foi
a sua marca, o que deixa o Mundo mais rico de uma inquietação viva
e ativa, porque não se rendeu perante a maldade, a “globalização
da indiferença” – na expressão do Papa Francisco, não se rendeu
perante a ganância, o lucro sem regras e sem controle, o “capitalismo
selvagem”, na expressão de João Paulo II, que faz aumentar o fosso
abismal entre ricos e pobres, as várias formas de totalitarismo. João
Paulo II viveu na carne os horrores da II Guerra Mundial e Bento
XVI conheceu-as bem de perto. O Papa Francisco conheceu, de
perto, o sofrimento do povo argentino. Só tem autoridade quem tem
auctoritas.
João Paulo II não se cansou de chamar vigorosamente
a atenção para os direitos humanos, os escritos e os não escritos,

bem como para os Direitos dos Povos. Este Seculo XXI (2017)
tem sido de escuridão, com muitas fases e faces negras. Onde está
o progresso moral? Aliás, a ideologia do progresso, que vem das
Luzes, tem de se confrontar com outro conceito, à época rejeitado,
e que é de uma importância nuclear: Aperfeiçoamento. É como
se esta palavra tivesse um núcleo metafísico identitário. Pois que
tenha. De Aristóteles recebemos o conceito de potência. Potências,
potencialidades, virtudes e virtualidades. Temos de resgatar todos
esses conceitos, palavras e dimensões porque urge, de novo, a
Metafísica. Tenho afirmado que é preciso uma metafísica de carne e
osso. Certas correntes da filosofia da existência, erradamente contra
a essência, não souberam conciliar, em dinâmica de configuração
antropológica e moral, existência e essência.
Afinal, a herança da Modernidade é possível sem falarmos,
em concreto, em essência. No entanto, o perigo espreita quando se
fala de essência sem nos reportarmos às pessoas em concreto, sem
cair nem em alienação nem em neorrealismo. Há uma dimensão
metafísica que atravessa em luz todo o fenómeno humano, na versão
histórica, educacional, cultural, política, social, natural, patrimonial,
etc. Sem a luz da nossa consciência o fenómeno não se dá na sua
interioridade e não se projeta na sua exterioridade. Somos esse
diálogo vivo e interativo, entre o mundo interior e exterior.
O positivismo é uma ilusão, não a positividade da coisa,
seja o que for, face à consciência. Kant, designadamente no plano
moral, dá ênfase à intenção. E, de facto, esta é fundamental. Não
só é a essência que está subjacente ao ato como é o impulso que
pode tornar o mundo melhor. O mundo do direito conservou a
omissão, a confissão, o perdão, etc. Husserl falará numa consciência
transcendental. Se ligarmos o plano moral e o plano gnoseológico,
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vemos como são fundamentais para perceber a ideia de mundo,
para perceber o mundo, para interpretar o mundo e para intervir no
mundo. Há algo da Racionalidade das Luzes que devemos recuperar,
de modo reflexivo. Uma Tradição que se faz Modernidade, uma
Modernidade que forçou a pós-modernidade e uma pós-modernidade
que, depois de enfatizar a crítica e as contingências – inevitáveis -,
remete para profundidades não exploradas. Foi o que tentou – e em
parte conseguiu – Jürgen Habermas. Destacaremos, apenas, alguns
aspetos, neste tempo que se diz de Comunicação, e tem de o ser. No
entanto, o próprio Jürgen Habermas estudou e aprofundou a temática,
as problemáticas, que a Modernidade suscita. Esse aprofundamento
desenvolve-se, designadamente no livro O Discurso Filosófico da
Modernidade.
Com Nietzsche e Bataille a “subjetividade endurecida”
desapossa-se de si mesma. (Cf. Habermas, 1990, p. 104). Com
estes autores dá-se como que uma “auto-superação do pensamento
metafisicamente constrangido”. Afirma Jürgen Habermas:
“É manifesto que são as características báquicas
de uma vontade orgiástica de poder que interessam a
Bataille – atividade criadora, presenteadora de uma
vontade de poder manifestando-se não só no jogo,
dança, efervescência e vertigem como nas excitações
desencadeadas pela destruição, pelo espetáculo – fonte
de horror e de prazer – da dor e da morte violenta.”
(Habermas, 1990, p. 104).
E mais adiante acrescenta Habermas, “Nojo, aversão e
repugnância fundem-se com volúpia, deleite e avidez. Exposta a estas
ambivalências dilacerantes, a consciência deixa de ser senhora de si.
“(Habermas, 1990, p. 105). Ora, não está aqui a subversão, perigosa,

da racionalidade da Modernidade? É fundamental e necessário
que, sem auto-referencialidade fechada, o sujeito seja senhor de si,
plenamente consciente de si e de tudo o que se passa à sua volta,
significa estar consciente, no domínio das suas faculdades, o que
implica liberdade, responsabilidade e obediência, em autonomia.
Na perspetiva de Habermas, “Heidegger e Bataillle, na esteira de
Nietzsche, pretendem resolver o mesmo problema.” E adianta:
“Ambos querem levar a cabo uma crítica radical da razão – uma
crítica que pegue nas raízes da própria crítica.” Acrescenta Jürgen
Habermas:
“Desde logo o objeto da crítica tem de ser
determinado com tal nitidez que possamos reconhecer
nele a razão centrada no sujeito como o princípio da
modernidade. Heidegger seleciona como ponto de partida
o pensamento objetivante das ciências modernas, Bataille
o agir racional orientado para fins da empresa capitalista
e do aparelho do Estado. O primeiro, Heidegger, analisa
os conceitos ontológicos fundamentais da filosofia da
consciência para expor a vontade de controlar tecnicamente
processos objetivados como impulso dominante do
pensamento de Descartes a Nietzsche. O segundo, Bataille,
estuda os imperativos de rendibilidade e eficiência aos
quais o trabalho e o consumo estiveram sujeitos de forma
cada vez mais exclusiva, para apreender no produtivismo
industrial uma tendência de autodestruição a todas as
sociedades modernas. De facto, a Sociedade racionalizada
em todo o seu tecido impede prestações improdutivas e o
esbanjamento da riqueza acumulada” (Habermas, 1990,
pp: 105 – 106).
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No livro A Problematologia, afirma Michel Meyer afirma
que “o problemático é o indizível da ordem assertórica” e clarifica:
“Devido ao seu proposicionalismo exagerado, a
razão fechou-se sobre si própria, condenando assim ao
irracional toda a solução que se esforce por responder
a uma inevitável crise interna radical. Como não podia
integrar dum modo positivo a problematicidade que a
determina fundamentalmente, a racionalidade ocidental
não podia deixar de se fraturar perante a problematização
como facto histórico.” (Meyer, 1921, 126).
Com Michel Meyer, o conceito de historicidade assume
relevância, bem como a problematicidade que é inerente a toda
a Filosofia e à História da Filosofia. Há, pois, de desocultar essa
vivacidade da problematologia que imprime dinâmica às próprias
temáticas e conteúdos. Só num confronto problematológico o
positivismo pode estilhaçar face à inércia ou à ignorância. Os
fenómenos são perspetivados, sem perspetivismo, e mostram-se na
sua unidade e diversidade, não como blocos monolíticos. A razão faz
fissuras. A luz até as paredes atravessa.
Ora, nesta dinâmica de intertextualidade, construímos uma
ponte para a Razão Comunicacional de Jürgen Habermas, que já
está desenvolta no XI capítulo do livro O Discurso da Modernidade,
com o título: “Uma outra saída da Filosofia do Sujeito: Razão
Comunicacional Versus Razão Centrada no Sujeito”. Logo na
primeira página e meia, desse capítulo, o autor, Jürgen Habermas,
cita vários filósofos: Foucault, Kant, Schiller, Fichte, Schelling,
Hegel, Marx, Derrida, Husserl. Fica dado o tom da complexidade
teórica, que o livro vinha mostrando, em acentuações e tonalidades
diferentes. Por tantos caminhos de significação do Logos, Jürgen

Habermas irá à Modernidade recuperar uma racionalidade, não de
uma razão exclusiva, mas de uma razão inclusiva. Só com vários
elementos podemos dar conta da complexidade do sujeito e da
realidade, em interação. Todavia, trata-se de uma complexidade
diferente da de Edgar Morin, na figuração e configuração, embora
haja aspetos que poderiam suscitar uma reflexão de proximidade,
apesar de serem paradigmas diferentes.
No artigo, capítulo de livro, a que nos referimos,
anteriormente, Jürgen Habermas refere-se à crítica de Foucault ao
“envolvimento das ciências humanas com a filosofia do sujeito:
estas afastam-se da aporética de autotematização contraditória do
sujeito que procurou conhecer-se e, ao fazê-lo, envolveu-se ainda
mais no cientismo auto-reificante” (Habermas, 1990, p. 275). Esta
afirmação tem um traço de verdade mas absolutiza essa tarefa do
sujeito como se ele se tomasse a si mesmo como objeto e cortasse
com a vitalidade do mundo exterior e deixasse de criar dinâmicas
de abertura. Não subscrevo a posição radical – essa sim – de
Foucault, embora com crítica pertinente. A Filosofia do Sujeito
levantou o Sujeito da alineação, da dispersão, da inconsciência de
si nas coisas e no mundo. A subjetividade é, ela mesma, plural. E
também na sua pluralidade cria dinâmicas de pólos de objetividade
e de subjetividade. Mesmo uma crítica, legítima e necessária, ao
transcendentalismo de Husserl, sem as filosofias da subjetividade, os
sujeitos-pessoas poderiam tornar-se meios e instrumentos nas mãos
do Estado e de Organismos que não pensam os assuntos, desde logo
como assuntos pensáveis. Portanto, com variações, assistiremos a
várias dialéticas entre o ideal e o real, a partir de uma racionalidade,
que, certamente, poderá assumir várias figuras.
Nos dias de hoje, neste século XXI (2017) quantos discursos
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demagógicos e manipuladores de supostos lideres de Estado – em
todo o Globo e em todos os continentes - não procuram, a pretexto da
defesa da pessoa e do povo, dos povos, - dos seus povos - aprisionalos nas lógicas insaciáveis do poder que está por detrás desses
discursos, da vertigem imparável de várias formas de domínios, de
controle, de usurpação de direitos, da ativação de modos diabólicos
de espalhar o medo, através dos discursos, das declarações falsas
e mentiras, usando as estruturas e os dispositivos do Estado, que,
nalguns casos, ainda, pensamos conquistas definitivas da liberdade.
A liberdade é fundamental para que haja liberdades. Entre
elas está a liberdade religiosa, que os próprios Estados Democráticos
laicos têm de acautelar, na sua pluralidade.
Em visita a Berlim, em maio deste ano de 2017, já como
antigo Presidente dos EUA, participou, ao lado e com Angela
Merkel no Congresso da Igreja Evangélica, próximo das Portas de
Brandemburgo, para assinalar os 500 anos da Reforma Protestante
e deixou uma mensagem fortemente enraizada nos seus valores
humanistas. Foi uma Reforma Protestante, liderada por Lutero, que
não via na Igreja Católica o Modelo dos Valores Cristãos. Embora
muitas vezes as razões sejam as melhores nem sempre os métodos
se equivalem. Para além das Reformas, há que atender à natureza
dos métodos. Por vezes esses é que fazem as divisões. Há erros e
práticas que se pagam caro. João Paulo II pediu perdão, em nome da
Igreja Católica , pela condenação de Galieu, um cientista eminente,
que amava o saber, que amava a Ciência. É que a Igreja tem o lado
humano, por que erra, e tem o lado divino, pelo qual subsiste e se
eleva. Também por isso, todas as críticas redondas e fechadas são
injustas.
E a História é esse fluxo de luzes e de sombras, de erros e

acertos, de verdades e mentiras, embora pareça que hoje, na política,
há que desmontar a expressão vazia e enganadora de “pós-verdade”
e as “verdades alternativas” que começam a fazer doutrina, mas
da pior, isto é, da prepotência de distorcer os factos pelo simples
facto de não haver uma corresponsabilidade com a verdade e a
racionalidade, dois valores da Modernidade e da Tradição, que têm
de ser introduzidos nas dinâmicas da inovação e da renovação.
Por isso somos sempre sensíveis à verdade dos testemunhos,
mas dos testemunhos de verdade.
O testemunho da experiência pessoal e a Esperança marcaram
o tom do discurso de Barack Obama e Angela Merkel, que falaram
nos atentados em Manchester e noutros locais, procurando olhar
para um futuro que há-de ser melhor, mesmo perante um mundo que
apresenta calamidades, horrores, tragédias, divisões.
Num registo biográfico (euronews, 25/05/2017), Angela Merkl
incentivou à coragem, a nunca baixar os braços, também tendo
presente os ataques em Manchester, desafiando todos a enfrentar as
contrariedades, e afirmou :“Quando comecei a ir à escola ergueu-se
o Muro de Berlim. Nesse dia os meus pais ficaram em choque, toda
a nossa vida mudou. Muitas pessoas foram gozadas por dizer que o
Muro viria abaixo um dia. Não devemos pensar sempre em meses,
mas antes em anos.”
E como um Encontro de líderes, - neste caso Obama e Merkel
- empenhados nos seus países, na Europa e no Mundo transmitem
o vigor das ideias, a força das ideias, dos ideais e das causas,
transformadas, - sem se esgotarem no seu potencial – em programas
política de ação.
Uma vez mais, temos a importância dos intelectuais, de
formações tão diferentes e em diferentes épocas da História. Por aqui
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vemos que o fenómeno da religião, designadamente o Cristianismo,
não teve em Lutero nem em muitos políticos e homens da Igreja
a mesma ressonância. Por outro lado, os mesmos fenómenos têm
leituras diferentes em tempos diferentes. A Reforma de Lutero
também já foi objeto de reflexão pela própria Igreja Católica.
No dia 6 de fevereiro deste ano de 2017, o Papa Francisco
proferiu um Discurso dedicado “À Delegação Ecuménica da
Igreja Evangélica na Alemanha, do qual extraímos o seguinte
excerto:
“É significativo que, por ocasião do 500°
aniversário da Reforma, cristãos evangélicos e católicos
aproveitem o ensejo da comemoração comum dos
acontecimentos históricos do passado para voltar a
colocar Cristo no fulcro das suas relações. Precisamente
«a questão sobre Deus», sobre «o modo como podemos
ter um Deus misericordioso» constituía «a profunda
paixão, a mola da vida e de todo o itinerário» de Lutero
(cf. Bento XVI, Encontro com os Representantes
da Igreja Evangélica na Alemanha, 23 de setembro
de 2011). No fundo, o que animava e inquietava os
reformadores era indicar o caminho para Cristo. É
isto que nos deve preocupar hoje, depois de termos
novamente empreendido, graças a Deus, um caminho
comum. Este ano de comemoração oferece-nos a
oportunidade de dar mais um passo em frente, olhando
para o passado sem rancores, mas segundo Cristo e
na comunhão com Ele, para repropor aos homens e às
mulheres do nosso tempo a novidade radical de Jesus, a

misericórdia ilimitada de Deus: era exatamente isto que,
na sua época, os reformadores desejavam incentivar. A
constatação de que a sua chamada à renovação tenha
suscitado desenvolvimentos que levaram a divisões
entre os cristãos foi sem dúvida trágica. Os fiéis já
não se sentiam irmãos e irmãs na fé, mas adversários
e concorrentes; durante demasiado tempo alimentaram
hostilidades, desencadeando-se em lutas fomentadas por
interesses de política e de poder e, às vezes, sem qualquer
escrúpulo recorrendo à violência uns contra os outros,
irmãos contra irmãos. Hoje, ao contrário, damos graças
a Deus porque finalmente «nos desenvencilhamos das
cadeias» e, fraternalmente, «corremos com perseverança
ao combate proposto, com o olhar fixo em Jesus»
(cf. Hb 12, 1-2).”
Ora, não podemos voltar 500 anos e sentir o espírito da época
mas, certamente, Lutero não via da Igreja Católica, no lado humano,
diga-se, um modelo a seguir. Ora, o lado humano tem sempre de
perscrutar e procurar o lado divino. Caso contrário, cai-se no
mundanismo que João Paulo II, Bento XVI e Francisco criticaram –
e criticam – com todo o vigor. É preciso saber caminhar das coisas
do mundo para as coisas do alto. Só elas fazem a diferença.
Também por isso me parece que muitas críticas dos iluministas
franceses resultavam mais de uma alergia antimetafísica do que
uma serena reflexão sobre a dimensão espiritual do homem, como
muito bem viu Leonardo Coimbra, mesmo como Ministro, durante a
primeira República Portuguesa (1910 – 1926). Por isso, conhecendo
muito bem a História, Mário Soares, depois do 25 de abril, teve

73

sempre uma relação pessoal e institucional irrepreensível com a
Igreja Católica, até no final da sua vida, reconhecendo a importância
das instituições ligadas à Igreja para acudir a situações gritantes de
carência e emergência social. A Pessoa, sempre.
Como vimos, há valores impregnados na Tradição da
Modernidade que não podem cair. Desde logo, a racionalidade,
a verdade, a busca do entendimento.
Retomemos, em dinâmicas de intertextualidade, aspetos
do XI capítulo do livro O Discurso da Modernidade, de Jürgen
Habermas com o título: “Uma outra saída da Filosofia do Sujeito:
Razão Comunicacional Versus Razão Centrada no Sujeito”. O
filósofo defende que “o paradigma do conhecimento de objetos
tem de ser substituído pelo paradigma da compreensão mútua
entre sujeitos capazes de falr e agir” (Habermas, 1990, p. 276).
Eis uma revolução copernicana, de sentido, forma e conteúdo
antropológicos. Trata-se de uma mudança radical, profunda,
da maior importância para as Humanidades, que se querem
humanas. Precisamos de uma Modernidade de Proximidade
e de Rosto Humano. Dizia Levinas, “o outro totalmente
outro”, que não se deixa coisificar sem instrumentalizar. Tudo
isso é fundamental para compreender a História e ter uma
Consciência Histórica das barbaridades que todos os dias são
cometidas, de várias formas, em violências de luva branca e
violência que deixa a marca do sangue. É tempo de libertar.
É tempo de reler e praticar a Pedagogia do Oprimido de
Paulo Freire, que tem influências da fenomenologia de pendor
existencial. Paulo Freire teve a experiência do exílio. Nós hoje
vivemos num Mundo de Exílio, em mundos de exílio. E muitas
instituições ainda não fizeram o que devem para estarem à

altura dos seus deveres e da sua dignidade, em geral. É um
Autor de Pensamento e de Ação. Onde se afirma a indignação
move-se a razão e brilha o coração.
No introito “Primeiras Palavras”, em outubro de 1968, ao livro
Pedagogia do Oprimido (1974), afirma Paulo Freire:
“O medo da liberdade, de que necessariamente não tem
consciência o seu portador, o faz ver o que não existe. No fundo,
o que teme a liberdade se refugia na segurança vital, como diria
Hegel, preferindo-a à liberdade arriscada.” (Freire, 1974, p. 20).
Este livro, Pedagogia do Oprimido - o mesmo se diga de
todos os outros de Paulo Freire - tem subjacente muitas leituras e
dispositivos teóricos, mas privilegia “situações concretas”. Um
discurso, um ensaio e uma praxis que não tenha como base vivências
e experiências torna-se uma realidade inautêntica e enganadora. Ou
os conceitos e as noções falam da vida ou são um logro.
A simplicidade discursiva de Paulo Freire encerra uma imensa
profundidade e complexidade. São livros que me atraiem pela
Verdade que transportam, são livros de onde o humano transborda
em Verdade. E é essa verdade que o Mundo hoje clama. Basta ver as
inúmeras manifestações na América Latina, na Europa, nos Estados
Unidos da América e em tantos outros lugares do mundo onde as
pessoas anseiam pela liberdade. Diria, também, autonomia. Pedro
D’Orey da Cunha faz notar que Autonomia, na bela tradição de
Kant, é a capacidade de dar a lei a nós próprios. Os conceitos de
Liberdade e autonomia são fundamentais em Hegel e Kant.
Ora, sabemos que, para Hegel, a História é a marcha do Espírito
para a liberdade, num caminhar, em dialética, de tese, (a ideia em
si), a antítese (a ideia fora de si), a síntese (a ideia que regressa
finalmente a si). Mas quando regressa finalmente a si é mais livre,
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mais consciente e tem um saber superior de si. Acontece assim, em
cada um de nós (ontogénese) e na espécie humana (na filogénese).
O conceito, tal como a criança ou a semente têm e contêm em si
a possibilidade e a potencialidade de ser. Mas é preciso ser. Aqui
conta a decisão e o dever de ser perante o ser de nós mesmos. É
preciso superar a preguiça de ser, e ser, em termos individuais,
como pessoas, como coletividades, como sociedades, como Estado,
como Estado, em que o Direito objetiva a liberdade e constitui uma
garantia para as liberdades individuais. Quando, numa visão liberal,
se diz “o Estado somos nós” é ainda uma dimensão transversal de
nós que entregamos ao Estado para ser um fiel depositário da nossa
segurança.
E hoje o que vemos? Uma onda securitista nos Estados que
estão a pôr em causa – ou podem por em causa - a Dignidade, as
Liberdades e os Direitos consagrados em vários Documentos,
de valor jurídico-constitucional, aprovados pelos Organismos
Internacionais, como a ONU, entre outros. Olhemos a situação
trágica e dramática de milhares e milhares de migrantes e refugiados
na Europa Ocidental. Rostos humanos, em situações desumanas,
em êxodo, à procura da Terra Prometida e, em vez de políticas de
acolhimento e integração, vemos portas que se fecham, muros que
se levantam, - a começar pelo muro da indiferença -. Uma Europa
que precisa de renovar os seus valores fundacionais e universais,
presentes na Modernidade e Tradição que as Luzes projetaram.
Por todo o Mundo vemos muitas formas de privação da
liberdades individuais e coletivas. Não pode ser. Isto não é uma
fatalidade. Paulo Freire luta, e bem, contra todos os determinismos.
Somos seres condicionados mas não determinados. Pela liberdade
o homem pode iniciar várias séries causais e ser escultor do seu

projeto de vida. Hegel afirmava que o escravo se libertou no preciso
momento em que tomou consciência de que era escravo e essa
não era – nem é – a sua condição original de ser. Mas foi preciso a
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) para declarar
do ponto de vista jurídico o que é uma Dignidade Ontológica de
Princípio inerente ao ser pessoa.
É preciso ir sempre à Experiência como Fonte e Autoridade do
que no fundo somos e dizemos. Escreve Paulo Freire:
“As afirmações que fazemos neste ensaio, não
são, de um lado fruto de devaneios intelectuais nem
tampouco, de outro, resultam, apenas, de leituras, por
mais importantes que nos tenham sido estas. Estas são
sempre ancoradas, como sugerimos no início destas
páginas em situações concretas.” (Freire, 1970, p. 21).
Eis uma atitude profundamente característica de um
intelectual. Alguém que utiliza o seu intelecto para inteligir, para
apreender a realidade, num labor que mobiliza leituras, conceitos e
noções mas em diálogo com a realidade, com a prática, com a praxis,
uma palavra tão utilizada por Paulo Freire. Só esse trabalho de
leitura dos livros e de leitura do mundo pode levar à conscientização
de que a realidade não é um dado imutável mas algo que deve ser
interpretado para ser transformado. O mundo pode ser sempre
outro e melhor. As condições de vida das pessoas e das sociedades
podem e devem melhorar, desde logo se elas próprias tomarem
consciência dessa possibilidade. Aqui se inscreve a nossa Educação.
A Educação é possível e é desejável. É uma praxis de formação e de
liberdade. Um dos livros de Paulo Freire é, precisamente, Educação
como Prática de Liberdade. O que significa que a liberdade é uma
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conquista permanente, pese embora ser um Direito.
São de flagrante atualidade estas afirmações de Paulo
Freire, que é preciso expressar num grito de indignação que ecoe em
todo o Mundo:
“O problema de sua desumanização, apesar de sempre
dever haver sido, de um ponto de vista axiológico, o seu
problema central, assume, hoje, caráter de preocupação
ineludível. Constatar esta preocupação implica,
indiscutivelmente, em reconhecer a desumanização,
não apenas como viabilidade ontológica, mas como
realidade histórica. […] Humanização e desumanização,
dentro da história, num contexto real, concreto, objetivo,
são possibilidades dos homens como seres inconclusos e
conscientes de sua inconclusão.
[…]
A desumanização, que não se verifica, apenas, nos
que têm sua humanidade roubada, mas também, ainda
de forma diferentes, nos que a roubam, é distorção do da
vocação de SER MAIS. É distorção possível na história,
mas não vocação histórica. […]” (Freire, 1970, p. 30).
De alguma forma, quem oprime é uma triste criatura mas não deve
merecer compaixão se os seus atos forem intencionais, reiterados,
instrumentalizáveis, etc. Aqui sou mais severo do que Paulo Freire.
Se é verdade que “o ato acompanha o agente”, e “a maldade castiga
seu mestre”, quem pratica o mal deve ser punido. Não podemos dar
tréguas ao mal mas, ao mesmo tempo, nunca o devemos praticar,
devemos praticar o Bem como caminho ontológico da humanização
que há em cada um. Em Educação e na História os autores do mal e

da maldade devem ser punidos pelos seus atos, salvaguardando-se,
sempre, o princípio humanista de distinguir os atos do seus agentes.
É preciso que cada um se regenere, peça desculpas e perdão, é
preciso que os malfeitores sejam punidos, demitidos dos seus cargos,
denunciados nos discursos de quem quer melhor, sem moralismo,
mas empenhado na Moral. Não se pode generalizar um ambiente
de impunidade nem permitir que se pense que em Educação todos
os valores se equivalem. Há atos que não se praticam. Todo aquele
que prejudicar o seu semelhante deve ser punido por isso ou, antes,
ainda melhor, deve tomar a iniciativa de reparar os danos feitos. Se
no mundo do direito o pedido de perdão tem ainda peso, e bem,
por que razão não há-de estar presente nos processos educativos?
A maldade feita na sombra deve ser denunciada à luz do dia. A
Educação é um processo de corresponsabilização. Gosto muito de
Ler Rousseau e sigo muitos dos seus princípios mas, infelizmente,
olhando a história do quotidiano, vejo que Hobbes e Maquiavel têm
muita dose de razão.
Mas sou muito sensível à conceção vivida de Paulo Freire: a
“vocação do SER MAIS”, que deve ser uma vocação humana e
uma “vocação histórica”. O amor constrói, o ódio destrói. Temos
de caminhar para a civilidade e revelar a luz que há em nós. Paulo
Freire acentua a historicidade do pessoa, sujeito humano. Cada
um é um sujeito histórico e, através da consciência reflexiva, em
conscientização, nega e rejeita qualquer alienação,
O livro Pedagogia do Oprimido mostra que uma vez liberto,
o oprimido tem ou o impulso para libertar ou para oprimir. Não
só é edificante ajudar a libertar quem oprime como é o caminho
humanamente redentor, salvífico e que melhor faz a História
frutificar, quando estão em causa tornaram-se Figuras Maiores, que
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é o desígnio de cada ser humano. Foi o caso de Nelson Mandela, que
convidou para a sua tomada de posse, como Presidente da África
do Sul, depois do Apartheid, - que teima em ressurgir, aqui ou ali
– os carcereiros. O seu coração estava limpo. Um Chefe de Estado
como aquele, do tamanho do Mundo, ficará uma Referência para
sempre. A vida é amor. E hoje a vida social e o diálogo entre os
Povos precisa, de novo, de se desanuviar, com práticas e gestos de
comunhão, que ainda vai mais longe que a Comunicação, embora
esta, na Verdade do Ser, seja um esplendor de união e cria ambientes
para fazer pontes.
Há, pois, que dar atenção à Comunicação, em profundidade
ontológica, em profundidade de ser, na Verdade do Ser. Jürgen
Habermas e Paulo Freire são dois autores onde podemos colher,
em registos e sentidos diferentes para aprofundar a Comunicação,
uma dimensão que ficou submersa na Modernidade e que importa
tematizar, embora, em apenas alguns lances, para além do que já
afirmámos por uma questão de tempo.
Para Jürgen Habermas o paradigma da filosofia da consciência
denota um “sintoma de exaustão” e avança, em caminho diferente,
para um outro paradigma, “o paradigma da compreensão” (Habermas,
1990, 277). E escreve:
“No paradigma da intercompreensão é, antes, a
atitude performativa dos participantes da interação que
coordenam os seus planos de ação através de um acordo
entre si sobre qualquer coisas no mundo. Enquanto
o ego executa um ato de fala e o alter define posição
perante ele ambos entram em numa relação interpessoal.
Esta estrutura através do sistema das perspetivas
intercruzadas de falantes, ouvintes e assistentes não

participantes. A isto corresponde, a nível gramatical, o
sistema de pronomes pessoais. Quem está acostumado
a este sistema sabe como, numa atitude performativa, se
assumem e transformam umas nas outras as perspetivas
da primeira, segunda e terceira pessoas. “ (Habermas,
1990, p. 277).
Vai importar atender a uma “razão historicamente situada” mas,
por outro lado, ela tem de estar sempre livre para criticar, denunciar e
rasgar novos caminhos. A razão terá de recuperar “a imagem arcaica
da totalidade simbiótica e de proteção nutritiva” (Habermas, 1990,
p. 286), superando uma “Filosofia da razão despojada de imagens”
(Habermas, 1990, p. 286). Por outro lado, há que repor “a relação
perdida de filiação com a natureza”. Aliás, Rorty vai dar também o
seu contributo para a “filosofia matinal”, embora Habermas o não
refira, pelo menos neste contexto.
Na sua reflexão, Habermas faz o diagnóstico crítico: “A
subjetividade, como auto-referência do sujeito que conhece e que
age, está representada no caráter binário da relação auto-reflexiva.”
(Habermas, 1990, p. 286). O autor afirma que “Heidegger escolheu
o tempo como dimensão de finitização” (Habermas, 1990, p. 287)
mas é preciso não esquecer que Immanuel Kant (1724 – 1804) já
havia disciplinado a razão teórica às categorias de espaço e tempo,
negando a possibilidade de intuições intelectuais, que para Descartes
eram possíveis, mas sim intuições sensíveis. Todo o conhecimento
começa com a experiência. Todavia, é verdade que mesmo em Kant
a Razão não perdeu a sua vocação especulativa – e ainda bem - e o
desejo metafísico de voar. Todavia é preciso percorrer a etapa dos
sentidos, do entendimento e da Razão no processo da Filosofia do
Conhecimento e isso também coloca os modos de o comunicar, com
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fundamento.
Ora, na sua reflexão crítica sobre a Filosofia da Subjetividade,
Habermas é cauteloso e afirma:
“Porém, uma vez mais, um paradigma só perde a
sua força quando negado por outro paradigma de uma
maneira definida, isto é, quando é desvalorizado de
modo que se pode julgar pertinente; resiste, sem dúvida,
ao simples juramento da extinção do sujeito. O trabalho
de desconstrução, por mais entusiasta que seja, só
pode ter consequências definíveis quando o paradigma
da consciência, da auto-referência de um sujeito que
conhece e age isoladamente é substituído por outro,
pelo paradigma da intercompreensão, isto é, da relação
intersubjetiva de indivíduos, que socializados através
da comunicação, se reconhecem mutuamente. Só então
surge a crítica do pensamento ordenador da razão centrada
no sujeito de forma determinada – nomeadamente como
crítica ao “logocentrismo” ocidental a qual diagnostica
não um excesso mas um défice de razão. Em lugar de dar
cartas à modernidade, retoma o contradiscurso inerente
a esta modernidade. Esta crítica renuncia à originalidade
exaltada de um retorno às origens arcaicas: liberta a
própria força subversiva do pensamento moderno contra
o paradigma da filosofia de consciência imposto desde
Descartes até kant.” (Habermas, 1990, p. 288).
Trata-se de um conjunto de afirmações nucleares para
perceber a crítica de Habermas e os caminhos para uma Razão
Comunicacional, que ficou submersa na Modernidade e na Filosofia
da Consciência. Não comunicamos consciência a consciência. O

logos está ligado e relacionado a uma língua e a um corpo. Eis a crítica:
“Na filosofia da língua este logocentrismo reduziu-se, de Platão a
Popper, à afirmação de que só a função linguística da representação
de estados de coisas, é um monopólio humano.” (Habermas, 1990,
289). O autor apoia-se nas “evidências da etologia”, há que atender
à “utilização comunicacional de uma linguagem articulada em
proposições que é específica da nossa forma de vida sociocultural
e que constitui o grau da reprodução social genuína de vida.”
(Habermas, 1990, 289). Em termos de filosofia da linguagem os atos
da fala combinam três elementos: “a componente proposicional para
a representação (ou menção) de estados de coisas, a componente
elocutória para a admissão de relações interpessoais e, finalmente,
as componentes linguísticas que experimentam a intenção de quem
fala” (Habermas, 1990, p. 289). A Ação Comunicativa supere
uma razão “socialmente fendida”, abrindo-se aos outros, numa
racionalidade que não deixa de ser reflexiva e crítica.
A racionalidade está, pois, agora vinculada à fala, ao
sujeito que é pensante mas que também é falante, e expressa um
“saber falível”, em dinâmicas de “argumentação”. Habermas defende
um “conceito processual de racionalidade” e uma “racionalidade
comunicacional”. Afirma: “A razão comunicacional expressase num entendimento descentrado do mundo” (Habermas, 1990,
p. 291). A razão comunicacional tem de atender aos contextos, à
história, às histórias, à sociedade, ao corpo, à língua, entre outros
elementos. Habermas procura superar alguns impasses da “língua da
Filosofia da Praxis”. Afirma: “Nem sequer a viragem linguagem da
Filosofia da Praxis leva a uma mudança de paradigma. Os sujeitos
falantes ou são donos ou são pastores dos seus sistemas linguísticos.
Ou eles se servem criativamente, para que o seu mundo se lhes abra
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de modo inovador, ou eles movem já sempre dentro de um horizonte
em mutação, independente da abertura do mundo determinado
pela própria língua – a língua como meio de uma praxis criadora
(Castoriadis) ou como acontecimento diferencial (Heidegger,
Derrida)” (Habermas, 1990, p. 294). Habermas fala de uma “vida
racional comunitária” (Habermas, 1990, p. 299).
No livro Teoría de la Accíon Comunicativa: Complementos
Y Estudios Previos, Jürgen Habermas tematiza e desenvolve a teoria
do agir comunicacional. Fala nas “ações sociais”, que subdivide
em “Ação Comunicativa” e “Ação Estratégia”. Por sua vez,
bifurca esta em “Ação estratégia encoberta” e “Ação abertamente
estratégica”. Embora haja estratégias bem intencionadas, o que
tem relevância humana e filosófica é a “ação comunicativa”,
que visa o entendimento. Ora, nas dinâmicas, verdadeiras, em
busca da verdade, a ação comunicativa pressupõe a linguagem, a
racionalidade e o saber. Numa dinâmica de interlocutores, não
se pode validar as práticas sofísticas mas sim a busca do melhor
argumento, aquele que, em intersubjetividade, honesta, se apresenta
com consistência, num processo cooperativo de interpretação,
que pressupõe “disponibilidade” e “cooperação”. É importante
sublinhar que Jürgen Habermas distingue uma teoria sociológica da
ação de uma “teoria filosófica da ação”, essa sim, tem outro estatuto
na valoração da racionalidade e da comunicação. A “Filosofia da
ação” distingue-se, na sua essência e alcance porque se preocupa
com “problemas básicos relativos à liberdade da vontade e à
causalidade, à relação entre mente e corpo, à intencionalidade, etc,
que são suscetíveis de análise em contextos como os da ontologia,
da teoria do conhecimento e da teoria da linguagem” (Habermas,
1989, p. 480).

Eis, como, inesperadamente, Jürgen Habermas faz uma
relevante crítica à Modernidade mas dela sabe extrair um fundo
comunicacional que não tinha sido explorado.
E, justamente, na preocupação com a Comunicação, e
com a Comunicação em Ser e em Valores, retomamos, para finalizar,
com Paulo Freire. A comunicação exige liberdade que é, em si,
uma potência criadora, em termos individuais e na sociedade, sem
alienação nem coletivismos. Afirma Paulo Freire: “uma sociedade
livre não o é a menos que, através dela, seja criado um sempre maior
grau de liberdade individual” (Freire, 1970, p. 61). Em Paulo Freire,
a praxis implica pensamento e ação, existindo uma correlação, sem
sobreposição, entre reflexão, palavra e ação. No pensamento de
Paulo Freire a dialogicidade é fundamental, para ele a verdadeira
educação é dialógica. Mas dialogar não é fácil, é mesmo muito difícil.
Todavia, havendo “predisposição” e “cooperação” – como defende
Habermas – tudo se torna mais fácil, no difícil que é a construção do
conhecimento e a busca do entendimento. Paulo Freire preocupa-se
muito com a verdade e com a autenticidade. O homem inautêntico
– ou a mulher inautêntica – vive na mentira, por detrás de uma
máscara, que impede de ser e manifestar o ser que se é. Em todo o
livro Pedagogia do Oprimido estão semeadas expressões como estas:
“convivência autêntica”, “autêntica praxis”, “reflexão verdadeira”,
“pensar autêntico”, “pensar verdadeiro”, “forma autêntica de
pensar”, “palavra verdadeira”, “diálogo verdadeiro”. O verdadeiro
Educador e Professor exige um ambiente axiológico de verdade, não
compactua com a mentira, nem qualquer forma de desonestidade.
Quem instrumentaliza os outros ou se deixa instrumentalizar para
prejudicar terceiros devia ficar sempre à porta da docência, como
lugar de penitência e expiação, - em termos metafóricos, digamos
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- na expectativa de que a bondade regenere os seres. A Educação é
para gente séria. E hoje é preciso vincar e defender esse discurso.
Numa Sociedade com tantos malefícios, por algum lado temos de
começar. A Educação é lugar de humanizar, para ser gente, que
é tarefa difícil, pelo que se vai vendo. Paulo Freire distingue a
“Educação Bancária” da “Educação Problematizadora”. Afirma o
autor: “Enquanto a conceção “bancária” dá ênfase à permanência,
a conceção problematizadora reforça a mudança.” (Freire, 1970, p.
84). Mas é preciso que a mudança tenha conteúdo e seja para melhor,
para a promoção dos valores da liberdade, do desenvolvimento e da
emancipação.
Paulo Freire defende uma educação que promova o
pensar, a liberdade, o diálogo, entre outros valores. A verdadeira
educação potencia e é, na sua essência, diálogo. O diálogo não é
apenas instrumento mas espaço de ser. A razão instrumental pode
ser manipuladora, enquanto a razão comunicativa é geradora de ser.
A existência e coexistência humanas exigem o diálogo. É o modo
humano profundo de existir, como pessoas e em comunidade. Mas
é preciso que as instituições educativas desenvolvam estas práticas,
mesmo na transmissão dos saberes e dos conhecimentos. Só uma
prática reflexiva leva a superar uma visão ingénua do mundo, uma
visão enganadora, muito diferente de ser genuíno, que é um valor,
um talento e uma virtude fundamental, um traço distintivo da pessoa
que se é, ou não é. A palavra edificante é praxis, é reflexão e liberdade,
é prevenção e defesa. O diálogo é fundo e profundo, no encontro
com o mundo e com os outros. Mas a palavra de cada ser humano
é inalienável. Paulo Freire afirma com lucidez intemporal “o direito
primordial de dizer a palavra” (Freire, 1970, p. 93). Temos o direto
de falar e essa fala, essa palavra, acrescenta ser ao ser do Mundo.

Ninguém diz por nós a nossa própria palavra. Talvez também por
isso o grande escritor Vergílio Ferreira acentuava tanto o eu e o ver
primordial.
Hoje fala-se muito em cidadania. Já se tornou quase
uma retórica vazia, que urge problematizar. Não basta falar numa
“cidadania ativa” mas principalmente numa cidadania reflexiva e
crítica. E nessa só a palavra pode figurar e configurar. Pela cidadania
reflexiva e crítica é possível interpretar para participar numa
realidade que sempre se impõe transformar, em termos qualitativos.
Paulo Freire quer que todos se expressem, em verdade
e na verdade do seu ser. Vivemos para ser livres, sabendo que a
liberdade, tal como o espírito crítico, é defendido pelas sociedades e
pelos sistemas educativos mas, depois, quem age em conformidade
pode sofrer reações de certos poderes ou poderzinhos, aos quais é
preciso reagir, com firmeza. Coragem e determinação, como fez o
Bispo do Porto, em Portugal, em 1958, contra Salazar, para sermos
dignos do Respeito e da Liberdade.
Afirma Paulo Freire: “Mas, se dizer a palavra verdadeira,
que é trabalho, que é praxis, é transformar o mundo, dizer a palavra
não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos os homens”
(Freire, 1970, p. 92).
Haverá outro brilho para a liberdade e para o Estado de
Direito Democrático?
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RESUMO
A narrativa (auto)biográfica é atravessada por todos os
obstáculos inerentes ao objeto das ciências sociais que tornam o
campo inexato, por todas as questões que se apresentam em relação
à possibilidade/impossibilidade da objetividade, do controle, da
imparcialidade e da neutralidade do pesquisador e todas as demais
opções metodológicas que se pretendem objetivantes. A (auto)
biografia pode ser compreendida e situada próxima à etnografia
no que diz respeito aos obstáculos a serem trazidos à tona e
controlados pelo narrador, que desafiado à consciencia dos desafios
metodológicos a serem enfrentados, a (auto)biografia, em especial
para o narrador participante, encerra desafios ainda mais agudos
por reunir individuo, coletividade, objetividade e subjetividade
em constante oposição e confrontação paradoxal. A tessitura da
memória social sempre foi objeto de disputa entre os interesses do
Estado, instituições, movimentos e grupos sociais que disputam
suas distintas visões sobre a sociedade e os rumos a serem tomados
na construção do porvir. Por outro lado, a memória individual é
um forte componente da memória social. Por isso, entendemos a

relevância das narrativas (auto)biográficas como fonte legítima e
de enriquecimento para historiadores, na composição da memória
social.
ABSTRACT
The (auto) Biographical narrative is crossed by all the obstacles
inherent to the object of the social sciences that make the inexact
field, for all the issues that arise in relation to the possibility/
impossibility of objectivity, of control, of impartiality and neutrality
of the researcher and all other methodological options to be
objetivantes. The (auto) biography c be understood and located near
the Ethnography as regards obstacles to be brought out and checked
by the Narrator, who challenged the conscience of the methodological
challenges to be faced, the (auto) biography, in Special to the
Narrator participant, terminates even more acute challenges by
bringing together individual, collective, objectivity and subjectivity
in constant opposition and paradoxical confrontation. The tessitura
of the social memory has always been object of dispute between the
interests of the State, an institutions, social groups and movements
vying for different views on society and the direction to be taken
in building the future. On the other hand, the individual memory
is a strong component of social memory. So, we understand the
importance of the (auto) Biographical narratives as legitimate source
and enrichment for historians, in the composition of social memory.

RESUMEN
La (auto) biográfico narrativa está atravesado por todos los
obstáculos inherentes al objeto de las ciencias sociales que hacen que
el campo inexacto, para todos los problemas que surgen en relación
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con la posibilidad/imposibilidad de la objetividad, de control, de
imparcialidad y neutralidad del investigador y todas lãs as demás
opciones metodológicas que objetivantes. La (auto) biografía puede
entenderse situado cerca de la etnografía en cuanto a obstáculos para
ser traído hacia fuera y comprobado por el narrador, que desafió a
la conciencia de los desafíos metodológicos que afrontar, la (auto)
biografía, en especial al participante de narrador, termina desafíos
aún más agudas por reunir individual, colectivo, objetividad y
subjetividad en constante oposición y confrontación paradójica. La
tesitura de la memoria social ha sido siempre objeto de controversia
entre los intereses del estado, instituciones, grupos sociales y
movimientos por diferentes puntos de vista sobre la sociedad y la
dirección a tomar en el futuro. Por otro lado, la memoria individual es
un componente fuerte de la memoria social. Por lo tanto, entendemos
la importancia de las narrativas de (auto) biográficos como fuente
legítima y enriquecimiento para los historiadores, en la composición
de la memoria social.

TEXTO
Pretende-se neste artigo refletir sobre os desafios
metodológicos presentes na narrativa (auto)biográfica “Magnífico
Sivuca maestro da sanfona”, sendo o personagem central percebido
pela autora como um intelectual orgânico, atuante no campo cultural
da arte musical internacional. Trata-se de narrativa (auto)biográfica
de família, posto que o biografado e a autora são pai e filha.
O presente artigo aborda também, em consequencia da
utilização dos métodos da História Oral na coleta dos depoimentos
do biografado e de outras pessoas de seu convívio familiar e
profissional, a relação tensionada entre a História Oral, a memória e
a ciência, bem como os problemas advindos da trajetória pessoal do

cientista e o registro de suas práticas ao desenvolver uma narrativa
(auto)biográfica.
Há um debate presente entre antropólogos, na década de
1980, acerca dos problemas metodológicos a desafiar a objetividade
da etnografia. Parte do debate pode ser resumida de modo conciso
na emblemática oposição “estar lá, estar (escrever) aqui”. Originase tal polêmica na consciência de que a objetividade do etnógrafo
está sob risco, na medida em que este se envolve com os sujeitos do
campo, ao mesmo tempo em que durante o convívio os interpreta e,
ao descrevê-los, o faz aplicando inexoravelmente o juízo de valor
em suas interpretações.
Ao debruçar-se sobre o debate, Clifford Geertz (2009) elenca
algumas perspectivas adotadas em prol da garantia da objetividade,
presentes nas obras de autores como Evans Pritchard, sobre quem
afirma assumir metodologicamente a perspectiva da “clareza
enceguecedora” (Geertz, 2009, p. 36) ao apresentar imensa variedade
de dados factuais como base para a produção de um esboço da vida
real:
A capacidade dos antropólogos de
nos fazer levar a sério o que dizem
tem menos a ver com a aparência
factual, ou com um ar de elegância
factual, do que com sua capacidade
de nos convencer de que o que eles
dizem resulta de haverem realmente
penetrado numa outra forma de vida
(ou, se você preferir, de terem sido

93

penetrados por ela) – de realmente
haverem, de um modo ou de outro,
“estado Lá”. E é aí, ao nos convencer
de que esse milagre dos bastidores
ocorreu que entra a escrita. (Geertz,
2009, p. 15).
Este debate que parece referir-se exclusivamente aos
antropólogos que enfrentam o desafio da descrição da alteridade dos
“outros”, povos exóticos e geograficamente distantes do eurocentro,
todavia, perpassa necessariamente a construção das narrativas em
vários gêneros e campos das Ciências Sociais. É especialmente
pertinente à História de Vida/História Oral, por conta da coleta
de dados através da tomada de depoimentos, e pelos desafios que
se colocam a ambos os percursos metodológicos quanto à relação
do pesquisador/observador e seu objeto/campo. O tema também
é fundamentalmente necessário como fonte de reflexão aos que
se dedicam a produção de (auto)biografias, trabalhos nos quais o
pesquisador e seu objeto estão inquestionavelmente imbricados.
A narrativa (auto)biográfica é atravessada por todos os
obstáculos inerentes ao objeto das ciências sociais que tornam o
campo inexato, por todas as questões que se apresentam em relação
à possibilidade/impossibilidade da objetividade, do controle, da
imparcialidade e da neutralidade do pesquisador e todas as demais
opções metodológicas que se pretendem objetivantes. São os
referenciais da produção científica no campo das ciências humanas
que a perspectiva positivista de ciência aponta como necessidades
basilares para a produção do conhecimento de caráter científico.
Trata-se de um produto construído por uma narrativa cuja pertinência

ao campo do pensamento científico permanece postergada às brumas
da arte literária, sem se constituir sequer nesse campo em um gênero
bem definido.
A autobiografia não pode ser distinguida como genero por
seus traços formais, por seu registro linguistico ou por seus efeitos
nos leitores, (...) não tem portanto história como gênero. (Fleishman,
1983)
A (auto)biografia é uma categoria complexa e instável como
característica pelo fato de ser um relato em prosa, numa escrita
sobre a própria existência, centrada na vida individual e na história
da personalidade, nos diz Lejeune (1994). Atento à necessidade de
diferenciar a narrativa autobiográfica e os gêneros adjacentes, como
a novela biográfica, memórias, o poema autobiográfico e o diário,
Lejeune busca estabelecer uma fronteira entre o fictício e o factual,
por meio do pacto autobiográfico, em que o autor precisa estar
comprometido com a exatidão histórica. O objetivo de Lejeune é o de
apontar um caminho para o delicado problema de tornar a narrativa
(auto)biográfica passível de ser definida enquanto um genero que
pode ser compreendido dentro do mesmo campo da biografia, ainda
que observados os questionamentos quanto a ordenação cronológica
como uma ancoragem factual que não deve ser considerada
enquanto base exclusiva de confirmação de objetividade. Conforme
Bourdieu (2006, p.184) ressalta frente ao que é considerado pelo
pensamento de senso comum sobre a possibilidade da objetividade
e veracidade biográfica ancoradas na ordenação cronológica da
narrativa biográfica:
(...) a vida constitui um todo, um
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conjunto coerente e orientado, que
pode e deve ser apreendido como
expressão unitária de uma “intenção”
subjetiva e objetiva, de um projeto
(...) Vida organizada como uma
história que transcorre, segundo uma
ordem cronológica que também é uma
ordem lógica, desde um começo, uma
origem, no duplo sentido de ponto de
partida, até seu término, que também é
um objetivo.
A questão é apontada como uma das ilusões que acometem
os biógrafos, conforme o olhar crítico de Bourdieu, que cita Allain
Robes-Grillet para problematizar a questão:
(...) o real é descontínuo, formado
de elementos justapostos sem razão,
todos eles únicos e tanto mais difíceis
de serem apreendidos porque surgem
de modo incessantemente imprevisto,
fora de propósito, aleatório.
A (auto)biografia pode ser compreendida e situada próxima à
etnografia no que diz respeito aos obstáculos a serem trazidos à tona
e controlados pelo narrador, que desafiado à consciencia dos desafios
metodológicos a serem enfrentados, a (auto)biografia, em especial
para o narrador participante, encerra desafios ainda mais agudos
por reunir individuo, coletividade, objetividade e subjetividade em
constante oposição e confrontação paradoxal.

Mas, Lejeune estende olhar crítico à etnografia à medida em
que esta abarca a narrativa sobre a vida social de comunidades muitas
vezes iletradas e que passam a ser descritas por pesquisadores, de seu
lugar cultural, social, de gênero e de classe, quando os interpreta e
escreve sobre eles, construindo documento legitimado por discurso
científico e de valor influente, porém perdendo-se a narrativa e a
memória da vida vivida cotidiana e individualmente.
Para a composição da narrativa (auto)biográfica toma-se
quase sempre como base, no caso de biografados e contemporaneos
estarem vivos, a utilização dos métodos de pesquisa de História
Oral pela tomada de depoimentos e na inserção destes depoimentos
em contextos históricos, sociais e políticos. A utilização dessa
metodologia vem possibilitando o enriquecimento das fontes para
a produção de História ao incluir entre estas fontes o registro da
memória individual, tanto quanto da memória social.
A memória, tanto na sua dimensão individual quanto
social, composta por lembranças, que podem ser valorizadas ou
desvalorizadas conforme os critérios de eleição do narrador ao
fazer seus registros. Também compõem a memória o esquecimento
de fatos e situações vividas, seja porque não são lembrados, seja
porque algo os impede de vir à tona.
As possibilidades de erro e de ilusão
são múltiplas e permanentes: aquelas
oriundas do exterior cultural e social
inibem a autonomia da mente e
impedem a busca da verdade; aquelas
vindas do interior, encerradas, às
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vezes, no seio de nossos melhores
meios de conhecimento, fazem com
que as mentes se equivoquem de si
próprias e sobre si mesmas. (Morin,
2000, p. 32,33)
Em verdade, todo processo de acionamento e construção
da memória é um esforço que se faz contra o tempo que interpõe
distancia entre o presente em que se dá a narrativa do fato e o
momento de seu acontecimento. E esse esforço acontece em meio a
conflitos em que fatos são rejeitados ou valorizados e interpretações
são contrapostas.
Nossa mente, inconscientemente, tende
a selecionar as lembranças que nos
convém e a recalcar ou mesmo apagar,
aquelas desfavoráveis, e cada qual
pode atribuir-se um papel vantajoso.
Tende a deformar as recordações por
projeções ou confusões inconscientes.
(...) (Morin, 2000, p. 22)
A tessitura da memória social sempre foi objeto de disputa
entre os interesses do Estado, instituições, movimentos e grupos
sociais que disputam suas distintas visões sobre a sociedade e os
rumos a serem tomados na construção do porvir. Por outro lado,
a memória individual é um forte componente da memória social.
Por isso, entendemos a relevância das narrativas (auto)biográficas
como fonte legítima e de enriquecimento para historiadores, na
composição da memória social.

A discussão inerente à produção de narrativas biográficas
aponta também o problema do envolvimento do biógrafo com o
biografado e, nesse sentido, podemos considerar que toda biografia
poderia conter em si forte dose de autobiografia. Reforçamos que, no
caso de “Magnífico Sivuca”, há uma relação visceral entre biógrafa
e biografado, pois se trata da indissociável relação entre filha e pai
que conviveram proximamente. Tornou-se a biógrafa, enquanto
testemunha participante, uma intérprete apaixonada e parcial, que
estende este olhar sobre a trajetória pessoal e profissional do pai.
Carregada de indagações sensíveis e emotivas, que pretende ter
mantido conscientemente nas primícias metodológicas da biografia,
com o objetivo de não deixar escapar a complexidade que envolve
o próprio trabalho de narrador participante. Neste caso, ainda
que tratemos de uma biografia, fica evidenciada a natureza (auto)
biográfica da narrativa.
A partir dessas considerações preliminares, três aspectos
serão inicialmente abordados: a relação entre pesquisador e
personagem objeto da narrativa (auto)biográfica, o problema da
autoria e a posição do narrador no texto.

A relação pesquisador e biografado.
Voltando novamente o olhar para o debate acerca dos
problemas da etnografia, é relevante resgatar a contribuição de
Malinowski, formatador do conceito de observação participante,
que é destacado por Geertz: “não apenas estive lá, como fui um
deles e falo com sua voz” (Geertz, 2009: 37), ao citar Malinowski e
afirmar que o que ocorre não é apenas a observação participante, mas
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também estamos diante da escrita da testemunha participante.
Soma-se ao que foi citado, o fato de que em etnografia, a
entrada em campo e a mediação através da qual essa apresentação
inicial se dá trazem inúmeras consequências, abrem ou fecham as
possibilidades de acesso a informações e depoimentos. Todavia,
no caso das relações familiares outras questões se impõem e são
percebidas desde o início do trabalho (auto)biográfico pela autora:
Pareceu-me dificílimo elaborar uma
biografia sobre alguém que se conhece
parcialmente com a profundidade restrita a
um ângulo muito específico: o ponto de vista
de filha. Estava numa relação hierarquizada,
na qual muitos aspectos da vida vivida
ficam postergados ao campo da neblina, da
omissão e do ocultamento das experiências.
(Barreto, 2012, p. 10)
Ao contrário do que se pode pensar a primeira vista, pela
possibilidade do convívio estreito, a relação familiar envolve
distanciamentos e bloqueios quase sempre intransponíveis. Assuntos
pessoais, experiências amorosas, reflexões subjetivas e os próprios
sentimentos/ressentimentos dos envolvidos podem se tornar
obstáculos para que se alcance o conhecimento mais aprofundado
acerca de aspectos e momentos vividos. Certamente, muitas questões
poderão permanecer na zona nebulosa da memória seletiva e da
autocensura.
A contribuição dos dados documentados em veículos de
imprensa, televisão e rádio adquirem nessa situação a importancia de

trazer luzes e contribuições inesperadas e de certo modo objetivas,
ainda que passíveis de confrontações que podem revelar não a
verdade na narrativa ou depoimento, mas outras características a
serem apreendidas.

O problema da autoria.
No caso da (auto)biografia a reflexão sobre a posição do
autor é inerente ao tipo de trabalho que se desenvolve. Lejeune
(1994) aborda a existencia do nome como uma referencia social de
identificação do biografado, mas destaca também a presença quase
que obrigatória do nome do biografado no título das publicações
dessa natureza. Imediatamente transparece o fato de que a vida
vivida pelo biografado é de sua autoria. E se esse é o centro temático
da narrativa, a biografia tem antes de qualquer outro, um autor
previamente definido. Porém, para um olhar mais atento, biógrafo
e biografado compartilham a autoria da narrativa posto que um vive
e rememora suas vivências e o outro trata de registrá-las. Mas, ao
fazê-lo, como já visto sobre os processos de registro da memória,
dedica-se o pesquisador a selecionar e descartar dados, conforme
seus próprios critérios de relevância, tecendo então, conforme sua
responsabilidade de autor, a narrativa (auto)biográfica.
Se entendemos que os indivíduos não se constituem a si
próprios em isolamento, mas no contexto social em que está situado,
precisamos considerar o conjunto das relações sociais dentre as quais
o processo de socialização vai sendo vivenciado pelo individuo
biografado, como parte componente dessa autoria. Insere-se assim
o indivíduo na concepção de que este é o fruto de uma produção
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social, política e histórica, por conseguinte, produto do meio. E sua
própria existencia social possui então muitos outros autores.
Este aspecto, que foi considerado em “Magnífico Sivuca”
aponta para uma concepção metodológica que não descarta o
papel fundamental do autor (Melucci, 2005), mas contempla
conscientemente a autoria coletiva como uma realidade.
Entendo esta obra como resultado de
esforços conjuntos das pessoas envolvidas na
consolidação de um propósito, que agregou
sujeitos e experiências individualizadas que
foram capturadas com um objetivo definido.
(...) Esta biografia pretende se contrapor ao
sentido de autoria e reconhecer a produção
coletiva da pesquisa biográfica. A meu ver,
o entendimento da produção coletiva amplia
e democratiza o significado exato do termo
autoria.
Por isso é preciso dizer aos que vieram a
ler esta biografia que ela é antes de tudo da
autoria de Sivuca, que viveu a própria vida e
a narrou em uma sequência de depoimentos
a mim. Assim como o fazem as pessoas
públicas aos profissionais da imprensa.
Complementarmente,
a
compuseram
também os amigos, familiares e músicos que
concederam entrevistas, disponibilizaram
materiais e ajudarm a reunir informações

esclarecedoras. Todavia, o resultado que
apresento é uma versão tecida por mim na
posição de socióloga e filha única de Sivuca.
A partir deste lugar em que as posições se
superpõem, assumo a responsabilidade
como autora final desta biografia. (Barreto,
2012, p. 15)

A posição do narrador no texto.
A presença do narrador no texto é também objeto de reflexão
necessária, em parte por ser tema que possui tradição no campo
literário e ao mesmo tempo, na perspectiva positivista de ciência
constuma ser objeto de imposição estilística muito comum na
construção de textos acadêmicos. É costumeira entre pesquisadores
no campo da História, e de várias outras Ciências Sociais, a adoção
do recurso do narrador onisciente que afirma sem se apresentar
ao leitor, na medida em que ele traduz a posição de autoridade
promulgadora de verdades inquestionáveis que lhe é conferida pelo
lugar de onde escreve: a casa da Ciência.
Essa não foi a opção assumida na narrativa (auto)biográfica
de “Magnífico Sivuca” em que o eu é usado com frequência e
alternado com a menção à autora na terceira pessoa, bem como,
em certa medida, a utilização do narrador onisciente, ancorado em
textos de autores utilizados como referenciais bibliográficos e fonte
de informações e esclarecimentos a respeito de algumas passagens
controversas.
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Peço aos leitores que estejam atentos,
pois muitas vozes falarão no decorrer da
narrativa, além de Sivuca. Isso acontece
como fruto de uma opção metodológica. Na
construção do texto a seguir muitos terão
o direito de falar por si mesmos, e de igual
maneira, eu também poderei ser encontrada
no texto. Ora como pesquisadora, ora
como filha, nas memórias pessoais sobre
acontecimentos transcorridos que contaram
com meu testemunho pessoal, no registro
de fragmentos e impressões. Outras vezes,
nas informações sobre o próprio processo da
pesquisa. (Barreto, 2012, p. 12)
Como de fato, no transcorrer do texto de “Magnífico
Sivuca” a autora é identificada como testemunha participante,
narradora na primeira pessoa, na terceira pessoa e como o personagem
do narrador onisciente. Assume portanto, multiplicidades de papéis
e olhares a partir de diferentes lugares.

O nome do Personagem e o Personagem
O nome próprio é onde pessoa e discurso se articulam antes
mesmo de se articularem na primeira pessoa. (Lejeune, 1994, p.59)
O nome atribuido por familiares de um indivíduo no seu
momento de chegada à sociedade é uma referencia fundamental para
o processo de individuação e introdução ao meio social em que se

insere. Lejeune dedica-se a refletir sobre a nominação do indivíduo
como uma importante referencia de identificação que confere à
existência individual o caráter de prova irrefutável.
O nome é apreendido e acionado nas interações sociais,
carrega as informações e as leituras interpretativas da coletividade
sobre o indivíduo. Antes de tudo o mais, o nome ancora a narrativa
(auto)biográfica como referencia e é a narrativa que vai se encarregar
de inserir o sujeito no seu lugar de classe, gênero, meio cultural,
social e histórico, além de sinalizar os fatos e as relações vivenciadas/
experienciadas pelo sujeito personagem central da narrativa. O nome
tem a propriedade de delimitar a referencia de uma pessoa cuja
existencia pode ser atestada pelo registro civil de forma verificável.
Confluindo para a reflexão sobre a propriedade e os atributos
do nome, passamos a tomar contato com o processo de nominação
do artista objeto do texto:
Nascido Severino Dias de Oliveira, na década de 1930, no
interior da Paraíba, região nordeste do Brasil não manteve o mesmo
nome durante o transcorrer da vida. João Cabral de Mello Neto,
autor de “Morte e Vida Severina”, célebre romance da literatura
brasileira no qual o protagonista é um fugitivo miserável da seca
nordestina, cristalizou um sentido peculiar para o nome recebido
pelo futuro artista como símbolo de personagem que está destinado
à miséria e a permanecer no futuro como um ser humano atirado ao
monturo dos desconhecidos. Mais um daqueles seres que vem à vida
e vão à morte sem que se dê conta de suas existências, pois deles
não restam memórias outras senão àquelas que pertencem aos que
com ele conviveram, e que são da mesma maneira, destinados ao
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desconhecimento social.
Sivuca recebeu aos quinze anos o nome que o vai distinguir
na cena artística como um novo batismo, um ritual de passagem para
a esfera social em que a identificação pelo nome ganha o patamar
do reconhecimento e tem a amplitude da celebridade alcançada
pela divulgação através dos veículos de comunicação, conforme
as tecnologias disponíveis em cada momento histórico. Deixou
portanto, inclusive no meio familiar, de ser identificado pelo nome
inicial Severino. Perdeu inclusive o sobrenome como referencia de
identificação nas interações com a sociedade. O nome civil passa
a ser acionado apenas para o registro de atos contratuais e outros
congêneres, celebrados particularmente.
O fato ganha dimensão na trajetória biográfica do artista
e possui registro, tornando-se objeto de curiosidade por décadas
(obteve versões variadas, tanto por parte de Sivuca quanto por parte
de outras testemunhas) em múltiplos orgãos da imprensa brasileira.
Muito se disse a respeito do fato de que
ele era possuidor de memória prodigiosa.
Ao comparar as declarações que fez à
imprensa durante as quatro últimas décadas,
percebemos que ele divulgava dados sobre
si em tom de plena convicção. Porém os
mesmos variavam muito. Por exemplo, em
1976, declarou que o apelido Sivuca lhe
foi atribuido por Arnaldo Moreira Pinto (
Diretor da Rádio Clube de Recife). (Barreto,
2012, p.86)

- Arnaldo Pinto achou que meu nome era
nome de firma comercial. Que tal Sivuca,
ele sugeriu. Todo mundo aprovou. Não sei
de onde ele tirou esse nome. Não era um
nome comum. (Sivuca. Entrevista. O Estado
de São Paulo, 11/05/1996.)
Em 2004, afirma enfaticamente que o autor
foi outro:
- O Maestro Nelson Ferreira, diretor musical
da rádio, chegou a mim e disse: Nós temos
aqui um problema que precisamos resolver.
O seu nome é nome de firma comercial de
interior. Vamos simplificar e usar um nome
só. Que tal Sivuca? Eu disse: Está bom
Maestro, está bom. (Sivuca. Entrevista.
Gafieiras.com.br 25/07/2005)
Existe outra versão dos fatos:
(...) Consta que Nelson Ferreira adorava
fazer trocadilhos e brincou:
- Se fosse Samuel seria Samuca, mas
como é Severino...só pode ser... Sivuca!
(MARANHÃO FILHO, Luiz, Memórias do
rádio. Recife: Editora da UFPE, 2000.)
A passagem do evento registra também a obrigatoriedade
de se consultar várias fontes e tipos diferenciados de registros para
contrapor as incongruências percebidas no discurso. E serve ao
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mesmo tempo, para identificar o costume de práticas de manipulação
por parte do biografado, que brinca com seus interlocutores e constrói
a narrativa de episódios de sua vida conforme lhe parece interessar
a cada momento. Ainda que as afirmações sejam imprecisas e
conflitantes entre si, revelam uma intenção não explicitada e essa
sim, ao ser capturada pode trazer à luz um traço biográfico relevante.

Durante a permanência deste na Europa, nas décadas de 50
e 60, promoveu propositadamente, pela primeira vez em território
português, durante o período de conflito acirrado entre Portugal
metrópole e Angola colonia, gravações musicais de grupo musical
angolano que ocasionaram inúmeras polémicas, mas que alcançou
sucesso ainda que se expressassem em dialetos africanos.

Anos após o ocorrido em relação ao momento em que ganha
um novo nome, Sivuca passa a descrever a si mesmo para a imprensa
brasileira como um “cangaceiro” um tipo de bandido social do interior
do nordeste, e descreve cenas de um cotidiano com o propósito de
reafirmar a permanência de características de nordestinidade que,
verdadeiramente inexistiam em sua vida na cidade de Nova Iorque
nos anos 70. O objetivo oculto era o de manter a identificação do
publico brasileiro com a música permeada pelo jazz norte americano
que produzia na época.

Sivuca assumiu em 1959, na cidade de Lisboa, a direção
musical da gravadora portuguesa Valentim de Carvalho e promoveu
a gravação, pela primeira vez em território luso, da música angolana.

Ou seja, o critério da sinceridade biográfica, preocupação de
Lejeune em “O Pacto Autobiográfico” inexiste na prática narrativa
do artista sobre si mesmo, mas se constituiu em uma característica
somente apreendida no exercício da pesquisa e da confrontação das
fontes documentais consultadas pela biógrafa.
A Arte Musical no confronto com a política colonial e racista:
Protagonista de uma ação artística que perpassa em alguns
momentos de seu percurso, Portugal, África e Estados Unidos, Sivuca
atua na música com consciência política e ideológica propondo-se
a situar sua produção artística nos intertícios de conflitos sociais e
históricos de grandes dimensões.

Angola era ainda colônia portuguesa, condição da qual só
veio a se libertar totalmente do jugo colonialista no ano de 1975. Os
conflitos eclodiam em território angolano e a dominação colonial
portuguesa era imposta por medidas que não excluíam a violência.
A relação entre colonia e colonizador implica na dominação
econômica, na ocupação territorial, social e política, mas também na
dominação e submissão cultural.
A África é assaltada não apenas na sua soberania e na
sua independência mas também em seus valores culturais. (...)
uma nação inteira é obrigada a submeter-se ou então sucumbir...
(Boahen, 2010, p. 3)
Com o passar dos anos, a permanência da relação colonial
entre Portugal e suas colonias na África vai sofrendo mudanças e
os termos da relação são objeto de determinações acentuadas no
período salazarista. Inspirado na atitude britânica na África do Sul e
na política do Apartheid, as regras jurídicas diferenciavam brancos
e negros. A ‘amenização’ provinha do imaginário português segundo

109

o qual não era adequado violentar, sufocar ou separar. Entendiam ao
contrário, que apresentavam aos povos primitivos a oportunidade da
ocidentalização, da evolução civilizatória portuguesa e europeia. Na
lacuna possível do convívio entre a cultura portuguesa e a a cultura
angola, Sivuca introduziu a cunha musical inefavelmente política.
Kiolo e Quimbundo foram os dialetos usados por Raul
Indipwo e Milo MacMahon, os componentes do Duo OuroNegro
que em Lisboa adotaram, sintomaticamente, os pseudônimos Raul
Aires e Emílio Pereira.
A canção de maior sucesso conta a história de um português
que se apaixona pela empregada africana e a esposa persegue a
moça com um facão para matá-la, mas ela consegue escapar em
um bote. Esta cena pouco sutil parece se adaptar plenamente ao
cotidiano colonial africano e à decantada estratégia de miscigenação
exercitada em larga escala na dominação colonial portuguesa.
Qual o tipo de impacto que uma gravação musical com essas
caracteríticas poderia produzir no público português? Sem dúvida,
atrair a simpatia do público português à causa da colonia, causa esta
que vai eclodir em revolta armada liderada pelo Movimento pela
Libertação de Angola, em 1961. A guerra da libertação perdurou de
1961 até 1974, quando o MPLA tomou a forma de partido político.
A gravação deste disco, na Lisboa de 1959, emprestalhe um sentido de amálgama entre a cultura tradicional de várias
etnias angolanas e as midias de registro disponíveis na ocasião
pela tecnologia da crescente Modernidade. Atuam unidas como
uma composição de Tradição e Modernidade a potencializar o
colonizado oprimido a ganhar voz no seio da sociedade opressiva e

colonizadora, também no campo cultural.
O que leva um nordestino brasileiro notoriamente branco,
posto que Sivuca é albino, a se imiscuir em um cenário de contendas
entre os interesses de colonizadores e colonizados, impregnados
de uma ideologia de opressão racista? A resposta a tal indagação
encontramos na formação musical de Sivuca, na década de 40,
tutoreado pelo Maestro Guerra Peixe, intelectual sempre afinado
com Mario de Andrade no debate sobre Modernidade. Guerra-Peixe
chegou à cidade de Recife em 1948, para dedicar-se a pesquisa
dos elementos indicativos da existência da cultura componente da
identidade musical nacional brasileira. Com formação marxista e
simpatizante do Partido Comunista Brasileiro, o maestro deixou
marca indelével na formação do jovem Sivuca que adquiriu no
convívio com o mestre a consciência da dimensão política da arte
musical. Dessa forma, Sivuca passou a ter em seu modo de pensar
os elementos ideológicos referenciais que permitiram que ele
direcionasse, em muitos momentos da carreira suas ações musicais
para o campo político, fazendo com que a gravação de algumas
peças musicais alcançassem implicações muito além da obviedade
do entretenimento cultural.
Sivuca transita propositadamente entre o oposto mundo dos
brancos e dos negros na Europa e nos EUA, no início da década
de 60, permanecendo como alguém que podia circular entre estes
grupos antagonizados por causa da discriminação racial.
Em 1965, na cidade americana de Nova Iorque, Sivuca
encontrou a cantora sul-africana Miriam Makeba. Sobre esse
encontro, podemos dizer que a arte musical é capaz de promover
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a superação de conflitos e antagonismos e permitir o encontro do
improvável. Sivuca, em sua brancura de pele e cabelo ‘louro’ de
um portador de agudo quadro de albinismo, partipou ativamente das
manifestações musicais mais radicais dos grupos negros engajados
na luta pelos direitos civis igualitários nos Estados Unidos.
Pata-Pata consagrou-se como o maior sucesso musical de
Miriam Makeba. Uma canção folclórica que recebeu como adorno
um arranjo musical de Sivuca, que trouxe o balaio, um ritmo africano
aprendido na cidade de Recife, nos idos anos 40, para vestir o sucesso
de Miriam Makeba frente ao cenário musical norte-americano.
Com Pata-Pata, Miriam Makeba se tornou um ícone da
música norteamericana e cunhou uma identidade estética afroamericana que até então não havia se tornado visível. As cores das
estampas africanas, as bijuterias coloridas, coexistiam com as botas
de cano longo para a proteção contra o frio inverno novaiorquino,
nas apresentações da cantora. O uso dos turbantes foi adotado como
uma moda efervescente entre as jovens e a causa da população
afroamericana na luta pelos direitos civis ganhou impulso e acolhida
mais simpática entre a população branca. Miriam Makeba, apoiada
em seu diretor musical, Sivuca, representou em 1967, a arte africana
no território dos Estados Unidos.
Para pontuar a intensidade dos ânimos frente a questão racial,
a proximidade musical de Sivuca com Miriam Makeba ocasionou,
por conta da questão racial, durante uma excursão à Estocolmo, no
ano de 1968, uma agressão física a Sivuca, na porta do hotel em que
o grupo se hospedou. Os agressores o acusaram de estar ‘misturado’
a gente negra, um fato, segundo eles, inaceitável.

No território americano, à medida que se intensificavam
as lutas contra o apartheid, ora velado, ora explicitado, contra a
população negra norte-americana, e Miriam Makeba radicalizava
suas posições casando-se com o líder dos panteras negras Stockely
Carmichael, as represálias contra a cantora foram igualmente
intensificadas. Mesmo após a ida de Miriam Makeba para Cuba,
em um exílio que atravessou décadas, Sivuca permaneceu ligado ao
movimento musical negro.
Protagonizou em teatro da Broadway uma peça musical que
denunciava a arregimentação preferencial dos jovens negros para a
guerra do Vietnã, em detrimento à convocação dos filhos da América
branca. No palco de Joy encontraram-se Oscar Brown, Jean Pace e
Sivuca, o único músico brasileiro e branco.
Uniu-se a Harry Belafonte, ator e cantor negro norteamericano e permaneceu vinculado ao jazz e ao experimentalismo
musical até o retorno ao Brasil, quando o rumo da carreira musical do
artista se modificou em atendimento ao contexto cultural brasileiro.
Em acordo com a formação teórica musical adquirida por
Sivuca em Recife, na década de 40, ele atuou de maneira consciente e
proposital, buscando unir a arte musical e a ação política e ideológica
de modo a gerar impactos profundos no ideário social em relação a
temas fundamentais disputados em conflitos sociais intensos, como
os conflitos entre colonizados e colonizadores, brancos e negros
antagonizados pela questão racial, ambas as questões situadas no
primeiro plano da cena social e histórica em que o maestro atuava.
Consideramos a essencia da relação orgânica do indivíduo com
o meio social em que se insere como suficientemente caracterizada
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na trajetória de Sivuca, como artista pertencente ao meio musical.
Trabalhador consciente das possibilidades de impactos políticos
e ideológicos da arte musical, acionou possibilidades só passíveis
de serem articuladas a partir de um esforço intelectual de construir
pontes entre esferas sociais que aparentemente não se conectam,
como a política colonial e racial no plano internacional e a música.
Verificamos por conseguinte, a ação marcada de um intelectual
orgânico que exemplifica não só a possibilidade de conectar distintas
dimensões sociais, mas também, a pertinência de alargarmos a
conceituação gramsciana de inteletual orgânico enquanto indivíduo
estritamente atuante na esfera política da sociedade, até a atuação
dos inteletuais que se inserem no campo da cultura e da arte.
Sivuca muito cedo compreendeu que arte e música não
se reduzem a expressões artísticas destinadas ao entretenimento
simplificado. O caráter político, histórico e social da arte musical
revelou-se na atuação consciente do artista que tornou-se parte da
grandeza de um patrimônio cultural musical a ser compartilhado
pelas próximas gerações.
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RESUMO
Dom Pedro II foi o último imperador do Brasil. Durante toda sua vida,
manteve um diário, hoje de posse do Museu Imperial de Petrópolis. Esse
diário faz parte de um conjunto de manuscritos inéditos disponibilizados
com exclusividade ao NUPROC – Núcleo de Estudos do Processo Criativo
da Universidade Federal de Santa Catarina, que são agora analisados
através da ótica da Crítica Genética, o que nos permite (re)traçar o perfil
de intelectual do imperador na época da formação da tradição literária
e política brasileira. Considerando que um estudo sistemático do diário
ainda não existe, é necessário partirmos de uma análise geral que nos
permita compreender melhor qual o papel desse texto na construção do
perfil biográfico e intelectual do imperador para depois contrapormos
esses resultados com o julgamento feito dele pela historiografia brasileira
até o início do século XX. Este trabalho visa apresentar o diário e algumas
das suas possíveis contribuições para estudar não somente esse momento
de passagem entre Monarquia e República, mas também a personalidade
multifacetada do monarca, cujos inúmeros interesses abarcavam, entre
outros, antropologia, literatura, linguística, tradução, geologia e artes.

ABSTRACT

Dom Pedro II was the last emperor of Brazil. Throughout your
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life, kept a diary, today in possession of the Imperial Museum of
Petrópolis. This journal is part of a set of unpublished manuscripts
made available exclusively to the NUPROC-Center for the study of
the creative process at the Federal University of Santa Catarina, which
are now analyzed through the perspective of Genetic Criticism, allows
you to (re) trace the intellectual profile of the emperor at the time of
the formation of literary tradition and brazilian policy. Whereas a
systematic study of the diary does not yet exist, it is necessary to
leave a general analysis that allows us to better understand the role
of this text in biographical and intellectual profile construction of the
emperor to after contrapormos these results with the trial made him
by brazilian historiography until the early 20th century. This work
aims to present the journal and some of their possible contributions
to study not only the moment of passage between monarchy and
Republic, but also the multifaceted personality of the monarch,
whose many interests Castle enclosed between others, anthropology,
literature, Linguistics, translation, geology and the arts.

entender mejor el papel de este texto en la construcción del perfil
intelectual del emperador en el momento de la formación de la
tradición literaria y política brasileña. Considerando que todavía no
existe un estudio sistemático de la agenda, es necesario dejar un
análisis general que nos permite entender mejor el papel de este texto
en la construcción del perfil biográfico e intelectual del emperador
para después contrapormos estos resultados con el ensayo lo hizo por
la historiografía brasileña hasta principios del siglo XX. Este trabajo
tiene como objetivo presentar el diario y algunas de sus posibles
contribuciones para el estudio no sólo en este momento pasando entre
monarquía y República, sino también la personalidad multifacética
del monarca, cuyo castillo numerosos incluidos a intereses, entre
otros, Antropología, literatura, lingüística, traducción, geología y las
artes.

RESUMEN

Dom Pedro II foi o último imperador do Brasil. Durante
toda sua vida, manteve um diário, hoje de posse do Museu Imperial
de Petrópolis, no interior do Rio de Janeiro. O diário faz parte
de um conjunto de manuscritos inéditos disponibilizados com
exclusividade ao NUPROC – Núcleo de Estudos do Processo
Criativo da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele possui
4118 fólios distribuídos em 43 volumes (conforme classificação do
Museu Imperial) que vão do ano de 1840 até 1891, ano da morte do
imperador. Junto dos manuscritos do diário foi disponibilizada sua
transcrição não-diplomática feita pelo museu e que o NUPROC está
revisando.

Dom Pedro II fue el último emperador de Brasil. A lo largo de su
vida, mantuvo un diario, hoy en posesión del Museo Imperial de
Petrópolis. Esta revista es parte de un conjunto de manuscritos
inéditos exclusivamente al NUPROC-centro para el estudio del
proceso creativo en la Universidad Federal de Santa Catarina, que
ahora se analizan desde la perspectiva de la crítica genética, le
permite (re) traza el perfil intelectual del emperador en el momento
de la formación de la tradición literaria y política brasileña.
Considerando que todavía no existe un estudio sistemático de
la agenda, es necesario dejar un análisis general que nos permite

TEXTO
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Devido ao ineditismo de um estudo sistemático completo
do documento, iniciamos nossa pesquisa partindo de uma análise
geral para compreender um pouco mais seu papel e suas possíveis
contribuições para diversos estudos. Para tanto, buscamos
embasamento na Crítica Genética, que nos permite fazer uma análise
desses manuscritos de modo a (re)traçar o(s) perfil(s) de Dom Pedro
II, pois desse modo podemos levar em consideração sua caligrafia,
palavras rasuradas e outros marcadores que não estão presentes
numa transcrição linear.
Disciplina relativamente nova, a Crítica Genética se
desenvolve nos anos 70, a partir de algumas publicações inovadoras
que tiveram início de forma isolada nos anos 50 (BIASI, 2010:
36). É nos anos 80 que, de acordo com Anokhina e Pétillon (2009),
os estudos de gênese veem o surgimento de publicações na área
aparecerem de modo mais sistemático. O caminho no Brasil é
parecido; é Philipe Willemar que, ao sublinhar a importância de
estudar os rascunhos e anotações que antecedem um texto editado
- o que na época recebia pouca atenção da crítica universitária -,
com a publicação do artigo “O prototexto: edição crítica e gênese
do texto” no Folhetim de São Paulo, em 1984, inicia a instituição
da Crítica Genética no Brasil (ROMANELLI, 2015: 10). No ano
seguinte, consolidando a expansão da Crítica Genética, é criada a
Associação de Pesquisadores do Manuscrito Literário (APML) que,
em 2006, é renomeada para estar de acordo com as possibilidades
de estudo da Crítica Genética: Associação dos Pesquisadores em
Crítica Genética (APCG).
A partir da ótica da Crítica Genética, iniciamos a análise dos
volumes, fólios e as datas em que foram escritos, para determinarmos

a periodicidade com a qual o imperador escrevia. Ele inicia seus
registros no ano de 1840 e escreve até 1842, depois, do ano 1842
ao 1859 não temos nenhum registro. Possivelmente todos esses
anos de registro do diário se perderam pois, na entrada do dia 31
de dezembro de 1861 (volume 9), o próprio imperador escreve que
destruiu parte de seus escritos anteriores a esse ano:

Além disto a mocidade rouba
muito tempo, ainda que este não me
sobre para principiar amanhã um diário
de minha vida, cuja parte que pertence ao
público fica aliás registrada nos períodos
e a particular é bastante monótona. Por
isso muito resumido serei, esforçando-me
contudo por não omitir o que parecer de
importância. Tinha apontamentos dos anos
passados; mas julguei acertado queimá-lo.
(ALCÂNTARA, 1999: 207)

Podemos observar que essa entrada corrobora o que a autora
Béatrice Didier, em sua obra Le Journal Intime (1976), escreve sobre
a história do diário pessoal; no século XIX, o diarista escreve para si
e para os outros. Dom Pedro II mantém o diário pessoal mas justifica
para o leitor a destruição de suas páginas. Didier também encontra
vários casos em que, por diferentes motivos, ocorre a destruição total
ou parcial do diário pessoal, pelo diarista ou pelas mãos de outrem:

Le point extrême de cette vulnérabilité
du journal, c’est, bien évidemment, sa
destruction. On a détruit beaucoup plus
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de journaux intimes que de manuscrits
de romans ou d’essais, et l’historien, ici
plus qu’ailleurs, opère sur une matière
extrêmement lacunaire. Cette destruction
- sans parler des accidents qui menacent
tout manuscrit, et pour nous en tenir la
destruction volontaire - , elle est parfois
le fait de l’écrivain. S’il est rare qu’il le
supprime tout à fait, il se sent autorisé à en
jeter au feu des années entières. (1976: 22)

Outro ponto a ser levado em consideração é a grande
variação da caligrafia do diário ao compararmos todos os volumes.
Apesar de termos conhecimento de que alguns deles foram ditados
pelo imperador e escritos por uma outra pessoa, é difícil saber quais
fólios apresentam uma variação da escrita que poderia ser explicada
pela passagem do tempo e avanço da idade e condições físicas de
Dom Pedro II, considerando que às vezes ele escrevia quando estava
doente ou estava viajando, e quais só poderiam ter sido escritas por
outrem.

Ainda que vários volumes tenham sido perdidos, o imperador
escreveu de modo suficientemente constante para que tenhamos um
material rico para pesquisas, que vai desde quando ele era muito
jovem até seus últimos dias de vida no exílio.

O que fica muito evidente numa primeira leitura do diário é
que o lado intelectual de Dom Pedro II sempre pareceu o lado para
o qual o imperador tinha mais prazer em se dedicar, desde criança.
Como coloca a historiadora e antropóloga Lilia Moritz Schwarcz,
autora de uma importante obra sobre Dom Pedro II, As Barbas do
Imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos, esse era apenas
um de seus vários interesses:

O estado físico do diário é surpreendentemente bem
conservado. A grande maioria dos fólios está legível, porém
sublinhamos a falta de cuidado com a qual documentos de tal valor
foram manuseados: além da deterioração natural do papel, com
alguns fólios inclusive tendo perdido pequenas partes das bordas,
o carimbo do Museu Imperial aparece em grande parte das páginas,
prejudicando a leitura de alguns trechos, pois em várias delas não
existiu o cuidado de colocá-lo em alguma parte do fólio que estivesse
em branco; idealmente, porém, os fólios deveriam estar intactos.
Por esses motivos, existe um comprometimento da legibilidade de
alguns fólios ou de parte deles, comprometimento esse agravado
pelo desgaste natural do tempo que por vezes significa que a escrita
foi ficando menos legível com o passar do tempo pelo desbotamento
da tinta ou por vezes que aconteceu porque a tinta vazou de uma
página para a outra.

Poliglota,
assíduo
correspondente e sócio de várias
instituições internacionais mesmo antes
de sair do país, D. Pedro II tinha junto
ao trono uma biblioteca, um museu,
além de um laboratório e seu famoso
observatório astronômico. (1998: 150)

Em suas próprias palavras, o imperador declara no nono
volume de seu diário seu interesse por conhecer o mundo e o pouco
apreço pelo título de imperador, na entrada do dia 31 de dezembro
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de 1861: “Nasci para consagrar-me às letras e às ciências, e, a ocupar
posição política, preferiria a de presidente da República ou ministro
à de imperador. Se ao menos meu Pai imperasse ainda estaria eu
há 11 anos com assento no Senado e teria viajado pelo mundo.”
(ALCÂNTARA, 1999: 183)
Muito dedicado aos estudos, raros eram os dias em que
Dom Pedro II não lia ou traduzia8 de alguma língua estrangeira.
No diário encontramos referências ao sânscrito9, alemão, grego,
árabe, hebraico, etc; muitas vezes como a língua de uma obra que
o imperador estava traduzindo ou mesmo como uma tradução de
algum conhecido que ele estava lendo. Essa, aliás, era uma prática
muito comum, como podemos observar no volume 11, entrada de 29
de maio de 1871:

Ontem o Muniz Barreto, por pedido
meu, recitou como sua a minha tradução
homeométrica da Ode de Manzoni a
Napoleão, que eu trouxe para limá-la
ainda mais e dá-la talvez a Manzoni em
Milão. Agradou geralmente e aproveitarei
das críticas que lhe fizeram mais
facilmente supondo-a do Muniz Barreto.
Hei de estudar inglês e alemão na viagem
8

Alguns trabalhos sobre o lado tradutor do monarca foram realizados
pela equipe do NUPROC- UFSC. Como um dos mais relevantes por reunir
várias pesquisas em uma obra, podemos citar o livro de ROMANELLI,
Sergio; SOARES, Noêmia Guimarães; SOUZA, Rosane de (Orgs.). Dom
Pedro II: um tradutor Imperial. 1ª ed. Tubarão: Copiart, 2013.
9
Sobre tradução do sânscrito, ver MAFRA, Adriano. O Processo
criativo de D. Pedro II na tradução do “HITOPADEÇA”. 2015. 448 f.
Tese (Doutorado em Estudos da Tradução) - Programa de Pós-Graduação
em Estudos da Tradução, UFSC, Florianópolis e Universiteit Antwerpen,
Antuérpia.

juntamente com o Bom-Retiro e o Itaúna.
(ALCÂNTARA, 1999: 412)

Buscando críticas genuínas de seu trabalho, o imperador
pede que seja lido como se tivesse sido escrito por outra pessoa. A
atividade tradutória, aliás, nunca é deixada de lado, como podemos
ver na entrada do dia 11 de dezembro de 1887, quando ele escreve:
“12 ¾ Acabo de estar com a Antônia e o marido. Dei àquele a minha
tradução de La chute des porte-feuilles que vem no Comic-Finance
de 24 de 9bro.” (IDEM: 594) e também na entrada do dia 13 de
julho de 1887: “Antes do jantar traduzi a Odyssea com o Seibold
comparando-a à tradução alemã. São 5 ¾.” (IDEM: 544). De fato, o
imperador parecia utilizar a comparação com outras traduções com
certa frequência para melhorar seu trabalho.
A Odisseia de Homero não foi a única obra clássica que
ganhou uma tradução parcial do imperador; obras canônicas como A
Divina Comédia, de Dante Aleghieri e As Mil e uma Noites, também
foram selecionadas por Dom Pedro II para serem traduzidas. No
caso de As Mil e uma Noites, as traduções de alguns contos feitas
pelo imperador acabaram sendo as primeiras que foram vertidas
diretamente do árabe para o português. Apesar dessas e várias outras
traduções não terem sido oficialmente publicadas10, ressaltamos que
10
Existem 3 publicações de traduções do imperador, quais
sejam: Poesias (originais e traduções) de S. M. o Senhor D. Pedro II
(Typographia do “Correio Imperial”, 1889), Poesias Hebraico-Provençais
do Ritual Israelita Comtadin (Avignon, 1891) e Prometeu Acorrentado, de
Ésquilo (original de Eschylo –Imprensa Nacional, 1907).
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as traduções do imperador frequentemente circulavam pela corte
e eram lidas por seus amigos e conhecidos (MAFRA, 2012: 89).
Muitas vezes, o imperador utilizava esse momento de tradução para
aprender a língua estrangeira da qual traduzia. O auxílio da Crítica
Genética, aqui, é imprescindível, pois permite a análise da gênese
tradutória através das anotações, rasuras e comparações que Dom
Pedro II fazia enquanto traduzia as obras selecionadas.
Além do italiano, sânscrito, e outras línguas já mencionadas,
o imperador traduziu um número considerável de textos do francês.
Certamente não só pelo prestígio da época, mas também por ser
a França o lugar onde o imperador passou os últimos anos de sua
vida quando foi enviado ao exílio, em novembro de 1889, a língua
francesa sempre esteve muito presente em sua vida (desde criança
Dom Pedro II estudava o francês). Dentre as muitas referências ao
seu interesse pelo idioma, podemos citar a tradução para o português
de poemas de Édouard Pailleron, Sully Prudhomme, Victor Hugo e
Leconte de Lisle.
Não só as traduções, porém, ocupavam o imperador como
fonte de estudo do francês. Ele gostava muito de charadas e várias
vezes, quando se encontrava na companhia de falantes do francês
(principalmente em viagens), as escrevia nessa língua; podemos
ainda citar o fato do imperador trocar correspondências em francês
com vários intelectuais de renome da época, como Victor Hugo,
como mais uma evidência da relevância dessa língua em sua vida.
Seu interesse pelas letras, no entanto, não era restrito à
tradução; raros eram os dias nos quais o imperador não citava ter
passado uma parte do seu dia lendo, atividade para a qual se dedicava

com bastante assiduidade, como afirma no dia 19 de abril de 1881: “5
h Acordei. Banho frio. Leitura 8-10 ½ .” (ALCÂNTARA, 1999:
525) ou em 20 abril 1881: “Volta a palácio às 2 ½. Banho morno e
leitura. São quase 4h. Vou jantar.” (IDEM: 527). Por vezes ele citava
o que lia, o que nos dá uma noção da variedade dos seus interesses,
que não se restringiam à literatura, como quando na entrada do dia
16 de agosto de 1887 volume 27, ele escreve: “11h Almocei bem.
Acabo de ler a Semaine dramatique do Débats de hontem. Aprecio
com talento as tragédias de Corneille.” (IDEM: 555) ou 1 de agosto
do mesmo ano, quando ele demonstra curiosidade por saber o que a
opinião pública dizia sobre ele: “7 ¾. Já li a Illustration de 30 com
o artigo a meu respeito.” (IDEM: 552), apesar de não tecer nenhum
comentário sobre o que achou da leitura.
Ainda que a tradução e a literatura se mostrassem presentes
durante toda a sua vida, não eram só os estudos na área das letras
que ocupavam o tempo (e espaço no diário) do imperador. Sempre
que ele viajava, tomava o cuidado de descrever as paisagens e os
lugares que visitava. O valor do diário como documento histórico
deriva também do fato de que muitos registros feitos por Dom Pedro
II hoje são um dos poucos que ainda existem sobre a situação de um
povo ou local naquela época, e podem servir como uma rica fonte
de pesquisa quando cotejados com outros documentos. No dia 7 de
dezembro de 1859 ele descreve o caminho que faz para visitar a
povoação de Tijucupapo, como mostram alguns trechos extraídos
do volume 3:
Saí às 5 horas para a povoação de
Tijucupapo, cujo nome disse o tenentecoronel, creio que Joaquim Francisco
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Cavalcanti Lins, ser tradição provir dum
índio que ficou enterrado no Tijuco até
o papo; mas ouvi a outrem que queria
dizer tijuco grande, e com efeito, há
um grande alagadiço próximo. [...]
No vale e ao pé há um alagadiço onde se
têm encontrado restos de instrumentos
e algumas moedas pequenas quadradas,
recomendando ao ten.-coronel que
faça escavações e remeta o que achar
e puder obter do já encontrado. [...]
No caminho para Tijucupapo vi um arbusto
que confundia com as mangabeiras, ainda
que tenha aquele – folha maior e mais
verde, o qual dá um fruto de que o povo
extrai azeite que é bom; chama-se Batiputá.
(ALCÂNTARA, 1999: 76)
		
Aqui podemos chamar a atenção para a história que
o tenente-coronel conta sobre a origem do nome da povoação; o
registro de uma história contada oralmente que, de outro modo,
poderia ter sido perdida mas que conseguimos resgatar graças ao
diário. Também é possível usar várias das entradas como um suporte
para um estudo etnográfico, possivelmente através de um cruzamento
de dados com outras fontes da época. Isso porque o imperador não
se limitava a descrever a paisagem como também tomava o cuidado
de descrever como o povo local fazia tirava proveito da natureza no
cotidiano.
Outro exemplo de uma entrada com descrição cuidadosa de
uma parte de sua viagem é a de 7 de dezembro de 1859:

Ao meio-dia menos 7 minutos

estava defronte da barra de Catuama com
a ponta do Seleiro à esquerda, à direita um
fortim em ruínas e por detrás o pequeno
rio Tapesoca (talvez: Ita-pê-oc – caminho
de pedra de picar ou caminho de pedra ou
pedras pontiagudas). 1 menos 7, passa o
vapor um pouco defronte de Itapissuma
(talvez Ita-pisseme – pedra lisa), pequena
povoação à beira do canal do sul entre a
terra firme onde está situado e a ilha. Há aí
um trapiche da Companhia Pernambucana,
bastantes casas térreas com uma capelinha
e numerosos coqueiros; ainda não criaram
aí a escola de primeiras letras, mas já se
discute na Assembléia Provincial uma lei
criando-a. [...]
Vila-Velha, que é agora uma triste
povoação, está no ponto mais alto da ilha,
subindo-se por íngreme ladeira. A matriz
está aí, mas o vigário Fortunato J. de Souza
e o coadjutor Ignacio Bezerra de Menezes
moram no Pilar a 2 ½ léguas de distância, e
o povo logo mesmo, na presença do vigário
representou-me que não tinham vigário,
morrendo muitos sem os sacramentos e não
tendo missa. (ALCÂNTARA, 1999: 76)

Aqui ele inicia a entrada descrevendo a paisagem com
bastante precisão, falando um pouco sobre as construções que ali
encontrou e a sobre a paisagem natural. O imperador demonstra um
interesse pela criação de uma escola, e a preocupação com a educação
formal de crianças é algo que vemos se repetir durante praticamente
todo o seu diário. Em suas viagens, visita com frequência as escolas
locais, avalia os professores, seus conhecimentos em várias áreas
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do saber (inclusive sua caligrafia), e também dedica atenção aos
alunos, preocupando-se em saber quantos estão estudando e o que
estão estudando. Acompanha as suas leituras, descrevendo suas
habilidades e pontos fracos, detalhando o andamento das aulas e as
dificuldades aparentes.
Chamamos a atenção, também, para sua dedicação em
estudar línguas indígenas, o que será confirmado mais adiante com
alguns casos particulares. No trecho apresentado, ele faz algumas
observações sobre a origem dos nomes de alguns lugares, nomes
que têm origem na língua tupi. Essa é apenas uma de várias entradas
que comprovam seu interesse pela língua, e suas observações
demonstram um conhecimento bastante amplo do vocabulário tupi,
a ponto de conseguir traçar o significado dos nomes locais.
Frequentes eram os casos em que o imperador fazia não só
uma descrição não exaustiva de paisagens, como vimos acima,
mas também esboçava vários desenhos. Em geral, eles vêm
acompanhando algumas entradas do diário, como no caso do dia
5 dezembro 1859 (imagem 1) quando, durante uma viagem à
Igaraçu, durante o ano em que vai para Pernambuco, Dom Pedro II
faz um esboço de uma igreja matriz local, a igreja de S. S. Cosme
e Damião, junto de uma descrição detalhada do lugar:

da porta, à esquerda de quem entra, foi
copiada por outrem e vai anexa, assim
como a do quadro da parede à esquerda
de quem na sacristia da esquerda da
Igreja, o que tem algumas figuras melhor
desenhadas de que todos os vistos até
agora em três quadros, copiando eu a
do quadro da parede fronteira a quem
entra, que é a seguinte, sendo este quadro
muito curioso pelo lado topográfico.
(ALCÂNTARA, 1999: 72)
Abaixo, vemos o desenho da igreja no centro da página, além
de ser possível observar algumas rasuras e adições que o imperador
fazia ao longo do diário. Também podemos observar um exemplo do
carimbo que, como já mencionamos, por vezes acaba atrapalhando
um pouco a leitura.

E para memoria se pôs este quadro
no ano de 1729, que deu esmola o R. Pe.
Manoel de Barros Vale. Foi vigário aqui.
Aparecem os 2 santos juntos no cimo
do quadro que representa pintado a óleo
sobre pau, como os outros 3, a cena de
que fala a inscrição. A inscrição do outro
quadro dessa sacristia, que fica na parede
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Imagem 1 – Trecho do Diário de Dom Pedro II, fólio D03042
Fonte: Museu Imperial/ IBRAM/ Ministério da Cultura

o imperador escreve ter destruído, como já sinalizamos, em 1861.
Não obstante, temos registro em forma de desenho da passagem
pelo Pico do Papagaio (imagem 2), de alguns pontos da Ilha Grande
e algumas construções, ilustrando a viagem do monarca.

Imagem 2 – Trecho do Diário de Dom Pedro II, fólio D26004
Fonte: Museu Imperial/ IBRAM/ Ministério da Cultura

Apesar de muitas vezes os desenhos serem feitos como na
imagem 1, na mesma página da entrada escrita, um caso diverso é
o do volume 26, composto unicamente de 6 desenhos de paisagens
feitas ao longo da viagem à Ilha Grande, Rio de Janeiro, datado de
1886. Não existem entradas escritas correspondentes a esse período;
do ano de 1881 ao ano de 1887 os desenhos são o único registro
que temos. Essas estradas foram provavelmente parte daquelas que

Um outro casos muito relevante quando consideramos a
falta de registros históricos sobre eles é o dos Puris. Os Puris são
um grupo indígena que viveu no Espírito Santo, Rio de Janeiro e
sudoeste de Minas Gerais, que atualmente é considerado extinto
(apesar do último Censo Demográfico feito pelo IBGE, em 2010,
demonstrar que quase 700 pessoas se declararam indígenas da etnia
Puri). Seu primeiro contato com o homem branco se dá em 1587;
em 1829, é criado o Aldeamento Imperial Affonsino, no Espírito
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Santo (hoje município Conceição do Castelo), cujo objetivo era
“Cathequese e Civilização dos Indígenas”. O padre responsável pela
catequização dos Puris manteve um documento que seria o material
mais rico disponível sobre o passado da tribo, porém o documento
se perdeu. Hoje em dia, restam pouquíssimas fontes de pesquisa
escritas sobre o passado deles, e o diário de Dom Pedro II é uma das
ainda existentes, onde encontramos, entre outras observações, uma
lista de vocabulário puri - português, feita em 1860, durante uma
viagem ao estado do Espírito Santo.

Imagem 3 - Trecho do Diário de Dom Pedro II, folio D05093
Fonte: Museu Imperial/ IBRAM/ Ministério da Cultura

Na mesma viagem, Dom Pedro II também faz alguns
registros relacionados à tribo Tupiniquim, em ocasião de sua visita
à Santa Cruz, cidade fundada em 1556 por padres com o objetivo
de ser um local de catequização. Além da lista de vocabulário (que

ele diz ter feito com a ajuda de uma “velha índia” e que contém
algumas observações sobre como deve ser a pronúncia das palavras
em tupi), ele descreve o local onde a tribo se encontra, quantas
pessoas ali vivem e presencia alguns rituais tradicionais dos índios.
Um excerto retirado do volume 6, entrada do dia 02 de fevereiro de
1860, exemplifica o caso:

A casa onde estou está muito bem
arranjada. Os índios vieram tocar e dançar
e depois apareceu o capitão-mor como
o pintor o Biard, e um S. Beneditozinho
dentro de uma caixa, que um dava a beijar
servindo para outro de umbela um chapéu
de sol. Ontem de noite tomei mel por cuia.
Tocam também com as mãos em tambores
de toros escavados com peles de um lado, e
chocalham um cestinho cheio de pedrinhas.
A dança parece que é o bendenguê dos
negros, assim como a música o batuque do
Engenho. Os caboclos ainda têm [ilegível]
alguns feições característica da raça, que é
a tupi. (ALCÂNTARA, 1999: 128)

Seria possível ainda citar inúmeras entradas que representam
outros interesses de Dom Pedro II, ou ainda poderíamos descrever
como ele mantinha contato com vários intelectuais da época durante
toda sua vida, citando encontros e correspondências diversos. O fato
é que cada entrada do diário contém informações densas, inúmeras
referências e sua contextualização histórica o torna um texto ainda
mais rico. Partimos de uma análise geral com o objetivo de estimular
novas pesquisas com um documento ainda pouco explorado por
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pesquisadores, apesar de seu inestimável valor.
Como colocamos, nosso trabalho busca contribuir com um
esforço recente para retraçarmos o perfil do monarca, que na época
era visto como um governante de personalidade fraca mas que, na
realidade, tinha uma visão para o desenvolvimento do país muito
mais ligada à cultura e à ciência. Ao mostrar, através do diário, a
personalidade multifacetada do monarca, cujos inúmeros interesses
abarcavam, entre outros, antropologia, literatura, linguística,
tradução, geologia, fotografia e artes, propomos uma reconstrução
de um perfil biográfico que recusa a imagem de um imperador
que simplesmente se mostrava alheio às condições de seu país.
Contestando essa aparente apatia, o diário corrobora a afirmação de
Schwarcz, de que Dom Pedro II, a “suposta marionete[,] se revelaria
um estadista cada vez mais popular e sobretudo uma espécie de
mecenas das artes, em virtude da ambição de dar autonomia cultural
ao país” (1998: 126).
A Crítica Genética pode aprofundar muito mais esses estudos,
pois os inúmeros rabiscos, rasuras e a decisão de Dom Pedro II de
destruir parte do diário são muito significativas para compreendermos
que, como o próprio imperador afirma, esse diário é parcialmente
público, será lido por outros e por isso existe o cuidado da parte dele
de considerar como sua personalidade está sendo retratada.
Ao reconhecermos a interdisciplinaridade de tal documento,
abrimos incontáveis possibilidades de pesquisas que vão muito
além da área das letras e dos poucos trabalhos sobre tradução que já
foram feitos. O que esse e os outros manuscritos de Dom Pedro II
demonstram é que pouco conhecemos sobre nosso último imperador,

e que a historiografia brasileira ainda não conhece a extensão da
influencia do monarca em área menos óbvias, e acreditamos que,
por termos reconhecido durante muito tempo apenas seu lado que
lhe rendeu a alcunha de “Imperador Banana”, ele ainda não recebeu
o crédito devido pelo seu esforço em desenvolver o país.
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RESUMO
O esforço de reconfiguração da formação de professores e
pesquisadores no Brasil é marcado pelo desafio da aproximação
entre os campos das ciências da Educação e das Ciências Sociais.
Para Gramsci (1978) cada grupo social cria para si seus intelectuais,
que atuam como “organizadores de homens”, são responsáveis por
explicar as condições da vida. Souza (2016) e Sousa Santos (2014)
contribuem: para o primeiro, majoritariamente, os intelectuais
brasileiros trabalham para justificar a concentração de riqueza
na mãos de poucos. O segundo compara o pensamento moderno
ocidental a um pensamento abissal, pois se estrutura através de linhas
visíveis e invisíveis que dividem a realidade social: dos colonizados
e dos colonizadores. Se a produção intelectual oculta ideologias, as
pesquisas participativas podem nos auxiliar a promover processos
de empoderamento de professores. Buscando colaborar com estes
desafios, um grupo de professores de escolas e universidades públicas,
auto-intitulado Coletivo Investigador, reuniu-se num Projeto de
Extensão. O fórum de relações entre escolas e universidade teve
como objetivo articular pesquisa ao cotidiano escolar. A metodologia
adotada foi a pesquisa-ação pedagógica (PAPE Franco, 2016) e os
resultados indicam que as dimensões em torno da educação pública,
democrática e laica ainda são precárias entre professores brasileiros.
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ABSTRACT
The effort of reconfiguring the formation of teachers and researchers
in Brazil is marked by the challenge of bringing the fields of
educational sciences and Social Sciences. For Gramsci (1978) each
social group creates for you your intellectuals, that act as “organizers
of men”, are responsible for explaining the conditions of life. Souza
(2016) and Shahzad (2014) contribute: for the first, mainly, the
Brazilian intellectuals work to justify the concentration of wealth
in the hands of a few. The second compares the modern Western
thought the abyssal thinking, because if structure through visible and
invisible lines that divide the social reality: of the colonized and the
colonizers. If intellectual production hides ideologies, participatory
research can help us to promote teachers ‘ empowerment processes.
Seeking to collaborate with these challenges, a group of teachers from
public schools and universities, self-titled Collective Investigator,
met in an extension project. The Forum of relationships between
schools and University joint research aimed to school everyday.
The methodology adopted was pedagogical action research (PAPE
Franco, 2016) and the results indicate that the dimensions around
the public, democratic and secular education are still precarious
among teachers.
RESUMEN
El esfuerzo de volver a configurar la formación de profesores e
investigadores de Brasil está marcado por el desafío de llevar a
los campos de Ciencias de la educación y ciencias sociales. Para
Gramsci (1978) cada grupo social crea a sus intelectuales, que actúan
como “organizadores de hombres”, son responsables de explicar

las condiciones de vida. Contribuyan con Souza (2016) y Shahzad
(2014): para la primera, sobre todo, los intelectuales brasileños
trabajan para justificar la concentración de la riqueza en manos de
unos pocos. La segunda compara el occidental moderno pensado
el pensamiento Abisal, ya que si líneas de estructura a través de
visible e invisible que divide la realidad social: de los colonizados y
los colonizadores. Si producción intelectual esconde ideologías, la
investigación participativa puede ayudarnos a promover procesos de
capacitación de docentes. Tratando de colaborar con estos desafíos,
un grupo de profesores de escuelas públicas y universidades, autotitulado colectiva... Contribuyan con Souza (2016) y Shahzad (2014):
para la primera, sobre todo, los intelectuales brasileños trabajan para
justificar la concentración de la riqueza en manos de unos pocos.
La segunda compara el occidental moderno pensado el pensamiento
Abisal, ya que si líneas de estructura a través de visible e invisible
que divide la realidad social: de los colonizados y los colonizadores.
Si producción intelectual esconde ideologías, la investigación
participativa puede ayudarnos a promover procesos de capacitación
de docentes. Tratando de colaborar con estos desafíos, un grupo
de profesores de escuelas públicas y universidades, investigador
colectivo homônimo se reunieron en un proyecto de extensión. El
foro de las relaciones entre las escuelas y la investigación conjunta
de la Universidad dirigido a la escuela todos los días. La metodología
adoptada fue la investigación acción pedagógica (PAPE Franco,
2016) y los resultados indican que las dimensiones alrededor de la
educación pública, democrática y secular son todavía precarias.
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TEXTO

Joaquim Manuel de Macedo (1820-1882) integrou o IHGB
(Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro) e, a partir da década
de 1850, ocupou os principais cargos da Diretoria dessa instituição:
orador, secretário, presidente (interino). No exercício dessas
funções, Macedo responsabilizava-se, por exemplo, pela elaboração
dos necrológios dos sócios recentemente falecidos, publicando tais
elogios nas páginas da RIHGB (Revista do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro).
Ao mesmo tempo, Joaquim Manuel de Macedo também
atuou na educação, como membro do magistério do Colégio Pedro II;
de fato, professor de História dessa instituição, ele pôde influenciar
gerações posteriores, ao elaborar, ao longo das décadas de 1860
e 1870, os primeiros livros didáticos de História, cuja estrutura
permanece, ao menos em parte, inalterada.
Assim, nesse duplo âmbito, Macedo participava ativamente
da redação da História oficial do Brasil Império, assim como de
sua difusão para os futuros integrantes da elite nacional: os jovens
estudantes do imperial Colégio de Pedro II; com efeito, a partir desta
atuação (membro do IHGB e docente do Colégio Pedro II), nosso
autor auxiliava na construção de uma identidade para a sociedade
brasileira.
A confecção do livro “O Ano Biográfico Brasileiro” insere-se
num esforço de demonstrar que o Império do Brasil se constituía em
uma nação civilizada, e não em um território encravado nos trópicos
e marcado pelo exotismo. Isto porque tal obra foi redigida com o
objetivo de fazer parte do stand brasileiro na Exposição Internacional

da Filadélfia, em 1876, e, portanto, deveria demonstrar a presença
do progresso na monarquia tropical dos Bragança. De fato, “O Ano
Biográfico Brasileiro [foi] escrito a convite da ilustrada Comissão
Superior da Exposição Nacional de 1875 com o fim de aparecer na
Exposição de Filadélfia” [MACEDO, 1876: folha de rosto].
A Exposição de Filadélfia, realizada em 1876, foi um
acontecimento internacional que, tendo por objetivo a comemoração
da independência dos Estados Unidos, procurou demonstrar a
comemoração do primeiro centenário da independência dos Estados
Unidos, procurou demonstrar aquilo que cada Estado soberano
acreditava ter de mais relevante de si para expor ao mundo,
procurando, cada qual, demonstrar seus avanços científicos e
tecnológicos e sua inserção na (e como representante da) Civilização;
com efeito, as Exposições Mundiais constituíam-se nas “grandes
celebrações internacionais do progresso”[HOBSBAWM,1988: 54].
Assim, o livro O Ano Biográfico Brasileiro foi pensado
para ser apresentado a um público estrangeiro, cujo conhecimento
sobre a monarquia tropical, a princípio, não parecia ser aprofundado
– ressalte-se, outrossim, que tal obra foi publicada, também, em
inglês; da mesma forma, esta obra aparecia como uma versão
oficial do passado brasileiro, visto que ela participaria do pavilhão
destinado ao Brasil, tendo sido redigida por solicitação do Estado
imperial. Com isto em mente, Joaquim Manoel de Macedo redigiu
um total de 365 biografias – uma para cada dia do ano – que, ao
seu modo, ajudariam na compreensão da trajetória da sociedade
brasileira desde 1500. Em linhas gerais, tais biografias explicitariam
a ação dos vultos mais proeminentes da história brasileira, desde os
primórdios da colonização portuguesa na América até às vésperas da
publicação da obra.
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Macedo organizou a obra como se esta fosse um anuário;
assim, cada biografado seria homenageado em uma data específica;
em geral, os personagens de O Ano Biográfico Brasileiro aparecem
no aniversário de nascimento ou morte, ou, ainda, quando
participaram de algum feito marcante; eventualmente, ocorre alguma
“coincidência”, ou seja, a homenagem versa sobre o natalício (ou
falecimento) e algum fato marcante – por exemplo, d. Pedro I foi
homenageado em 12/10, data de seu aniversário e de sua coração
como Imperador do Brasil.
Entretanto, existem algumas biografias que não se enquadram
em nenhuma dessas situações: o homenageado (do qual se ignoram,
muitas vezes, as datas de nascimento e/ou óbito), nesta situação, foi
inserido em uma data aleatória, escolhida arbitrariamente pelo autor;
a maior parte destas situações aconteceram em relação a indivíduos
do período colonial (em função, talvez, da carência das fontes
documentais); pode-se inferir que, em tais situações, o biografado
preenchia um “vazio” no calendário da Monarquia brasileira
apresentado ao público presente à Exposição da Filadélfia.
O livro explicitou a visão de Macedo sobre a História, com
ênfase na cronologia do novo país, buscando identificar-lhe seus
primórdios:
A marcha da civilização dos povos estuda‑se desde
o momento de seus primeiros, dúbios e temerosos
passos, desde o ensaio das azas mal emplumadas
da águia, que apenas saí do ninho, e ainda não pode
elevar‑se soberba acima dos Andes, e a procurar o sol

[MACEDO, 1876, v. 1: 138].

Entretanto, tal narrativa histórica também não se pautou,
exclusivamente, pela consulta a documentos escritos, testemunhos
da época em que o biografado viveu; dessa maneira, Macedo

utilizou, inclusive, algumas lendas como fonte:
Poéticas, embora inverossímeis, salvo sempre o poder
miraculoso de Deus, que ninguém pode duvidar; mas
que a nenhum homem é dado assegurar por autoridade
própria, romanescas, enfeitadas com o maravilhoso,
que encanta a imaginação, as tradições antigas e dos
tempos primitivos são galas, tesouros ornamentais,
flores preciosas da infância dos povos, e do berço das
nações: é de dever como que egoísta, de gozo suave
aceita‑las sem averiguá‑las [MACEDO, 1876: v.

2: 340].

Portanto, Macedo procurou, nas páginas de O Ano Biográfico,
explicitar a memória de um Brasil católico, português e branco, cujo
atual monarca poderia identificar-se como o herdeiro legítimo destas
tradições.
Por fim, Macedo considerava “O Ano Biográfico Brasileiro
[uma] galeria exclusivamente dedicada a brasileiros ilustres já
finados’” [MACEDO, 1876, v. 2, p. 405], e, consequentemente,
representou uma lembrança do que fora, não do que é; ao tratar,
apenas, dos mortos, abordou‑os (os biografados) em sua totalidade,
pois considerou a integralidade da existência dos mesmos, retendo, e,
assim, por conseguinte, imortalizando, o que considerava relevante;
assim, derrotava a morte, e, por ser um anuário, significava o a
possibilidade de se recordar, a cada ano, as ações redigidas nessas
páginas
Ora, e como o autor procedeu à escolha dos biografados? Antes
de responder tal indagação, convém analisar a divisão cronológica
das biografias. Assim, das 365 biografias presentes no anuário, 149
relacionavam-se ao período colonial, abrangendo os séculos XVI,
XVII, XVIII e o início do século XIX (até a instalação da Corte
portuguesa em território americano), ao passo que 17 correspondiam
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ao período 1808/21 e 199 diziam respeito à experiência de Estado
independente. O QUADRO 1 explicita melhor tal situação:
QUADRO 1

Assim, percebemos que Macedo destacou os acontecimentos
mais recentes, enfatizando, desta maneira, a construção do próprio
Estado imperial brasileiro. Não por acaso, a maior de todas as
biografias foi dedicada ao primeiro monarca, pai do mecenas do
IHGB: d. Pedro I.
A preponderância dos indivíduos associados à ordem
monárquica torna-se ainda mais explícita quando se comparam
as temporalidades: assim, um período de aproximadamente meio
século (1822/1876) detém a maioria absoluta de todas as biografias
selecionadas por Macedo em seu anuário.
Igualmente, o Período Joanino, embora possua apenas 17,
constituindo-se no período menos abrangido em termos absolutos,
proporcionalmente apresenta um quantitativo maior do que a
Colônia, pois esta última, que abrange cerca de 300 anos, compõese apenas de 149 estudos. Ou seja, cada ano do período 1808/21
possui mais de uma biografia, enquanto na época da colonização
portuguesa existe uma trajetória a cada dois anos, aproximadamente.

Em relação aos biografados do período colonial, Macedo
destacou dois aspectos: a preponderância da cultura portuguesa
(quer sob o viés religioso, quer sob o aspecto laico) e a relação com
a Metrópole. Como resultado, cerca de 93% do total de biografados
desta época referem-se, de algum modo, a esses dois elementos.
De fato, a título de ilustração, pode-se observar que Macedo,
ao elaborar a biografia do Conde de Sabugosa, associou o Vice-Rei à
propagação da cultura, visto que “deveu‑lhe (...) a capital do Brasil
[Salvador] alguma proteção aos poucos cultivadores das letras
que havia, e o primeiro ensaio de propaganda literária na América
Portuguesa (...) [:a] ‘Academia dos Esquecidos’” [MACEDO,
1876, v. 1: 296], fazendo algo similar quando analisou a trajetória de
Luiz de Vasconcellos e Souza, considerando‑o “potente alavanca de
progresso, e fonte de civilização da capital do Brasil” [MACEDO,
1876, v. 3, p. 121].
A ação dos governadores-gerais também foi destacada por
Macedo, que elogiou Mem de Sá por este haver realizado “tantos
e tão esclarecidos serviços prestados à colonização e à nascente
civilização do Brasil” [MACEDO, 1876, v. 1, p. 94], enquanto
Tomé de Souza trouxe “ordem social, e portanto fundamentos
da Civilização. (...) [Foi] placenta da civilização primitiva”
[MACEDO, 1876, v. 1, p. 386, 388].
Deste modo, pode-se inferir que, para Macedo, uma das
principais contribuições da colonização portuguesa fora transformar
a porção da América que se tornaria Brasil em um local civilizado,
tal como a interpretava o século XIX:
Civilizado diz‑se de um povo, quando tendo deixado os costumes
bárbaros se governa por leis. ‘Policiado’ quando pela obediência às leis tem
adquirido o habito das virtudes sociais. E ‘polido’ quando em suas ações mostra
elegância, urbanidade e gosto. A civilização estabelece‑se pelas leis que formam
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os bons costumes. E estes aperfeiçoam as leis, e policiam os povos. A polidez
segue‑se depois (SILVA,

1858: 1877/78).

Os religiosos dedicaram-se não apenas à difusão da fé, mas,
também, à construção de uma ambiência cultural mais próxima
daquela então existente na Europa Ocidental. Assim, no que tange
às ações de proselitismo religioso, Macedo enalteceu a atuação de
frei Antônio da Piedade, que, “animado de espirito apostólico saiu
a missionar (...), penetrou em vastos sertões e conseguiu atrair
ao catolicismo e ao caminho da civilização gentio numeroso, que
reuniu aldeado” [MACEDO, 1876, v. 3, p. 331]. No que diz respeito
à produção cultural menos vinculada aos cânones religiosos, ele
biografou, entre outros indivíduos: Santa Rita Durão (autor de
Caramuru); frei Francisco Xavier de Santa Thereza, que integrou
a “Academia Real de História” [MACEDO, 1876, v. 1, p. 320] e o
frei Francisco Solano, autor dos “desenhos de todas as plantas que
se encontrão na ‘Flora Brasileira’ [de frei Velloso]” [MACEDO,
1876, v. 1: 176].
O Período Joanino contou com o menor número de biografias:
apenas 17, e os indivíduos selecionados por Macedo para compor seu
anuário atuaram, em sua maior parte, em ações culturais (assumindo
ou não funções eclesiásticas) ou associadas ao Estado português;
a soma dessas duas esferas abrange a totalidade dos biografados.
As trajetórias escolhidas pelo autor e que se enquadram neste
período assinalam, em alguma medida, uma época de transição, e
que se exemplifica pela biografia de José Corrêa da Silva, que foi
chefe de polícia, em Recife: “às vezes arbitrário; mas sempre bem
intencionado foi a amada garantia da vida e da propriedade, e por
isso mesmo elemento civilizador próprio e adequado àquele tempo”

[MACEDO, 1876, v.1: 272]. Ora, as biografias do período anterior
(colônia) não destacaram, nenhuma vez, o aspecto de defesa da
ordem social; elas enfatizavam a luta contra as populações indígenas
ou súditos de outras Coroas europeias, ou, ainda, a fixação das bases
culturais lusitanas em terras da América; entretanto, tal efeméride
(manutenção da ordem) aparecerá constantemente nas biografias
dos indivíduos associados ao Brasil independente.
No que tange à experiência imperial, Macedo destacou, de
modo inequívoco, os indivíduos associados ao Estado brasileiro:
cerca de 67% das biografias selecionadas referem-se a ocupantes
de funções Executivas ou Legislativas, magistrados e/ou militares;
dentre estes, aproximadamente 120 exerceram atividades no âmbito
do governo imperial; para além da vinculação com a administração
estatal, o autor enfatizou personagens que procuraram manter a
ordem interna, combatendo rebeliões e defendendo a propriedade,
enfim, policiando o país; tais biografados deveriam legislar, julgar,
vigiar e, principalmente, executar as leis para preservar o status quo.
Como decorrência lógica desta opção, Joaquim Manuel de
Macedo priorizou dirigentes que atuaram durante a Regência, como
pode ser observado na TABELA 1.
TABELA 1 – POLÍTICOS DO IMPÉRIO EM O ANO BIOGRÁFICO
BRASILEIRO
Período
I Reinado
I Reinado e Regência
I Reinado, Regência e II Reinado
Regência
Regência e II Reinado
II Reinado

Total
24
15
34
01
22
22
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Para a confecção da TABELA supra, foram considerados a 1ª
e a última eleição e/ou nomeação para cargo dos poderes Executivo
ou Legislativo.
Pela análise da Tabela 1, podemos observar a preponderância
do Período Regencial, que abrange a maior parte dos biografados
que tiveram a função dirigente como principal característica: 72
em 124, enquanto I e II Reinado praticamente equivalem: 24 e 22
indivíduos, respectivamente.
Ora, entre 1831 e 1840 o Império atravessou um dos
períodos mais críticos no que tange à preservação da ordem social
e integridade territorial, em função das diversas sublevações que
eclodiram em várias províncias. Portanto, nada mais óbvio do que
Macedo homenagear personagens como José Lino Coutinho que
exerceu a função de Ministro do Interior (pós‑abdicação de D. Pedro
I), e, como tal, “que salvou a ordem pública e a capital do império
dos mais horríveis perigos” [MACEDO, 1876, v. 1, p. 417]; ou,
ainda, o Visconde de Souza Franco, que se destacou:

Em 1839, como presidente da província do Grão‑Pará
(...) subjugou e extinguiu a revolta selvagem nos
últimos e desesperados arrancos de agonia horrível
em que deixara o seu antecessor, restabeleceu
completamente a ordem, regulou a administração
provincial transtornada e em confusão de anomalias
que a medonha anarquia legara. (...) Souza Franco
foi a inteligência enérgica e regeneradora que fez do
Grão‑Pará caos o Grão‑Pará ordem [MACEDO,

1876, v. 2: 147, 148].

Joaquim Manoel de Macedo destacou, ainda, Saturnino
de Souza e Oliveira Coutinho, que “em 1831 e 1832 distinguiu‑se
por coragem cívica, e dedicação patriótica: a anarquia o teve
por inimigo enérgico, a causa liberal por mantenedor intrépido”
[MACEDO, 1876, v. 3: 476].

Assim, pode-se observar a ênfase do autor em homenagear
biografados que, ao longo de sua vida, possuíram uma trajetória
de serviços prestados ao Estado (a Metrópole sob a Colônia, o
Império a partir de 1822), destacando-se em diversos aspectos da
administração do território; igualmente, Macedo também enalteceu
os indivíduos que cultivaram as artes em geral, assim como a
propagação e preservação do catolicismo. Ao que parece, tais
elementos revelaram-se fundamentais para a escolha dos biografados
que seriam imortalizados nas páginas de O Ano Biográfico Brasileiro.
Membro do IHGB, obviamente Macedo priorizou, em suas
pesquisas, o acervo do Instituto Histórico, conforme se pode observar
na TABELA 2.
TABELA 2: FONTES CITADAS POR JOAQUIM MANOEL DE MACEDO
AUTOR / OBRA
BIOGRAFADO
Abade Diogo Barbosa Macha- José Borges de Barros, Sedo (Biblioteca Lusitana)
bastião da Rocha Pitta, frei
Ignacio Ramos, frei Christovão da Madre de Deos Luz,
Salvador de Mesquita, frei
Vicente do Salvador, Bernardo
Vieira Ravasco, João de Mello,
e Manoel de Macedo Pereira
de Vasconcellos
Balthazar da Silva Lisboa
Diogo Gomes Carneiro, frei
Christovão da Madre de
Deos Luz, Domingos Ramos,
Antonio de Moraes Silva, frei
Vicente do Salvador, Manoel
de Macedo Pereira de Vasconcellos, Manoel de Moraes,
Nuno Marques Pereira, e
Jacintha de S. José
Inocêncio Francisco da Silva frei José de Santa Rita Durão,
(Dicionário Bibliográfico
Francisco Xavier de Santa
Português)
Thereza, Antonio de Moraes
Silva, frei Francisco de Souza, Hyppolito José da Costa
Pereira Furtado de Mendonça,
Domingos Caldas Barboza, e
Manoel de Macedo Pereira de
Vasconcellos

TOTAL DE BIOGRAFIAS
9

MEMBRO DO IHGB
Sim

9

Sim

7

Sim
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Francisco Adolfo de
Varnhagen (Visconde de Porto Seguro)
(RIHGB t. XIV e
XXXVI)

frei José de Santa Rita
Durão, Euzébio de
Mattos, Antonio de
Moraes Silva, Domingos Caldas Barboza,
Antonio Pires da Silva
Pontes Leme, e Francisco José de Lacerda
e Almeida
frei José de Santa Rita
Conselheiro Pereira
da Silva (Varões ilus- Durão, Martinho de
tres do Brasil, e Supl., Mesquita, frei Vicente
Plutarco Brasileiro)
do Salvador, Gonçalo
Soares da França,
Manoel de Macedo
Pereira de Vasconcellos, e Alexandre de
Gusmão
Manoel Araújo Porto Antonio Francisco
Alegre (Barão de
Dutra e Mello, Valentim da Fonseca e
Santo Ângelo)
Silva, João Hopman,
e José Leandro de
Carvalho
Cônego Januário da
Bartholomeu Antonio
Cunha Barboza
Cordovil, Sebastião
da Rocha Pitta, e
Domingos Caldas
Barboza
General Abreu Lima Diogo Pinheiro
Camarão, José Ignacio Ribeiro de
Abreu Lima, e D. frei
Bernardo de Nossa
Senhora
Francisco Inácio Mar- padre Diogo Antonio
condes Homem de
Feijó, Martin FrancisMello (Barão Homem co Ribeiro de Ande Mello)
drada, e D. Antonio
Joaquim de Mello
Cônego Dr. J. Fernan- Vasco Fernandes
des Pinheiro
Cezar de Menezes,
e frei José da Costa
Azevedo

6

6

4

3

3

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

3

Sim

2

Sim

Manoel Duarte Moreira de
Azevedo
Abade Jorge
Cardozo
Damião de
Fróes
Dr. Emílio Joaquim da Silva
Maia (RIHGB,
1840)
Ferdinand
Denis
frei Agostinho
de Santa Maria
frei Antonio
de Santa Maria
Jaboatão (Novo
Orbe Seráfico)
Joaquim Norberto de Souza
e Silva (Mulheres Célebres)
Ladislau Monteiro Baena
Maria Graham
(Journal of
a Voyage to
Brazil)

Manoel da
Cunha, e José
Leandro de
Carvalho
frei Vicente do
Salvador
D. Clara Camarão
José Pinto de
Azeredo

2

Sim

1

Não

1

Não

1

Sim

frei José de Santa Rita Durão
frei Vicente do
Salvador
D. Paulo de
Moura (depois
frei Paulo de
Santa Catharina)
Maria Barbara

1

Sim

1

Não

1

Não

1

Sim

Bento de
1
Figueiredo Tenreiro Aranha
D. Maria Quité- 1
ria de Jesus

Sim
Não
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Ressalte-se que, eventualmente, Macedo identificava, além
do autor, também a obra que servia de fonte para a confecção da
biografia. Assim, dos vinte e três autores citados, 17 faziam parte
do IHGB; das 64 biografias pesquisadas, em 59 o autor utilizou
como fontes membros do IHGB. Ou seja, para Macedo, a análise
do passado brasileiro passava, obrigatoriamente, pela expertise do
Instituto Histórico, através de seus pesquisadores e das obras que
estes traziam à luz. Em outras palavras, redigir a história do Brasil
à época da monarquia acarretava, em grande medida, consultar as
fontes guardadas pelo Instituto Histórico.

CONCLUSÃO
Ao longo do texto pode-se observar a centralidade do IHGB
na produção historiográfica brasileira durante o Segundo Reinado;
por outro lado, buscou-se explicitar, na medida do possível, a
complementaridade entre as funções de literato (ou seja, escritor) e
professor na atuação de Joaquim Manuel de Macedo, cuja trajetória
exemplifica, sob nossa perspectiva, a confluência entre o Instituto
Histórico e o Colégio Pedro II; afinal de contas, ambas instituições
procuravam produzir uma identidade brasileira coerente e capaz
de ser internalizada pelos futuros brasileiros; as novas gerações
aprenderiam que o passado foi resultado das ações de alguns homens
(e um número infinitamente menor de mulheres), capazes de atos
heroicos.
Não devemos esquecer, igualmente, a quem se destinava o
então Imperial Colégio de Pedro II durante o Segundo Reinado: aos
filhos dos grupos mais abastados da sociedade imperial brasileira,

que nele ingressavam ainda na adolescência e, sob regime de
internato, aprendiam os conteúdos curriculares ministrados, e,
ao mesmo tempo, incorporavam experiências que moldavam
sua formação humana; naqueles bancos escolares, os estudantes
aprenderam a valorizar a experiência monárquica na construção do
Estado brasileiro, associando passado e presente.
A história então ensinada priorizava a atuação de políticos
e militares, membros do aparelho estatal, pois estes governaram o
território desde a chegada dos portugueses; igualmente, a nascente
disciplina também valorizava o trabalho dos sacerdotes católicos
(em especial jesuítas), visto que estes modificaram a religiosidade
existente naquela porção de terras da América; de modo análogo,
o professor também fazia referência às atividades artísticas e
científicas, relacionando-as à propagação do ideal civilizacional
europeu.
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RESUMO
O texto analisa a dualidade educacional como modelo de formação
para a classe trabalhadora, projetando a escola como principal meio
de educação. Trata da educação profissional no Brasil-1930/1940.
Mostra que a formação para o trabalhador no país consolidase com base na dualidade educacional. Analisa os intelectuais
coletivos que propugnaram um projeto nacional de educação para
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a classe trabalhadora: FIESP, CNI, Governo ao criaram o “Sistema
S”: SENAI, SENAC, SESI e o IDORT (Instituto de Organização
Racional do Trabalho), apoiados por empresários e intelectuais
individuais. Que forjaram uma concepção de pedagogia do ensino
profissionalizante como a base da educação profissional fundada
no princípio da racionalidade técnica da produção. Se diz PARA
a classe trabalhadora pois trata-se de uma educação pensada para
os trabalhadores por quem não é trabalhador, mas dele precisa.
Uma educação planejada, forma e conteúdo, de acordo com as
necessidades dos seus idealizadores.
.
ABSTRACT
This paper focuses on duality of the education system from a model
to working class formation in Brazil. That duality has been framed
mainly in basic level schools. Therefore, this same paper analyses
education in Brazil in a period of time between 1930-1940. In case,
it analyses speeches from Brazilian government and institutions as
FIESP and CNI, proposing a national project on education in this
country to working class as can be seen in the “Sistema S”: SENAI,
SENAC, SESI and IDORT supported by businessmen and some
intellectuals. That way, a concept of a professionalizing education
based on the principle of technical rationality in the production
process in factories. Actually, those speeches about education for
the working class is thought by the “establishment” or “collective
intellectuals”, as those are called by Gramsci. It means an educational
system framed by who effectively needs to have people working to
them.

RESUMEN

El texto examina la dualidad como un modelo de
educación para la clase obrera, escuela de ingeniería
como medio primario de la educación. Aborda la
educación profesional en Brasil-1930/1940. Muestra
que se consolida la formación para el trabajador en el
país basado en la dualidad. Analiza los intelectuales
abogó por una proyecto nacional colectivo educación
para la clase obrera: FIESP, CNI, el Gobierno creó el
“sistema S”: SESI, SENAI, SENAC y IDORT (Instituto
de racional organización del trabajo), respaldados por
empresarios y intelectuales individuales. Forjó una
concepción de la pedagogía de la educación como la
base de la formación profesional basada en el principio
de la racionalidad técnica de la producción. Si dice a
la clase obrera porque es una educación diseñada para
empleados que no son empleados, pero necesita. Una
educación planificada, forma y contenido, de acuerdo
con las necesidades de sus creadores.
TEXTO
Introdução: A dualidade educacional como fundamento da
escola para a classe trabalhadora.
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A educação e, em especial, a educação profissional no Brasil
se consolida historicamente com base na dualidade educacional,
conforme Acácia Kuenzer, ou seja, uma escola de excelência para
os dirigentes proprietários e outra escola minimalista, imediatista
para os operários e não proprietários.
Segundo Acácia Kuenzer,
a divisão social e técnica do trabalho é condição
indispensável para a constituição do modo capitalista
de produção, à medida em que, rompe a unidade
teoria e prática, prepara diferentemente os homens
para atuarem em posições hierárquica e tecnicamente
diferenciando-as no sistema produtivo, deve-se admitir
como decorrência natural deste princípio a constituição
de sistemas de educação marcados pela dualidade
estrutural (KUENZER, 1997: 12).

Historicamente pode-se encontrar as origens desta distinção
no contexto das revoluções burguesas e no processo de consolidação
do capitalismo. O capitalismo se compreende, segundo a autora
supracitada, com base na heterogestão e na divisão do processo de
trabalho.
Por heterogestão entende-se: hetero (outro, fora, externo,
diferente) + gestão (direção, controle) = gestão de outro/de fora/
externa. Neste sentido se contrapõe a auto-gestão (gestão de si
mesmo) a qual é delegada a outro no processo de trabalho. Sob a
lógica do capital o trabalhador “(...) é um homem que, ao vender sua
força de trabalho, se transforma em fator de produção, perdendo,
junto com o controle do processo e do produto do trabalho, o controle
sobre si mesmo” (KUENZER, 2011: 12);

A noção de divisão do processo de trabalho ganhou novo
significado no período manufatureiro e posteriormente tornou-se a
base do modo capitalista de produção do trabalho. Segundo Karl
Marx,
(...) Em vez de o mesmo artífice executar as diferentes
operações dentro de uma sequência, são elas destacadas
umas das outras, isoladas, justapostas no espaço, cada
uma delas confiada a um artífice diferente e todas
executadas ao mesmo tempo pelos trabalhadores
cooperantes. Essa repartição acidental de tarefas
repete-se, revela suas vantagens peculiares e ossificase, progressivamente, em divisão sistemática do
trabalho. A mercadoria deixa de ser produto individual
de um artífice independente que faz muitas coisas para
se transformar no produto social de um conjunto de
artífices, cada um dos quais realiza, ininterruptamente,
a mesma e única tarefa parcial” (MARX, 2008: 392).

Ao adotar-se a heterogestão e realizar-se a divisão do
trabalho nas manufaturas, num contexto em que o trabalhador
detinha o controle sobre o processo produtivo desde o preparo e
seleção da matéria-prima, sobre o objeto no qual iria trabalhar, bem
como acerca da escolha pelas ferramentas mais adequadas para o
seu trabalho e o melhor método de como realizar o trabalho, sendo
ele quem determinava nesta fase a própria jornada de trabalho. Por
fim, era dele também até a decisão sobre o destino e a venda do
produto das suas mãos no mercado. Para Saviani, “o mestre artesão
se constitui em produtor independente, dono da matéria-prima e das
ferramentas de produção, que vende diretamente o produto de seu
trabalho e não sua força de trabalho” (SAVIANI, 1998: 01).
O trabalhador do campo, no ambiente rural, o servo no
feudalismo, também detinha certa propriedade sobre os meios de
produção, mesmo que “emprestada” por assim dizer, pois em última
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instância era o Senhor Feudal o fiel proprietário de tais meios, o
servo tinha o direito de ter sua casa, sua oficina, pequenos animais,
um quinhão de terra onde poderia cultivar produtos de subsistência
para si e sua família etc. A jornada de trabalho, o ritmo, as decisões
sobre o processo de trabalho em si era ele quem decidia, não havia
em geral ingerência externa sobre isto.
A partir de então alteram-se radicalmente estas condições
e as relações de produção vigentes. Opera-se uma expropriação do
trabalhador, retirando dele a propriedade de quaisquer meios de
produção, o domínio sobre as decisões em relação ao conjunto do
processo produtivo, passando o controle para as mãos do capitalista,
o dono dos meios de produção.
O que faz o capitalista? Ele, como o detentor do capital e da
propriedade sobre os meios de produção, qual seja, a terra, o prédio,
as máquinas e ferramentas etc., altera o modo de produzir até então
dominante e inaugura o trabalho parcelado e heterogerido como
nova fase de produção de mercadorias. Isto é, ao invés de um único
trabalhador cuidar de todo o processo produtivo, ele agora irá fazer
apenas uma etapa deste processo, conforme a decisão e ordem do
capitalista. Então, se tomarmos o exemplo do fabricante de sapatos,
o trabalhador irá apenas cortar o couro, ou polir as ferramentas, ou
costurar etc. Com isto ganhou-se, por um lado, muito em qualidade,
aumento da produtividade, pois, com o passar do tempo aquele
trabalhador que se especializou em determinada tarefa passou a
desempenhá-la com muito maior destreza e competência do que
quando deveria fazer todo o processo sozinho (MARX, 2008: 394).
Esta nova divisão do trabalho proporcionava três
formas de aumento da produtividade:

a) poupava o tempo que o operador perde quando passa

duma tarefa a outra;

b) aumentava a destreza do operador, que passava a se

especializar num único tipo de trabalho;
c) ensejava a invenção de ferramentas especialmente
adaptadas a cada tipo de trabalho.
A manufatura capitalista conseguiu, deste modo,
reduzir os custos de produção, barateando seus artigos,
que começaram a se tornar competitivos com a
produção doméstica (SINGER, 1987: 16).

Por outro lado, isto irá gerar uma série de implicações
negativas para o trabalhador. Se a heterogestão aliada à divisão do
trabalho contribui para o aumento da produtividade do trabalho,
contribui também para a degradação humana, física e mental do
trabalhador. O modelo capitalista de organização do trabalho
expropria o trabalhador do seu saber sobre o processo de trabalho
e retira dele os meios materiais de produção do próprio trabalho
(instrumentos, ferramentas, insumos, matéria-prima, local de
trabalho, capital etc.), portanto, o expropria dos meios de produção
da sua própria existência.
A classe trabalhadora foi reduzida no capitalismo à essa
condição de quase completamente expropriada de quaisquer meios
de produção do trabalho num processo histórico que compreende a
expulsão dos pequenos proprietários rurais de suas terras e a falência
das oficinas de artesanato, do Mestre-Artesão, do sistema doméstico,
levando a um aumento significativo de uma população sem dinheiro,
sem propriedade, apenas possuindo seu corpo e cérebro, ou seja, sua
capacidade de trabalhar (força-de-trabalho) a qual passou a oferecer
ao capitalista, dono das fábricas, das terras, em troca de um salário,
para a sua subsistência. (FOSTER, 2011: 240; HUBERMAN, 2011:
125ss; SINGER, 1987: 14).
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Alguns produtores manuais resistiram por algum tempo,
mas a fome (a necessidade) acabou levando-os a terem de ceder
e passarem a trabalhar nas indústrias e no comércio (nas cidades)
ou na agricultura capitalista (no campo). Os produtos do trabalho
manual tornaram-se muito caros e levou-os à falência. “Muitos
passaram fome durante longo tempo, antes de se resignarem, mas no
fim tiveram que ceder” (HUBERMAN, 2011: 133).
A classe trabalhadora,
(...) na medida em que consegue alienar sua força de
trabalho ao capital manufatureiro, passa a adquirir sua
comida no mercado. Surge assim um mercado de bens
para assalariados como corolário do surgimento de uma
classe de proletários puros, totalmente dependentes do
mercado para sua subsistência (SINGER, 1987: 16).

Segundo Aníbal Ponce irá surgir neste contexto um
assalariado de novo tipo, denominado por ele de “assalariado
permanente” em contraposição ao “assalariado momentâneo”
que existia desde a muito tempo como atividade temporária de
trabalhadores livres. Diz ele,
É verdade que, em outras épocas, trabalhadores livres
já tinham oferecido os seus braços no mercado de
trabalho, na Grécia, em Roma e durante a Idade Média.
Mas, antes do século XVI, o camponês que alugava os
seus braços temporariamente era também dono de uma
pequena extensão de terra, capaz de sustenta-lo em casos
extremos. O trabalho assalariado não passava, para
ele, de uma ajuda, de uma ocupação subsidiária. Mas,
a partir do século XVI, já o assalariado momentâneo
havia-se convertido em assalariado permanente, até a
morte. O seu único meio de subsistência era a força de
seus braços” (PONCE, 2001, p. 135, grifos do autor).

Onde quer que se instale o capitalismo ele apresenta
relativamente esta mesma característica e necessidade de acúmulo

de capital e de um contingente de mão-de-obra sem propriedade,
sem condições de sobreviver por conta própria, se vendo forçada a
sujeitar-se à oferta de trabalho feita pelos capitalistas e às condições
de trabalho impostas por estes, para sobreviver (HUBERMAN,
2011: 125).
O modelo capitalista de produção, marcado pela
heterogestão e a divisão do trabalho, irá surgir com força no período
manufatureiro (século XVI), mas é com a Revolução Industrial
(século XVIII) que este modelo irá se consolidar e se impor como
novo modo de produção, o Modo de Produção Capitalista.
E é neste momento que começam a surgir propostas e
reivindicações de uma preparação mais adequada da mão-de-obra
para o trabalho sobretudo na indústria. Ao incrementar e aperfeiçoar
as máquinas na indústria cada vez irá necessitar-se de uma mão-deobra mais especializada. Neste sentido surge dos próprios capitalistas
reivindicações por uma melhor capacitação de seus operários, no
entanto, isto era requerido apenas naquele aspecto, à medida exata
do trabalho que precisavam. (SAVIANI, 2007a: 158).
As propostas de capacitação apresentadas para os
trabalhadores estarão restritas à sua capacitação profissional ou
formação para o trabalho nos seus diferentes campos. Todavia, a
educação profissional para o trabalho na indústria será a mais
privilegiada desde o início. A burguesia apresenta uma proposta
que concebe a educação dividida em dois sistemas de ensino
distintos, sendo um voltado para o oferecimento de uma educação
geral, intelectual, para o ingresso no ensino superior, voltado para a
formação das classes ricas e médias, para ocupar os cargos de direção,
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comando e controle; e outro que oferece uma educação específica,
unilateral, prático-operacional, voltada para a formação dos filhos
da classe trabalhadora (dos pobres), para ingressar no mercado de
trabalho, nas funções de produção e execução de trabalhos simples
e manuais. Esta proposta é geralmente conhecida como “dualidade
educacional”, já mencionada (SAVIANI, 2007a: 159).
Essa concepção sobre o papel da escola, sobretudo da escola
para a classe trabalhadora, irrompe sem disfarces na metade do
século XIX nas palavras de Destutt de Tracy, um dos representantes
do pensamento da burguesia neste período:
(...) os filhos da classe operária precisam adquirir
desde cedo o conhecimento, as habilidades e destrezas
a que estão predestinados pela própria condição de
classe, ao passo que os filhos da classe erudita, em
especial os filhos dos donos dos meios de produção,
devem dedicar-se a estudar durante muito tempo,
nas escolas de renome, para que seja assegurada a
continuidade dos bens e do poder. [...] Estes são fatos
que não dependem de qualquer vontade humana, pois
decorrem, necessariamente, da própria natureza dos
homens e da sociedade. Ninguém está em condições de
poder mudá-los. Portanto, trata-se de dados invariáveis,
dos quais devemos partir. Concluamos, então, que em
todo Estado bem administrado e no qual se dá a devida
atenção à educação dos cidadãos, deve haver dois
sistemas completos de instrução, um não tendo nada
em comum com o outro. (CAMPELLO, 2008: 136,
grifos nossos).

Percebe-se que já na origem a educação prevista para
o trabalhador está condicionada às necessidades da produção
capitalista. Desde o início a educação requerida, pensada e oferecida
à classe trabalhadora é concebida apenas como a formação de um
“meio de produção” para o mercado de trabalho capitalista e não
como uma educação para a formação humana, do ser humano que há

no trabalhador, ao contrário, trata-se de um modelo de educação que
visa a formação do trabalhador no ser humano, daí desenvolver-se
mais os aspectos operacionais na sua formação em detrimento dos
aspectos humanistas e de formal geral.
Manacorda recorda de um escrito dirigido ao barão
Francesco Pertusato, gentil-homem de Sua Majestade Imperial
Régia austríaca, nos seguintes termos:
Uma das manias que podemos considerar dominante
em nossos dias na Europa é aquela de querer difundir
as luzes sobre todas as classes da sociedade... Mas
quem pode conter as risadas perante a louca ideia de
fazer participar do benefício dessas luzes o simples
e morigerado morador dos campos? E a classe dos
artesãos, a este respeito, não é absolutamente diferente
daquela dos camponeses... Faz-se necessário, portanto,
que se prescrevam limites à comunicação das luzes
na sociedade... porque a ignorância parece reivindicar
com autoridade o seu império... É conveniente,
portanto, não ocupar-se da instrução científica daquelas
classes da população, condenadas pela indigência a
um trabalho mecânico e diuturno. Para elas basta que
sejam imbuídas de uma moral pura e santa. O que seria
realmente vergonhoso é descuidar da educação da
classe nobre, confortada e rica” [sic]. (MANACORDA,
2001, p.276).

E mais ainda: Em dois trechos citados por Aníbal Ponce,
um escrito por Voltaire em 1757 e outro por Diderot, vinte anos
depois, expressam como era forte esta percepção sobre o tipo de
educação que se deve prover aos trabalhadores, bem como havia
quem pensasse diferente e numa perspectiva contra-hegemônica,
por assim dizer.
Ponce retoma um escrito de Voltaire para Vossa Majestade,
seu amigo, o Rei da Prússica, em 1757, o qual dizia: “prestará um
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serviço imortal à Humanidade se conseguir destruir essa infame
superstição (a religião cristã), não digo na canalha, indigna de ser
esclarecida e para a qual todos os jugos são bons, mas na gente de
peso” (PONCE, 2001, p.133, grifos do autor).
E numa visão contrária a esta, cita Diderot, que escreve para
a Imperatriz Catarina da Rússia sobre o plano de uma universidade
para todos, no qual dizia:
“É bom que todos saibam ler, escrever e contar, desde o
Primeiro-Ministro ao mais humilde dos camponeses”.
E pouco adiante, depois de indagar por que a nobreza
se havia oposto à instrução dos camponeses, respondia
– segundo Ponce – nestes termos: “Porque é mais
difícil explorar um camponês que saber ler do que um
analfabeto” [...] “Quando não se quer enganar ninguém,
quando não se têm paixões ou interesses a disfarçar –
dizia também Helvetius –, não se teme o saber e o bom
senso populares” [sic]. (PONCE, 2001, p. 133).

Por outro lado, entendendo que nenhum trabalhador é só
a sua profissão, que ele é também um pai, uma mãe, um filho/a,
consumidor, estudante, artista, eleitor, esportista etc., poder-se
indagar até que ponto a educação para o trabalhador sob a lógica
do capitalismo atende a estas e outras necessidades do homemtrabalhador, naquela época e agora, para além das necessidades
imediatas do mercado de trabalho capitalista?
(...) não se deve esquecer que, antes de ser operário,
o homem é um homem, ao qual não deve ser retirada,
sob o pretexto de sujeitá-lo imediatamente à máquina,
a possibilidade de que se expanda nos mais amplos
horizontes do espírito [...] Decerto, para os industriais
mesquinhamente burgueses, pode ser mais útil ter
operários-máquinas em vez de operários-homens
(GRAMSCI, 2010: 64; 67).

Para Acácia Kuenzer,
A história da formação do trabalhador no capitalismo
é a história da sua desqualificação, fato este apontado
por Marx e que permanece encoberto nas obras
dos economistas burgueses, cujo discurso é o da
qualificação como resultado do desenvolvimento do
capitalismo (KUENZER, 2011: 32).

Este processo de desqualificação que pode ser pensado
também em termos de um processo de “deseducação” da classe
trabalhadora orquestrado pela burguesia em benefício dos interesses
imediatos do mercado, parece não apresentar alternativas à classe
trabalhadora deixando-a sem meios de se desenvolver intelectual
e humanamente com dignidade, mas, a realidade concreta
apresenta contradições neste processo as quais podem converterse em conquistas e avanços para a classe trabalhadora rumo a sua
emancipação humana.
Note-se que o capitalismo tem aí uma das suas principais
contradições, as quais podem, se devidamente exploradas,
constituírem-se em caminho de superação desta realidade, ou seja, a
realidade concreta do capitalismo apresenta contradições que podem
voltar-se contra ele próprio, como é esta necessidade de o Capital
precisar manter os trabalhadores numa situação de desqualificação e
sem propriedade, sem meios de produção de sua própria existência,
enquanto ao mesmo tempo necessita que ele tenha algum domínio
do saber elaborado, sistemático, sobretudo à medida que os
instrumentos de produção evoluem e novas tecnologias são aplicadas
na indústria capitalista (KUENZER, 2004; KUENZER, 2011: 181199).
Conforme considera Dermeval Saviani,
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(...) na sociedade moderna, o saber é força produtiva.
A sociedade converte a ciência em potência material.
Bacon afirmava: “saber é poder”. E meio de produção.
A sociedade capitalista é baseada na propriedade privada
dos meios de produção. Se os meios de produção são
propriedade privada, isto significa que são exclusivos
da classe dominante, da burguesia, dos capitalistas. Se
o saber é força produtiva deve ser propriedade privada
da burguesia. Na medida em que o saber se generaliza e
é apropriado por todos, então os trabalhadores passam
a ser proprietários de meios de produção. Mas é da
essência da sociedade capitalista que o trabalhador só
detenha a força de trabalho. Aí está a contradição que
se insere na essência do capitalismo: o trabalhador não
pode ter meio de produção, não pode deter o saber, mas,
sem o saber, ele também não pode produzir, porque
para transformar a matéria precisa dominar algum tipo
de saber. Sim, é preciso, mas “em doses homeopáticas”,
apenas aquele mínimo para poder operar a produção. É
difícil fixar limite, daí por que a escola entra nesse
processo contraditório: ela é reivindicada pelas massas
trabalhadoras, mas as camadas dominantes relutam em
expandi-la (SAVIANI, 1994: 09, grifos nossos).

Diante do exposto, deve-se inserir a discussão da educação
profissional neste contexto para uma compreensão mais adequada
dos limites e possibilidades desta modalidade de educação.
Assim, questões como a qualidade da educação profissional, dos
seus métodos e técnicas de ensino, objetivos, currículo, recursos,
formação de professores etc. podem ser melhor compreendidas.
Nesta perspectiva, não caberia somente criticar o baixo
nível educacional e de qualificação dos cursos e escolas destinados
à classe trabalhadora, sejam aqueles de formação profissional ou das
escolas públicas em geral e sim indagar e delimitar em que medida
esse baixo nível é na verdade o nível requerido pelo mercado para
esta modalidade de ensino? (ZANELLA, 2003: 154).

A se julgar pela história da formação para o trabalhador
no capitalismo é forçoso concluir, assim parece, que pouco podese esperar ou exigir da educação destinada às classes trabalhadoras
na sociedade capitalista, além do que já existe. Isto não significa
que avanços e novas conquistas não sejam possíveis, pois, o são e
devem ser buscadas e construídas. Pode-se enfatizar que o tipo de
escola e de formação requerida pela classe trabalhadora não deve
se limitar àquilo que é patrocinado pelo Estado capitalista e pelo
mercado de trabalho. Tomar consciência dos limites estruturais
do tipo de formação possível na sociedade atual não conduz ao
imobilismo ou à apatia se se aproveitar das “contradições que o
processo pedagógico capitalista apresenta e tentar romper com o seu
círculo de dominação” (KUENZER, 2011: 199).

1.

Do modelo de organização da formação para o trabalhador no
Brasil, no Século XX.

No Brasil, a formação para a classe trabalhadora foi marcada
pelo estigma da escravidão, por terem sido os índios e os escravos
os primeiros aprendizes de ofício. Outro elemento importante é a
formação eminentemente intelectual que os Jesuítas ministravam
aos filhos dos colonos, de cunho escolástico e fundado no modelo
Aristotélico-Tomista. Esta situação afastou os colonos de qualquer
atividade ou trabalho físico e profissão manual prejudicando de
certo modo o desenvolvimento da indústria nacional o qual somente
ganhou força e impulso efetivos a partir das décadas de 1930 e 1940.
Aponta nesta direção Fernando de Azevedo ao comentar
em relação ao Período Imperial, que
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Do sistema de trabalho baseado no regime servil, e do
predomínio, em consequência, do elemento escravo nas
atividades manuais e mecânicas, herdar essa sociedade,
apenas emergida do coloniato, o desinteresse, se não a
repugnância pelas profissões técnicas e pelos trabalhos
físicos [...] A força do preconceito em relação ao
trabalho de base manual e mecânica socialmente
pouco estimado, por ser tido como próprio de escravos,
não podia deixar de opor-se, nessa sociedade de
elites acadêmicas, à propagação do ensino técnico,
agrícola, comercial e industrial, que não encontrava,
no desenvolvimento das indústrias, um elemento para
vencer aquela prevenção herdada do sistema colonial
de ensino e de cultura e poderosamente favorecida
pelo sistema econômico, agrícola e escravocrata,
dominante, ao longo de todo o Império. (AZEVEDO,
2010: 795-796,).

Ademais, a mão-de-obra em larga escala estava
majoritariamente concentrada no campo, composta em sua maioria
por escravos e muito poucos eram necessários para os trabalhos
disponíveis nas cidades, os quais, por sua vez, aprendiam seus
ofícios na própria atividade que realizavam (carpinteiros, pintores,
artífices etc.). A indústria antes de 1900 era incipiente, o comércio
e a manufatura rudimentares. Na vida rural vivia-se e trabalhava-se
relativamente bem sem uma necessária habilitação técnica para as
funções requeridas, o que tornava dispensável a educação escolar,
sobretudo para os trabalhadores (escravos).
(...) a educação profissional, no Brasil colonial, não teve
expressão alguma, pois o ensino deveria responder à
economia da época, baseada na agricultura rudimentar
e no trabalho escravo, sendo desnecessária a presença
de trabalho técnico especializado (GOMES, 2013: 61).

Encontra-se aí a origem do desprezo social pela educação
profissional frente ao ensino acadêmico, a qual
(...) foi marcada por um ensino precário, sendo

direcionada para formar mão de obra para as
necessidades do sistema produtivo, enquanto o ensino
acadêmico era proporcionado para a futura elite
dirigente do país (GONÇALVES apud GOMES, 2013:
p.63).

Esta tradição de uma educação aristocrática, livresca e
apartada da vida prática começou a sofrer abalos somente após a
Proclamação da República e a Primeira Guerra Mundial, levando a
um crescente interesse em se desenvolver a industrialização no país
dando início às reivindicações por uma educação mais técnica da
mão-de-obra disponível, neste contexto esta situação começa a se
alterar, mas muito lentamente.
Segundo PILETTI,
Durante a maior parte do período republicano, o
ensino técnico-profissional continuou marginalizado
em relação ao secundário, e enquanto via de acesso
ao ensino superior [...] O ensino técnico-profissional
era destinado a cegos, surdos-mudos e “menores
abandonados do sexo masculino”, conforme art. 28 do
Decreto nº. 16.782-A, de 13 de janeiro de 1925, e às
“classes menos favorecidas”, de acordo com o art. 129
da Constituição de 1937 [...] A verdadeira equivalência
foi estabelecida pela Lei nº. 4.024, de 20 de dezembro
de 1961 (art. 34 da LDB), quando tanto o secundário
quanto o técnico e o normal passaram a fazer parte do
ensino médio. Do dualismo anterior a 1950 passara-se
à equivalência. (PILETTI, 1988: 20-21:).

Se efetivamente o industrialismo inicia com força a partir
de 1930, do ponto de vista da formação profissional verifica-se a
primazia do histórico desprezo “pelas profissões técnicas e pelos
trabalhos físicos” demonstrado pelas iniciativas do Governo Federal
e dos coletivos representativos dos empresários ao efetivarem seu
projeto nacional de educação para a classe trabalhadora no período
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de 1930 a 1940.
Desde 1910, quando o governo do Presidente Nilo Peçanha
promoveu um grande impulso para a organização do ensino
profissional ao criar em todas as capitais escolas de profissionalização
sendo instaladas dezenove escolas, estas, porém, foram criadas em
situação bastante precária, tanto de instalações como no que se
refere a formação dos professores que nelas atuariam. Tais escolas
foram organizadas como treinamento, adestramento e havia uma
desvinculação entre formação profissional e educação, o que não
servia para a indústria que começava a se instalar no país. “Os ofícios
oferecidos, até então, eram mais artesanais do que manufatureiros,
distanciando-se dos propósitos industrialistas de seus criadores”
(GOMES, 2013: 64).

magistério e o ensino profissional. O ensino profissional somente
teve uma genérica referência ao se tratar do ensino comercial, que
regulamentava a profissão de contador. “O ensino comercial era
organizado no nível médio e só havia uma possibilidade de acesso à
educação de nível superior: o curso superior de finanças” (GOMES,
2013: 66).
Fora isto, o ensino profissional não dava condições de
acesso a nenhuma outra área do ensino superior. Gomes afirma
que “essa barreira concreta e ideológica, já presente nesse período,
pode ser considerada como um dos fatores históricos que veio a
aumentar o fortalecimento do preconceito em relação aos cursos
profissionalizantes” (GOMES, 2013: 66).
Para GOMES citando Romanelli:

A partir da década de 1930 a educação profissional teve
uma maior intervenção do Governo Federal após forte pressão dos
empresários, mas ainda tímida. Como não havia uma oferta de
formação profissional condizente com as necessidades da indústria
nascente, os grupos empresariais se incumbiram de organizar e
criar escolas profissionalizantes por conta própria e a formação
dos trabalhadores ficou a cargo e controle dos empresários, tendo o
Estado uma participação indireta neste momento. Isto irá se alterar
apenas na década de 1940, no Estado Novo, com as Leis Orgânicas
do Ensino.

(...) a Reforma Francisco Campos perdeu a oportunidade
de investir no ensino industrial, num contexto em
que o país se desenvolvia para isso: “perdeu também
a oportunidade de criar um clima propício à maior
aceitação do ensino profissional pela demanda social de
educação nascente” (sic). Para a autora, aquele tempo
era propício à estruturação de um sistema de educação
profissional, o que levaria a população a valorizar mais
esse nível de ensino. Porém, aconteceu justamente o
contrário: foi no efervescer do movimento da Escola
Nova (progressista), enfim, que se oficializou, na
Constituição de 1937, o ensino profissional como
ensino destinado aos pobres (GOMES, 2013: 66,
grifos nossos).

Das iniciativas da década de 1930, destaca-se a Reforma
Francisco Campos a qual irá criar o Conselho Nacional de Educação
(CNE), porém, com direito a representação somente para o ensino
superior e o secundário, deixando de fora o ensino primário, o

Apenas na década de 1940 é que surgirá uma proposta
efetiva de educação profissional durante o Estado Novo com a criação
das Leis Orgânicas do Ensino pela Reforma Capanema. Diferente
da última Reforma nesta o Governo irá se engajar diretamente na
questão da profissionalização em nível técnico. São criadas três
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leis importantes: a Lei Orgânica do Ensino Industrial (1942); a Lei
Orgânica do Ensino Comercial (1943); e a Lei Orgânica do Ensino
Agrícola (1946). Persiste, porém, o problema da inflexibilidade por
não permitir o acesso ao ensino superior geral, senão apenas no ramo
profissional correspondente (GOMES, 2013, p.67).
1942-1946.

Figura 01: Quadro dos níveis de ensino das Leis Orgânicas de

Fonte: MANFREDI, 2002: 100.

Vivia-se em nível mundial no contexto da Segunda
Guerra Mundial (1939-1945), o Brasil passava por um aumento da
migração de trabalhadores da zona rural para os centros urbanos
para trabalhar nas indústrias e comércio (SAVIANI, 2007b: 191,).
Como a oferta de educação profissional Estatal não dava conta de
atender adequadamente a essa demanda crescente o Governo recorre
então à institucionalização de agências profissionalizantes paralelas

ao sistema oficial em parcerias que foram estabelecidas com os
setores privados. O apelo governamental para que as indústrias e o
comércio atuassem na formação profissional não surtiu muito efeito
inicialmente devido a conflitos de interesse entre o Governo e os
setores privados. A FIESP (Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo) e a C.N.I. (Confederação Nacional da Indústria) tinham
interesses antagônicos ao do Governo em relação aos devidos
papéis de cada um nesse processo. Eles não eram contra o ensino
profissional, muito ao contrário, mas eles “queriam dar a direção e
controlar essa área de formação dos trabalhadores, definindo como
deveriam ser estes cursos ou como funcionariam as escolas, entrando
o Estado apenas com o financiamento” (BATISTA, 2013a: 07).
O Governo assume, sobretudo no período do Estado Novo,
a função diretiva como agente de desenvolvimento econômico
tornando-se o “centro dinamizador” e disciplinador deste processo e
“arena privilegiada para a tomada das decisões relativas aos rumos
da economia, em favor dos interesses empresariais” (MANFREDI,
2002: 95). No campo das organizações sindicais dos trabalhadores
operou-se uma “domesticação dos sindicatos” por meio do
enquadramento das forças da classe trabalhadora ao seu projeto
nacional no campo político, econômico e educacional. Cerceou o
direito de livre organização dos sindicatos, “vinculou sua oficialização
ao recém-criado Ministério do Trabalho, instaurando um padrão
de organização único, por ramos de atividades territorialmente
estabelecidas, e impedindo a organização de estruturas horizontais
(intersindicais) e de confederações de trabalhadores” (MANFREDI,
2002: 97).
Bem como foi criada neste período a CLT – Consolidação
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das Leis do Trabalho3, sancionada em 1º. de maio de 1943, por
Getúlio Vargas. Esta lei tem por fim reger as relações de trabalho,
individuais ou coletivas e procura unificar todas as leis trabalhistas
praticadas no país relativas aos trabalhadores registrados com
Carteira de Trabalho. Com esta lei o Governo assume o seu
protagonismo no controle e disciplinamento das relações de trabalho
interferindo na livre-iniciativa dos empresários e nas organizações
dos trabalhadores.
A partir de 1942, enfim, inicia-se o processo de elaboração
de leis mais diretamente voltadas para o desenvolvimento da
educação profissional no país. Quem o Governo chamou para pensar
e organizar a formação profissional da mão-de-obra? Foram ouvidos
e convidados para participarem desse processo os trabalhadores a
partir de assembleias de fábricas para darem suas sugestões acerca
da formação da qual necessitavam? Foram convocados os sindicatos
dos trabalhadores? Nem pense nisto!!!
A montagem do sistema corporativista de representação
sindical, além de possibilitar o desmantelamento das
inciativas dos trabalhadores, favoreceu a construção
de um sistema que, paralelamente ao sistema público
(às redes públicas estaduais e à rede federal), era
organizado e gerido pelos organismos sindicais
patronais – o chamado “Sistema S”, que teve como
primeiras estruturações o SENAI (1942) e o SENAC
(1943). (MANFREDI, 2002: 98, grifos nossos).

O Governo firmou um convênio com a C.N.I. (Confederação
Nacional da Indústria) do qual surgiu o “Sistema S” composto
principalmente pelo SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial), em 1942; SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial) e SESI (Serviço Social da Indústria), em 1946. Ainda
hoje estas instituições respondem como algumas das maiores (se

não as maiores) redes de escolas de habilitação profissional do país.
O “Sistema S” é composto por entidades de “natureza privada,
mantidas com recursos públicos [...], mas geridas por entidades
sindicais empresariais. Cada “S” tem suas especificidades, mas
todas reproduzem um sistema federativo comum” (MANFREDI,
2002: 190).
O modelo de educação profissional que emergiu desse
convênio entre o Governo e os industriais tem a marca da clássica
“dualidade educacional”.
De um lado, a concepção de educação escolar
acadêmico-generalista, na qual os “alunos tinham
acesso a um conjunto básico de conhecimentos
que eram cada vez mais amplos, à medida que
progrediam nos seus estudos”; e, de outro, a Educação
Profissional, na qual “o aluno recebia um conjunto de
informações relevantes para o domínio de seu ofício,
sem aprofundamento teórico, científico e humanístico
que lhe desse condições de prosseguir nos estudos ou
mesmo de se qualificar em outros domínios” (ALVES
apud MANFREDI, 2002: 102-103).

A estrutura adotada e a concepção de educação subjacente à
esta proposta de criar tais cursos de formação profissional de modo
desintegrado do ensino formal como um sistema paralelo ao oficial
e sem possibilidades de acesso ao ensino superior, se pauta por uma
visão disciplinadora do capital. Para Manfredi,
Sua formação teria uma orientação muito mais
tecnicista do que tecnológica e voltada para as
necessidades conjunturais do mercado de trabalho e
dos setores produtivos. Assim sendo, serviria de canal
de divulgação de uma visão de mundo, de trabalho
e de educação ideologicamente orientada pela ótica
patronal. (MANFREDI, 2002: 204).

Cumpre, então, pontuar brevemente em que direção tal
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ensino foi desenvolvido do ponto de vista da pedagogia do ensino
profissionalizante. Em linhas gerais o modelo apresentava contornos
muito próximos à origem da formação para a classe trabalhadora
no capitalismo desde a Revolução Industrial, a qual se definia por
promover o domínio da prática sem teoria. Segundo Acácia Kuenzer,
o trabalhador, subalterno, pela experiência e pela observação, aprende
a fazer, mas, não tem consciência clara do que faz. Neste processo
ao ditar e comandar o modelo de formação profissionalizante isto
garante aos empresários que a formação oferecida aos seus operários
não ultrapasse os limites desejados “das doses homeopáticas”.
(KUENZER, 2011).
É neste sentido que nas décadas de 1930 e 1940 quando
se forja o modelo de formação profissionalizante nacional este é
organizado sob a influência do Taylorismo/Fordismo como matriz
teórico-metodológica e como a concepção de ensino subjacente
ao modelo adotado nos cursos do “Sistema S”. A criação desses
cursos teve forte influência norte-americana, em especial do ideário
Taylorista que se funda no princípio da racionalidade técnica da
produção.
O taylorismo foi idealizado pelo engenheiro norteamericano F. W. Taylor, que, em seus estudos, procurou
uma forma de intensificação dos resultados do trabalho
por meio da racionalização dos movimentos. [...] Seu
principal objetivo era eliminar os movimentos inúteis
através da utilização de instrumentos de trabalho mais
adaptados à tarefa (sic) (GOMES, 2013: 69).

E mais ainda:
Visa desenvolver em seu grau máximo, no trabalhador,
os comportamentos maquinais e automáticos, quebrar
a velha conexão psicofísica do trabalho profissional
qualificado, que exigia uma certa participação ativa da

inteligência, da fantasia, da iniciativa do trabalhador,
e reduzir as operações produtivas apenas ao aspecto
físico maquinal (GRAMSCI apud ZANELLA, 2003:
68).

Caracteriza-se por ser uma pedagogia de cunho tecnicista
a qual restringe a educação para o trabalho ao ensino de práticas
meramente operacionais, técnicas, que pouco exigem do esforço
intelectual dos seus aprendizes, os trabalhadores.
Neste processo teve papel estratégico e fundamental
o Instituto de Organização Racional do Trabalho – IDORT sob
a liderança do seu principal representante, Roberto Mange,
responsável do movimento pela administração científica do trabalho
(Taylorista) no Brasil como autêntico intelectual coletivo a serviço
dos interesses da burguesia nacional no que se refere à educação
profissional. Ligado a Roberto Simonsen e a Lourenço Filho, como
alguns dos intelectuais individuais nacionais que deram respaldo,
apoio e sustentação teórico-ideológica a esse projeto (BATISTA,
2013a: 08).
O IDORT é uma entidade criada por empresários paulistas
para a discussão e reorganização do ensino profissional no Brasil
e assessorou a criação e a organização dos institutos de formação
profissional criados pelo “Sistema S”: SENAI, SENAC e SESI etc.
O IDORT exerceu influência decisiva na formulação
das políticas governamentais em todo o período pósRevolução de 1930 que se estende até 1945, marcando
fortemente a reorganização educacional, não apenas
no que ser refere ao ensino profissional, no qual sua
orientação foi decisiva. Roberto Mange e Lourenço
Filho atuaram como consultores na elaboração das
Reformas Capanema de 1942 e 1943, das quais
resultaram a criação do SENAI e as leis orgânicas
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do ensino industrial, secundário e comercial (sic).
A Revista do IDORT (sic) expressa a satisfação da
entidade com a Constituição do Estado Novo que
consagrou a “vitória da ideia que norteia nossas
atividades” (sic). (SAVIANI, 2007b: 192).

Segundo Batista a concepção do IDORT visava “um homem
passivo, transformando o operário em um ser dócil, disciplinado,
colaborador, patriota e, acima de tudo, que não compactuasse das
ideias ‘estranhas’ dos trabalhadores estrangeiros” (BATISTA, 2013a:
11). A partir de 1930 uma das razões que levaram os industriais a
demandar uma formação profissional própria e nacional estava
ligada às suas experiências de combate acirrado com os movimentos
operários das décadas de 1910 a 1930, em sua maioria composta
de trabalhadores imigrantes com certa consciência política e de
organização sindical, em especial anarco-sindicalistas e comunistas.
Batista afirma a este respeito que
Diferentemente de anos anteriores, em que se defendia
a vinda de trabalhadores estrangeiros por serem
qualificados, nesse novo momento histórico do país
(década de 1930) ganha força, no setor industrial, a
ideia de que se fazia urgente e necessária a substituição
da força de trabalho estrangeira por nacionais, pois
esses não tinham “vícios” e “ideias complicadas”,
“estranhas”. Para isso, contudo, seria necessário formálos, capacitá-los, transmitindo-lhes o conhecimento
técnico” (BATISTA, 2013b: 172).

Justificava-se a limitação da importação de mão-de-obra
estrangeira sob a alegação de que
Precisamos ter operários nossos, evitando-se a
importação de elementos, muitas vezes banidos de
suas terras de origem pelas ideias subversivas que
professam, e que tudo anarquizam, pois não lhes
pesa na consciência a desorganização social de uma

terra extraordinariamente hospitaleira. (RIBEIRO,
CAETANO e GITAHI apud BATISTA, 2013b: 174).

O receio generalizado era de uma revolução comunista em
terras brasileiras.
(...) a real possibilidade da revolução socialista,
alimentada pelo exemplo russo, espalhara-se pelo
mundo inteiro e o Brasil (com seus educadores) não
ficou imune a esta influência. A ideia de revolução,
de uma ou outra forma, se infiltrava e, cada vez
mais, ganhava adeptos. Era justamente este “perigo”
revolucionário em ascensão mundial que vinha
obrigando a burguesia a repensar sua forma de defesa
política. (BUFFA e NOSELLA, 1997: 93,).

Isto irá levar mesmo movimentos progressistas como o dos
Pioneiros da Escola Nova (1932), já mencionado, à compactuaram
com uma concepção de educação profissional no sentido de “treino
específico imediato” visando a formação de mão-de-obra para o
mercado de trabalho (BUFFA e NOSELLA, 1997: 97). Isto fica
patente ao referendarem a Constituição de 1937 que determinou “o
profissional como ensino destinado aos pobres” e desvalidos da
sorte.
O ensino pré-vocacional e profissional destinado às
classes menos favorecidas, é em matéria de educação
o primeiro dever do Estado. Cumpre-lhe dar execução
a esse dever, fundando institutos de ensino profissional
e subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos
Munícipios e dos indivíduos ou associações particulares
e profissionais (CONSTITUIÇÃO de 1937, artigo 129
apud ROMANELLI, 1998: 153, grifos da autora).

Esta é a marca congênita da organização da formação
para a classe trabalhadora no Brasil, que ainda hoje se faz sentir de
diferentes formas. Apesar de se observar um aumento considerável
do acesso à escola seja de tipo acadêmica ou profissional e mesmo
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ao ensino superior, não se pode confundir o acesso à escola ou à
matrícula num curso superior com o acesso ao saber elaborado,
este ainda continua elitizado no país. A democratização do acesso
ao saber ainda é algo a ser conquistado efetivamente pela classe
trabalhadora no Brasil.
Se diz “para a” classe trabalhadora pois se trata de
uma formação pensada para os trabalhadores por quem não é
trabalhador, mas dele precisa. Por isto, essa educação é planejada
e oferecida aos trabalhadores, em sua forma e conteúdo, de acordo
com as necessidades dos seus idealizadores.
Concluindo,
(...) a burguesia industrial brasileira, no período
analisado, tinha um projeto político pedagógico
que visava a construção da hegemonia, sendo
instrumentalizado através de uma proposta
educacional focada no desenvolvimento nacional a
partir da industrialização. A educação, então, deveria
ser funcional às necessidades dos industriais, que
buscava impor seu projeto de sociedade. Portanto, a
defesa da educação profissional no país surge como um
projeto para se organizar o espaço fabril, controlando,
disciplinando e “domesticando” os trabalhadores para
ampliarem a acumulação de capital e a expansão da
indústria no país. (BATISTA, 2013b: 178).

Experimenta-se hoje no Brasil com força e determinação
apenas a fase atual deste “ideário de nação” consubstanciado nas
reformas trabalhistas, da previdência e educacionais em curso
empreendidas pelo Governo Michel Temer após o golpe de Estado
político-empresarial contra o governo democraticamente eleito em
2014.
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como sentido tirar o país do que era considerado “obscurantismo”;
“crenças irracionais”. Confiantes no poder científico para garantir o
avanço da sociedade como um todo exercem o poder, que o saber
lhes confere, de maneira persuasiva ou impositiva.
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Profa. Dra. Adir da Luz Almeida
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RESUMO
A pesquisa busca tecer diálogo de aproximações e afastamentos entre
dois intelectuais do início do século XX, envolvidos em diversos
embates por educação pública, na capital da República do Brasil.
Ambos elegeram a educação como vetor de modernização na “nação”
e a cultura como mola propulsora da população, fatores de inclusão
e ascensão social. O desafio que nos impusemos, considerando
as tensões do período e as redes de sociabilidade de então nos
faz caminhar em “terreno movediço”. Sendo a escola tida como
lugar estratégico, como construir a nação plena de “modernidade”
e “progresso”? A geração de intelectuais, com formações diversas
e concepções teóricas diferenciadas, que se encontrou na Cidade
do Rio de Janeiro, nos anos de 1930, tentou responder com ações
práticas esta pergunta. Nos detalhes, ao entrelaçar saberes, vamos
entender o projeto de Anísio Teixeira e Arthur Ramos. Aproximamse ao conceber o espaço urbano do Distrito Federal sob a lente do
avanço civilizador, se afastando quanto a noção de cultura. O “avanço
civilizador”, dentro da representação circulante no período, tem

ABSTRACT
The research seeks to make approximations and departures dialog
between two intellectuals of the early twentieth century, involved in
several collisions for public education, in the capital of the Republic
of Brazil. Both elected education as a vector of modernisation in the
“nation” and the culture of the population, factors driving spring
of inclusion and social rise. The challenge we set ourselves, given
the tensions of the period and the sociability networks then makes
us walk on “shaky ground”. Being the school considered strategic
place, how to build the nation full of “modernity” and “progress”?
The generation of intellectuals, with various formations and
differentiated theoretical conceptions, which met in Rio de Janeiro, in
the years 1930, tried to respond with practical actions. In the details,
to entwine knowledge, let’s understand the project of Anísio Teixeira
and Arthur Ramos. Approach when designing the urban space of the
Federal District under the lens of the civilizing advancement, moving
away as the notion of culture. The “civilizing advancement”, within
the current representation in the period, meaning the country of what
was considered “obscurantism”; “irrational beliefs”. Confident in
the scientific power to ensure the advancement of society as a whole
to wield the power that knowledge gives them, persuasive manner
or imposing.
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RESUMEN
La investigación busca hacer aproximaciones y llegadas diálogo
entre dos intelectuales de principios del siglo XX, en varios choques
por la educación pública, en la capital de la República de Brasil.
Ambos eligieron la educación como un vector de modernización de
la “nación” y la cultura de la población, factores que impulsan la
primavera de inclusión y ascenso social. El reto que nos propusimos,
dado las tensiones de la época y la sociabilidad redes y nos hace
caminar en “terreno inestable”.Siendo la escuela considera estratégica
lugar, cómo construir la nación llena de “modernidad” y “progreso”?
La generación de intelectuales, con diferentes formaciones y
diferenciadas concepciones teóricas, que se reunieron en Río de
Janeiro, en los años 1930, intentó responder con acciones prácticas.
En los detalles, para se entrelazan conocimientos, vamos a entender
el proyecto de Anísio Teixeira y Arthur Ramos. Acercamiento al
diseño del espacio urbano del Distrito Federal bajo la lente del avance
civilizatorio, ausente como la noción de cultura en movimiento. El
“avance civilizatorio”, en la representación actual en el período,
lo que significa el país de lo que era considerado “oscurantismo”;
“creencias irracionales”. Confianza en el poder científico para el
avance de la sociedad como un todo para ejercer el poder que el
conocimiento da forma ellos, persuasivo o la imposición.

TEXTO
I-Introdução
Nosso objetivo nesse texto é dialogar com as aproximações e
afastamentos teóricos entre dois intelectuais do início do século XX,
Anísio Teixeira e Arthur Ramos. Suas “filiações teóricas” não os
impediu de travar, juntos, embates por educação pública na capital
da República do Brasil.
Ao apresentá-los estaremos, ao mesmo tempo, produzindo como
possibilidade a leitura de intelectuais que elegeram educação como
vetor de modernização da “nação” e a cultura como mola propulsora
de fatores de inclusão e ascensão social para população em geral.
Ambos participaram de variados círculos sociais e políticos, agindo
em redes de sociabilidade para defender e transformar em ação seus
ideais de uma educação pública para todos.
Salientamos que ler as ações desses intelectuais, ao considerarem a
escola como lugar estratégico para suas ações, nos desafiou a buscar
uma visão dinâmica e não mecânica das relações que estabeleceram
entre si, suas atuações sociais e suas posições teóricas. Salientamos
que procuramos nos afastar dos movimentos binários ao tecer
aproximações e afastamentos teóricos encontrados, no decorrer do
trabalho investigativo, entre Anísio Teixeira e Arthur Ramos.
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II- A História dos Intelectuais
Nossas inquietações, como professora e pesquisadora, ligadas aos
trabalhos de pesquisa sobre intelectuais nos desafiou a examinar
com atenção o fato de esses estudos terem ficado por algum tempo
no “limbo” dos trabalhos historiográficos. Jean- François Sirinelli
no livro “Génération intellectuelle (Khângneux et Normaliens
dans l’entre- deux- guerres)”11 ao estudar a trajetória, a rede de
sociabilidade da geração francesa entre-guerras, aborda a delicadeza
dessa temática na historiografia.
Na conclusão de sua obra, interroga: Génération normalienne
ou génération intelectuallle? Discordâncias se apresentam ao
buscarmos respostas a pergunta dessa natureza. Sirinelli seguindo a
base teórica da história política analisa.

De la même maniére et pour répondrer à l’une
dsa questions posées dans cette recherche,
les classes d’âge normaliennes nées de part
et d’autre de 1905, constituent plus qu’une
dizaime de promotions et forment une strate
de jeunes gens sensiblement du même
age dont um grand nombre ont eu alors,
chevillé ao coeur, um pacifisme militante,
instillé para le groupe socialiste ou par lês
chartiéristes. Certes, ces jeunes normaliens
11

- Livro publicado pela Librairie Arthème Fayard, em 1988.

ne sont forment le sous-ensemble Le plus
nombreux rue d”Ulm – si on laisse de côte
le groupe tala, aux contours pacifistes –
et, surtout, ils sont parvenus, notamment
dans la presse au moment des incidents
antimilitaristes, à incanter leurs génération
normalienne. [...]. Pour l’opinion publique
des Années folles – tout au moins l’opinion
constituent le lectoral, des grandes jornaux
nationaux - , l’amalgame était sans doute
fait et la cause entendue: l’École normale
supérieure était une serre pacifique, et tous
les élèves y étaient loges à la meme enseigne.
Reste pourtant une autre question
essentielleaaa; cette generation normalienne
pacifiste était-elle à l’image de la jeune classe
intellectuelle tout entire? Il faut ici nuance
la réponse.[...] De chapitre VIII, l’Action
française, avant que vienne pour elle le
temps des crises, constitue um autre champ
magnétique puissant, attirant notadamente
nombre d’étudiants.
Les khâgnes et l’École normale supérieure
étant, pour leur part, nettement orientées á
gauche, la generation qui en est issue n’est
donc representative que d’un Rameau de la
génération de 1905. Mas pour ce rameau,
lês classes préparatoires et da rue d’Ilm
constituainte assurément um observatoire
de premier plan. Nous l’avons déjà signalé,
ce milieu apparaît, après inventaire, comme
vibrant á l’unisson de la fraction de gauche
du monde intellectual français, dreyfusarde
á la fin du siécle dernier, puis pacifiste et
attachée à la République des professeurs dans
lês années 1920. Il en épouse les idéologies
dominantes successsives et secrete les
mesmes engangements et les mêmes
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parcours politiques. D’autant qu’en même
temps, et sans que cela soit contradictoire,
le milieu de serre intelectuelle donne peutêtre à l’École normale supérieure constitue
incontestablement um bom sismographe
– à condition d’en ponderér les indications
d’intensité – pour une analyse de certaines
des ondes qui ont parcouru le monde
intelecctuel français depuis l’affaire Dreyfus
(1988: 644).
Em “Por uma História Política”, Sirinelli chega a dizer que o
lugar da história dos intelectuais é “o ângulo morto”.
Na historiografia dos atores do político, os
intelectuais ocupam indiscutivelmente (e)
um lugar à parte. Se observarmos mais de
perto, de fato, amplos setores da história
política foram revivificados por pesquisas
realizadas nas últimas três décadas, e para
as quais o problema de essência (que) é
uma questão de existência aos olhos da
comunidade científica que, por razões
complexas, durante muito tempo lhes negou
um status pleno na chamada história nova.
Um olhar retrospectivo sem preconceitos
sobre essas pesquisas mostra que a estrada
percorrida já é longa e que o caminho, no final
das contas, foi frutífero. Em compensação,
no que se refere à história dos intelectuais,
um olhar pelo retrovisor não traz grande
proveito (SIRINELLI in RÉMOND, 2003:
233)
Problematizar um projeto educacional chefiado por um intelectual
– Anísio Teixeira – envolvendo, na discussão, seu itinerário, sua
geração, cria dificuldades para o pesquisador. Integrar as vias
escolhidas e estar em estado de alerta, pois

também em torno de uma sensibilidade
ideológica ou cultural comum e de
afinidades mais difusas, mas igualmente
determinantes, que fundam uma vontade
e um gosto de conviver. São estruturas de
sociabilidade difíceis de apreender, mas
que o [pesquisador] não pode ignorar ou
subestimar (SIRINELLI in RÉMOND,
2003: 248)

Nossa posição torna-se necessário perceber as nuanças entre os
pesquisadores, pois se diferenciam pelo “olhar” lançado ao seu tema.
Aproximar-se, estranhar, compreender um conjunto não uniforme
de experiências, acredito ser o lugar ocupado pelo pesquisador,
buscando detalhes e facetas de um objeto tornado objetivo de sua
ação de pesquisa.
III- Anísio Teixeira e Arthur Ramos e suas lutas por educação

Quem foram esses homens? De onde vieram?
Anísio Spindola Teixeira foi um jurista, intelectual, educador e
escritor brasileiro. Personagem central na história da educação
no Brasil, nas décadas de 1920 e 1930. Nasceu em 12 de julho de
1900, Caetité, Bahia. Morreu em março de 1971, Rio de Janeiro.
Arthur Ramos Pereira de Araújo nasceu em Pilar (atual Manguaba)
em 1903, nas Alagoas. Morreu em Paris, em 1943, como 1º Diretor
do Departamento de Ciências Sociais da UNESCO, com a idade de
46 anos. Fez os estudos primários na cidade natal, o curso secundário
em Maceió e o de Medicina na Faculdade de Medicina da Bahia.

todo grupo de intelectuais organiza-se
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Ambos são típicos representantes de uma época e da intelectualidade
de então. Família abastada, envolvida com grupos políticos,
nordestinos que, após começar sua vida pública no Nordeste, vêm
para a Capital da República na época: a cidade do Rio de Janeiro.

movimentar o “binóculo” teórico-metodológico, mudar a “lente”
do olhar para perceber as nuanças dos efeitos produzidos junto às
escolas as reflexões teóricas e ações de Teixeira e Ramos na capital
da República

A geração de intelectuais, com formações diversas e concepções
teóricas diferenciadas, que se encontrou na Cidade, nos anos de 1930,
tentou responder com ações práticas a pergunta: como construir a
nação plena de “modernidade” e “progresso”, articulada ao mundo
considerado moderno.

Eram recorrentes os debates na compreensão do país “mestiço” –
conceituação no mínimo ambígua - em torno da qual coexistiam e,
muitas vezes, se confrontavam concepções de cunho pessimistas
ou otimistas em relação ao futuro do país, balizadas pelas mesmas
características “mestiças”. O conceito de cultura está presente
permanentemente, carregado das diferentes compreensões que o
impregnam.

Por que a geração de 1920/1930 nos atraia tanto? 12Pela palavra
“geração”. Não era um ou outro personagem, ainda que alguns
tenham permanecido com muita visibilidade e outros, entre os quais
Arthur Ramos se encontra, tenham sido “esquecidos”. Podemos
citar os irmãos Sussekind (particularmente Edgar), Paschoal Leme,
Armanda Alberto Mendonça, Anna Amélia Carneiro, Roquette
Pinto, entre outros.
O que os unia, para além de suas diferenças teóricas e políticas?
Para mim, a melhor resposta está na obra “Memórias” 2 de Paschoal
Leme quando afirma que mesmo não vendo da mesma maneira o
papel social da escola, viam a escola como um lugar estratégico.
Anísio Teixeira e Arthur Ramos concebem sua inscrição no espaço
urbano do Distrito Federal sob a lente do avanço civilizador, se
afastando teoricamente quanto à noção de cultura. O “avanço
civilizador”, dentro da representação circulante no período, tem
como sentido tirar o país do que era considerado “obscurantismo”;
“crenças irracionais”.
O conceito de “cultura” é central nos debates e nos desafia a
12
2- Ed. INEP, 2004

Arthur Ramos, não se torna sócio da Associação Brasileira de
Educação (ABE), lugar onde se reuniam educadores e outros
profissionais buscando intervir politicamente nos rumos da
educação. Seu interesse maior está ligado à criação da Associação
Brasileira de Antropologia, da qual se torna membro fundador.
Todavia, isto não o impossibilita de escreve o texto “Conceito
Antropológico de Cultura”, publicado na Revista Educação da ABE,
nº 22, de outubro de 1948, onde aborda os diversos significados que,
para ele, encharcam o conceito. É a escrita de um intelectual na sua
maturidade, tendo suas reflexões teóricas passado por inflexões e
deslocamentos.
O termo “cultura” já vem de longa data,
mas seus significados assumiram valores
diferentes de acordo com a posição dos
que o empregavam. [...]. Por outro lado,
os preconceitos historicidas deram às
nações ou estados que elevou a cultura
dos seus cidadãos a um grau de esplendor,
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o epíteto de nações “civilizadas”. [...]. Os
enciclopedistas fizeram da “civilização” a
antítese do feudalismo e esse etnocentrismo
ou culturocentrismo foi o responsável pelos
significados especiais que teve a expressão
“civilização”, como exprimindo as formas
especiais da cultura no mundo ocidental.
Civilisation para os franceses como Kultur,
para os alemães, assinalavam uma forma de
sociedade contrária a “barbárie” dos povos
selvagens ou “naturais”. [...]. Este conceito
de “civilização” foi à conseqüência da
europeização ou ocidentalização do mundo,
quando o eixo de referência dos valores
humanos e sociais se transplantou para as
nações típicas da Europa (1948:3).
A trajetória acadêmico-política de Anísio Teixeira da Bahia para
o Rio de Janeiro e dessa cidade aos Estados Unidos onde vai
estudar e conhecer o sistema educacional influencia fortemente o
pensamento político e teórico de Anísio. Particularmente e atraído
pelo pensamento de John Dewey, que o coloca, ao retornar ao Brasil,
como o mais importante tradutor e divulgador de sua obra. Não se
apega ao modelo americano de maneira exclusiva, mas o considera
importante, avançado, e com essa base vai implementar o projeto
anisiano junto à educação pública da capital do país.
Arthur Ramos tem sua formação em sintonia com o pensamento
europeu, mais particularmente o alemão, com centralidade no
conceito de cultura. Sua erudição desde a juventude, com domínio
de 3 idiomas, além da língua materna, entre os quais o alemão o
coloca em contato direto com obras não traduzidas em português.
Contudo, diferenças teóricas não se tornaram impedimento para que

Anísio na correspondência dirigida a Arthur Ramos, por ocasião da
publicação do livro A Criança Problema, em 1939,(ambos já retirados
de seus cargos pela política do Estado Novo de Getúlio Vargas),
saudando seu antigo colaborador, pela iniciativa materializada
no livro, de transmitir às futuras gerações a experiência levada a
efeito, a partir de 1934, na chefia do Serviço de Ortofrenia e Higiene
Mental: “Quando o estudioso de 1980 procurarmos saber o que se
fez na década de 30-40 deter-se-á assombrado diante de sua obra.
Você é um dos poucos, entre nós, que está realmente trabalhando no
futuro.” (TEIXEIRA apud RAMOS, 1947: 9)
Ambos, como as demais personagens da rede de sociabilidade
que se produz na capital da República em torno da Escola Nova,
capitaneada por Teixeira, eram confiantes no poder científico para
garantir o avanço da sociedade como um todo, tendo a certeza de
que sem educação para todos não haveria “civilização”.
IV- Intelectuais no torvelinho de seu tempo
O conceito de “civilizado”, aqui utilizado para apresentar as
concepções dos intelectuais em tela sobre o conceito de cultura, tem
como base Norberto Elias, em seu livro “O Processo Civilizador”,
em que, no primeiro volume, discute a diferença valorativa entre
civilização e cultura, tendo como pano de fundo a sociedade alemã,
para quem kultur era tido como aspecto central, e a sociedade
francesa para quem civilization (civilizado) tinha lugar central nas
modificações sociais que se processavam.
Nas propostas educacionais de então, a partir das diferenças entre
matrizes teóricas, vemos surgir “higiene”, “cultura”, “civilizado”
com freqüência. Ora como sinônimos, ora como antagônicos,
ora como necessidade premente da sociedade brasileira avançar
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a patamares considerados “adequados” para fazer parte da
modernidade industrial. O país arcaico e o país moderno
confrontam-se através de sua elite política e intelectual. Nunes
(1994), retomando Daniel Pécault, afirma que:
este legado foi construído tanto pelo
pensamento autoritário quanto pelo
pensamento político de esquerda. Em que
pesem as diferenças dessas duas vertentes,
os traços fundamentais que elaboraram das
classes populares urbanas forjaram uma
imagem que apresenta, pelo menos, três
características básicas: a heterogeneidade
da sua composição, fator impeditivo de
qualquer construção ordenadora sobre sua
identidade (seja do ponto de vista da nação
ou da revolução); o efeito nefasto dessa
heterogeneidade sobre a capacidade de
ação prática coletiva popular, a exigir uma
intervenção de fora, que organizasse a sua
dispersão e, finalmente, a falta crônica de
aptidão deste povo para a coletividade, já
que os grupos que o compunham eram não
só carentes de integração entre si como com
outros grupos da sociedade. Esta reflexão
marcou uma forma de perceber as classes
populares urbanas e suas práticas culturais,
que parecem obstáculos sociais e políticos.
(186)

Toda crença fala de um presente que não satisfaz e aponta para a
promessa de um futuro que pode ser melhor. Nesse movimento a
escola - também pensada como a rede escolar – passa a ser vista
como lugar privilegiadamente estratégico de acesso ao conjunto da

população, espaço potencializador das possibilidades de mudanças
sociais e culturais mais amplas e, ao mesmo tempo de manutenção e
controle da ordem social.
Qualquer paradoxo traz em sua base algo de profundo; intraduzível
pelas palavras; demonstra a complexidade do humano; o processo
socializador no qual os homens estão mergulhados; manifestações
das relações transversalizadas por diversos sentidos do viver.
Ao longo de tudo isso, corre o fio condutor
das “coisas profundas”, a busca de uma
história total do poder, em todas as suas
formas e com todos os seus instrumentos.
Uma história de poder na qual este não
esteja nem separado de suas bases rituais,
nem privado de suas imagens e de suas
representações. (LE GOFF in BLOCH,
2005: p.36).
Por que ressaltar 1930, mesmo sabendo que não há datas redondas
no fazer historiográfico? 1930 não foi um ano comum. No rastilho
do final do século XIX e das duas primeiras décadas do século XX,
este ano anuncia-se como o momento de tornar concreto um projeto
de “unidade nacional” em vários campos, com destaque para o
campo educativo. A chamada Revolução de 1930 acende “luzes”
de esperança de que a partir daquele momento, finalmente, o Brasil
ingressaria na tão sonhada “modernidade”.
Era uma República ainda jovem que não se constituía, para os
brasileiros, que tinham sobre si a representação de “esclarecidos”,
uma “nação” moderna e civilizada. Civilização burguesa vista
como molde formatador da “nação”. Na incessante busca em tornar
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o Brasil um país moderno, civilizado, as posições confrontavamse, visões de impossibilidade e de possibilidade desse feito devido
às suas dimensões intercontinentais, às raças que o constituíam e
à “mistura” das mesmas. Fervilhavam conflitos dos grupos sociais
envolvidos nessa busca.

a influência destes professores que lutaram
por renovação: “quando o movimento de
renovação educacional toma para si, na
década de 20, tarefa jesuíta de unificação
nacional (CARVALHO, 2005: 336).

A tensão entre o que era considerado como “obscurantismo” e como
“moderno” é retratado na literatura nacional, como nas personagens
centrais de um romance clássico: Dom Casmurro13. Visto ou

Havia, porém, um claro descompasso entre as representações que os
intelectuais tinham do “povo” e como “ele” se via e pensava. Se os
primeiros, de certa forma, buscavam a homogeneização do diverso,
este se mostrava na forma de uma multidão rebelde14 espalhada

vislumbrado de forma difusa, o “povo” passa a ser razão e objeto
de ações que para além de se pretendem salvadoras, vêem-se como
formadoras da “alma” da população, almejando produzir novas
formas pensar, sentir, viver a vida em sociedade.

pelos diversos bairros da cidade. Era necessário “civilizá-la”. Nesse
desencontro de representações é produzido o que não foi, até os dias
de hoje, desconstruído, permanecendo como substrato nas relações
escola, família e comunidade: o mito da incompetência popular.

O ideário educacional da época encontra-se, também, no centro da
ebulição de 1930 e toma a forma de escolarização institucionalizada
– a escola – em um sentido profundo, político, onde as lamentações
de uns e as censuras de outros não terão força política impeditivas
de tornar nacional o projeto educacional cujas experiências
desenvolvidas, em vários estados, ficaram no âmbito regionalizado.

O Distrito Federal à época – a Cidade do Rio de Janeiro – deveria
cumprir seu papel de cidade irradiadora, para todo o país, de avanços
urbanísticos, culturais, de saúde pública e, claro, educacionais.

o processo de unificação não é, apenas, ação
narrada; é o agente e o sentido da ação... Em
bravura e capacidade de sintetizar o sentido
do processo, a ele só se equipara um seu
homólogo, os jesuítas” (p.334). Notamos

Mil novecentos e trinta é, também, o “ano mítico” das possibilidades
políticas para mudanças sociais mais rápidas, antecipadas pelas
intervenções já ocorridas em várias áreas: Reforma Pereira Passos
modernizando a cidade tendo como exemplo Paris; as Campanhas
de Saúde Pública levadas a cabo por Oswaldo Cruz, desencadeando
a Revolta da Vacina; as gestões na educação de Antonio Carneiro
Leão e Fernando Azevedo.
Buscando um nome para substituir Fernando Azevedo à frente da
Diretoria de Instrução Pública, o Prefeito Pedro Ernesto Batista,
sucessor de Adolfo Bergamini na interventoria do Distrito Federal

13
Romance de Machado de Assis analisado por Roberto Schwarz, no
livro Duas Meninas, onde, na primeira parte, escreve A Poesia envenenada
de Dom Casmurro.

14
Clarice Nunes no texto A Escola Reinventa a Cidade analisa o
ideal civilizador da multidão rebelde no Rio de Janeiro da década de 30 do
século XX.

Um projeto unificador como, talvez, só encontremos similaridade no
próprio projeto jesuítico. Marta M. Chagas de Carvalho, ao analisar
a atuação de Fernando Azevedo, diz:
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(DF), nomeia Anísio Spíndola Teixeira. Ainda que “desconhecido”
da “elite intelectual” do Rio de Janeiro, como aponta Paschoal Leme
em suas Memórias:
A 15 de outubro de 1931, Anísio Teixeira
assumia o cargo de diretor da Diretoria
de Instrução Pública do Distrito Federal.
Hermes Lima, seu coestaduano e
companheiro desde os bancos escolares do
ensino primário [...] revela que a nomeação
de Anísio deveu-se à indicação do ministro
Temístocles Cavalcanti,
[...] líder intelectual prestigioso da
Revolução, pois Pedro Ernesto não tinha
maiores ligações com os meios educacionais
do País. Com as referências recebidas e
depois, no diuturno contato pessoal com
Anísio, durante sua administração, as
relações entre os dois se estabeleceram
numa base mútua de apreço e confiança e
se aprofundaram e fortaleceram cada vez
mais durante quase cinco anos em que
Anísio Teixeira teve a responsabilidade de
dirigir os serviços de educação da capital da
República.
Sem qualquer exagero, pode-se afirmar que,
naquele 15 de outubro de 1931, ia iniciar-se
no Rio de Janeiro, a mais criativa, corajosa
e também controvertida administração de
ensino como jamais se verificara no País.
E isso se deu, não somente em razão das
qualidades pessoais, de temperamento e de
formação cultural e técnica do novo diretor,
como também pelo conturbado momento
histórico vivido pelo País e pelo mundo,
no período em que se desenvolveram as
atividades de Anísio Teixeira no Distrito

Federal.
É certo que as duas administrações anteriores,
a de Carneiro Leão e, especialmente, a de
Fernando de Azevedo (1927-1930), que
introduziu radicais transformações na
estrutura da administração e na organização
e na orientação do ensino na capital da
República, facilitaram extraordinariamente
a ação de Anísio Teixeira. (204: 178)
Carismático, aglutinador, Anísio Teixeira organiza ao seu redor um
grupo de “homens de ciências”, com o objetivo de nacionalizar
projetos de transformação da educação que, anteriormente citados,
foram implantados de maneira regional.
A expressão “homens de ciências” é largamente utilizada e analisada
por Lilia Moritz Schawarcz, no livro “O Espetáculo das Raças”, no
movimento de produzir e tornar conhecido esse grupo de homens e
mulheres cuja tarefa primordial era, através de suas ações, tirarem o
país do “atraso” reinante. A autora traça sua pesquisa e suas análises,
discutindo as doutrinas raciais, com foco nos Museus (Museu
Nacional ou Real, o Museu Paulista, o Museu Paraense Emílio
Goeldi) e nos Institutos Históricos e Geográficos (IHGB, o Instituto
Archeologico e Geographico de Pernambuco, o Instituto Histórico e
Geographico de São Paulo).
Analisa, também, a entrada na cena de disputas políticas as
Faculdades de Direito (Recife, São Paulo) e Medicina (Bahia). Artur
Ramos é oriundo da Faculdade de Medicina da Bahia e, ainda hoje,
produções acadêmicas o colocam diretamente ligado às idéias de
cunho racistas de Nina Rodrigues, simplificando não só as pesquisas
em torno da produção intelectual e lutas políticas de Nina Rodrigues,
como, também, as análises em torno das figuras intelectuais de
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Afrânio Peixoto e Arthur Ramos.
O primeiro discípulo direto de Nina Rodrigues e o segundo colocandose como discípulo de Afrânio, a quem chamava de “mestre”. Os
três estudaram a questão racial, a mestiçagem, as questões étnicas
na formação da “nação” brasileira. Há, porém, nuanças e inflexões
nas reflexões que apresentam. Os três têm um lugar que os une: A
Faculdade de Medicina da Bahia como alunos e/ou professores.
Arthur Ramos, como outros de sua geração, é fruto, herdeiro,
resultado desse momento e dos diversos interesses, dos “ciúmes”,
dos embates políticos e teóricos que estavam em jogo. Sua posição
de não negar sua “origem” geracional; de ver em Nina Rodrigues
o representante maior de uma fase importante na Antropologia; de
discordar, mas não romper com Afrânio Peixoto; suas contradições
teóricas acarretaram incompreensões posteriores.
Antes de serem intelectuais que pensavam o Brasil, eram homens
agindo no seu tempo vivido. Esse encontro geracional que tem seu
apogeu em 1930, de certa forma, acabou produzindo para si mesmo
a figura mítica do “herói”. E o “herói”, assim como o “vilão”, sempre
obscurece o homem que na sua humanidade não é um, nem outro.
Era, também, o momento em que
o advento de uma biologia, de uma
psicologia e de uma estatística aplicadas à
educação confundiu-se com a necessidade
que a ciência, no século XIX, exprimiu
de controlar pela seleção e orientação
escolar (embora não apenas escolar) as
massas urbanas em plena emergência de
novas condições de trabalho geradas pela
sociedade industrial (NUNES, 1994: 187).

No bojo da efervescência de então, é que vamos entender o projeto
que buscou implantar, dentro do projeto anisiano para educação,
Arthur Ramos, ao ficar encarregado da Seção de Ortofrenia e
Higiene Mental (SHOM), o qual seria o primeiro Serviço desse tipo
a ser levado dentro de escolas públicas. “Cabe ao nosso Serviço a
prioridade do reconhecimento oficial da instalação de clínicas de
higiene mental nas escolas públicas do Rio de Janeiro” (RAMOS,
1951: XIX).
Arthur vai, neste momento, debruçar-se sobre seu segundo tema de
interesse (o primeiro seria a questão do negro): a criança-problema,
dando ênfase à ótica ambientalista e culturalista, colocando no centro
das preocupações a família e as condições de vida das crianças.
Na efetivação do pensado e planejado é preciso esquadrinhar a
cidade, disciplinar os corpos, civilizar as almas e para isso a entrada
nos “lares”, particularmente “os lares pobres”, se foi vista por seus
moradores como uma “invasão”, é uma “invasão” “justificada”, pois
significa implementar um “trabalho social no bom e legítimo sentido
da expressão (CORREA, 1982: 236).
As ações podem ser vistas como violentas, seu objetivo é pleno
de “nobreza”: fazer com que os indivíduos produzam novas
subjetividades incorporando novas atitudes. Ser “civilizado” é
possuir “valores materiais e simbólicos” que se coadunem com o
que há de mais avançado em termos sociais, culturais, políticos,
educacionais.
Ser civilizado é superar “crenças” consideradas “irracionais” 15 e
15

Utilizo a noção de “irracionais” entre aspas, considerando que os
intelectuais nas suas pesquisas a utilizam no contraponto ao “pensamento
racional”, considerado adequado e legítimo. “Irracional” cumpre, também,
o lugar de adjetivo desqualificador.
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habitus de viver considerados anti-sociais, creditados aos indivíduos
como escolhas pessoais. Civilização e domesticação funcionam
como sinônimos, na maioria das situações; mas seria ilusório de
nossa parte acreditar que situações de resistência não ocorreram.
Os intelectuais Anísio Teixeira e Arthur Ramos envolvidos nas
dinâmicas de seu tempo, agindo dentro da rede de sociabilidade
intelectual cujos participantes disputavam territórios de poder, busca
fazer do Serviço sob a sua chefia um centro de “ações práticas”,
agindo de maneira preventiva e corretiva.
V- Para continuar pesquisando
No período pesquisado a intectualidade colocou, uns mais que
outros, seus nomes na história social e política do país, e, nesse
grupo. Teixeira e Ramos produziram uma representação de si,
reforçada pelo grupo de intelectuais com os quais teceram a rede de
sociabilidade.
Que lugar social o intelectual ocupa e quem pode ocupá-lo? Quem
era considerado intelectual, tanto no início do século XX? Quem é o
intelectual na primeira década do novo milênio?
Ainda que circule no meio social, no meio
acadêmico, na mídia de maneira geral, a
importância do aprimoramento profissional
e a necessidade de formação continuada,
o que vemos é o professor da educação
fundamental ser produzido como um
profissional menor, em posição subalterna.
Situação que se agrava para aqueles que,
detentores de títulos acadêmicos, continuam
atuando nesta esfera da educação, pois,

geralmente, não têm interlocução na
própria rede escolar, o que o leva a um
isolamento ainda maior, ou ao abandono
desta esfera de trabalho, buscando inserção
no nível superior de ensino, onde acreditam
encontrarão interlocução para suas questões
e, ainda, reconhecimento social.
Ocupantes de lugares marcados pela
ambigüidade, sua ação profissional está
permanentemente submetida ao estatuto
da desconfiança, que muitas vezes se
expressa na pergunta do porquê não está
na universidade. Tacitamente vai sendo
naturalizada a idéia corrente de que é um
profissional muito bem preparado para estar
na escola pública, se está é porque não é tão
bem preparado.
Ambigüidade que se junta ao conjunto de
ambigüidades e perversidades tão bem
retratadas por Nóvoa: “não são burgueses,
mas também não são povo; não devem ser
intelectuais, mas tem de possuir um bom
acervo de conhecimentos; não são notáveis
locais, mas têm influência importante nas
comunidades; devem manter relações com
grupos sociais, mas não podem privilegiar
nenhum deles; não podem ter uma vida
miserável, mas devem evitar toda ostentação;
não exercem o trabalho com independência,
mas é útil que usufruam de certa autonomia
(NÓVOA in ALMEIDA, 2000: 7-8).
Examinando as motivações da busca pela implantação do projeto
escola-novista na década de 1930, foi necessário ter em conta a
necessidade de apreender processos e sujeitos múltiplos dentro do
projeto geral.
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Os sujeitos desses processos vividos cotidianamente são os
considerados socialmente intelectuais na Capital da República.
Construí relações com o período, a Escola Nova, o SOHM, as
escolas, os intelectuais. Fiz escolhas.

O “homem cordial” como um modo de ser brasileiro é capaz de
gestos extremamente sentimentais e cruéis. Aparentemente opostos,
encontraríamos os “sentimentos” no mesmo sujeito, expressando-os
na prática.

Creio que o historiador tem o direito, e talvez
o dever, de se envolver com seu assunto [...].
Mas deve, como todo homem de ciência,
ainda que se trate de uma ciência tão
particular e tão conjectural como a história,
permanecer do lado de fora daquele que é
antes um objeto, o objeto de seu estudo.
O historiador não é um juiz (LE GOFF,
2002:787).

Logo não podemos reputar a Anísio Teixeira e Arthur Ramos
um viés unicamente autoritário ou unicamente sentimental. Não
foi desconstruído o “mito da incompetência popular”, substrato
presente, até os nossos dias, nas ações participativas e na relação
com a população empobrecida. O reafirmou de maneira “agridoce”.

A intenção foi trabalhar a fala suspensa nos diálogos onde “estratégias”
e “táticas”, no sentido certoniano, pudessem ser percebidas.
As bagagens de memória pessoal e social
se multiplicam na partilha, apuram detalhes
na narração, ganham foco caleidoscópico
na associação, e nem assim esgotam o
acervo com que o sujeito lida, pois museus,
bibliotecas, cinematecas, prédios, academias,
universidades, cidades, imagens e normas
muitas vezes são formas de memórias
institucionalizadas, cuja rememoração está
sob controle social rígido. Estas memórias
se tornam muitas vezes sagradas e alienamse do cotidiano dos sujeitos, embora
mantenham seu valor intrínseco (YUNES in
NUNES, 2003: 22).

A força do “mito” não está no seu poder de “verdade”, mas
no seu poder de conhecimento sobre o Outro. Manter o “mito da
incompetência” serve para justificar ações de “desumanizar” o outro
e, a partir desse movimento, abrir caminho para atos de “barbárie”
ser cometidos em nome da “civilização”.

Anísio Teixeira e Arthur Ramos fizeram, respectivamente, da
Diretoria de Instrução Pública e do Serviço de Ortofrenia e Higiene
Mental lugares da sua “cordialidade”. “Cordialidade” no sentido
utilizado por Sergio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil.
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QUEM SOMOS NÓS, PROFESSORES SUL-AMERICANOS,
EM BUSCA DE FORMAÇÃO?
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RESUMO
O esforço de reconfiguração da formação de professores e
pesquisadores no Brasil é marcado pelo desafio da aproximação
entre os campos das ciências da Educação e das Ciências Sociais.
Para Gramsci (1978) cada grupo social cria para si seus intelectuais,
que atuam como “organizadores de homens”, são responsáveis por
explicar as condições da vida. Souza (2016) e Sousa Santos (2014)
contribuem: para o primeiro, majoritariamente, os intelectuais
brasileiros trabalham para justificar a concentração de riqueza
na mãos de poucos. O segundo compara o pensamento moderno
ocidental a um pensamento abissal, pois se estrutura através de linhas
visíveis e invisíveis que dividem a realidade social: dos colonizados
e dos colonizadores. Se a produção intelectual oculta ideologias, as
pesquisas participativas podem nos auxiliar a promover processos
de empoderamento de professores. Buscando colaborar com estes
desafios, um grupo de professores de escolas e universidades públicas,
auto-intitulado Coletivo Investigador, reuniu-se num Projeto de
Extensão. O fórum de relações entre escolas e universidade teve
como objetivo articular pesquisa ao cotidiano escolar. A metodologia
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adotada foi a pesquisa-ação pedagógica (PAPE Franco, 2016) e os
resultados indicam que as dimensões em torno da educação pública,
democrática e laica ainda são precárias entre professores brasileiros.
ABSTRACT
The effort of reconfiguring the formation of teachers and researchers
in Brazil is marked by the challenge of bringing the fields of
educational sciences and Social Sciences. For Gramsci (1978) each
social group creates for you your intellectuals, that act as “organizers
of men”, are responsible for explaining the conditions of life. Souza
(2016) and Shahzad (2014) contribute: for the first, mainly, the
Brazilian intellectuals work to justify the concentration of wealth
in the hands of a few. The second compares the modern Western
thought the abyssal thinking, because if structure through visible and
invisible lines that divide the social reality: of the colonized and the
colonizers. If intellectual production hides ideologies, participatory
research can help us to promote teachers ‘ empowerment processes.
Seeking to collaborate with these challenges, a group of teachers from
public schools and universities, self-titled Collective Investigator,
met in an extension project. The Forum of relationships between
schools and University joint research aimed to school everyday.
The methodology adopted was pedagogical action research (PAPE
Franco, 2016) and the results indicate that the dimensions around
the public, democratic and secular education are still precarious
among teachers.

RESUMEN
El esfuerzo de volver a configurar la formación de profesores e
investigadores de Brasil está marcado por el desafío de llevar a
los campos de Ciencias de la educación y ciencias sociales. Para
Gramsci (1978) cada grupo social crea a sus intelectuales, que actúan
como “organizadores de hombres”, son responsables de explicar
las condiciones de vida. Contribuyan con Souza (2016) y Shahzad
(2014): para la primera, sobre todo, los intelectuales brasileños
trabajan para justificar la concentración de la riqueza en manos de
unos pocos. La segunda compara el occidental moderno pensado
el pensamiento Abisal, ya que si líneas de estructura a través de
visible e invisible que divide la realidad social: de los colonizados y
los colonizadores. Si producción intelectual esconde ideologías, la
investigación participativa puede ayudarnos a promover procesos de
capacitación de docentes. Tratando de colaborar con estos desafíos,
un grupo de profesores de escuelas públicas y universidades, autotitulado colectiva... Contribuyan con Souza (2016) y Shahzad (2014):
para la primera, sobre todo, los intelectuales brasileños trabajan para
justificar la concentración de la riqueza en manos de unos pocos.
La segunda compara el occidental moderno pensado el pensamiento
Abisal, ya que si líneas de estructura a través de visible e invisible
que divide la realidad social: de los colonizados y los colonizadores.
Si producción intelectual esconde ideologías, la investigación
participativa puede ayudarnos a promover procesos de capacitación
de docentes. Tratando de colaborar con estos desafíos, un grupo
de profesores de escuelas públicas y universidades, investigador
colectivo homônimo se reunieron en un proyecto de extensión. El
foro de las relaciones entre las escuelas y la investigación conjunta
de la Universidad dirigido a la escuela todos los días. La metodología
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adoptada fue la investigación acción pedagógica (PAPE Franco,
2016) y los resultados indican que las dimensiones alrededor de la
educación pública, democrática y secular son todavía precarias.

TEXTO
O esforço de reconfiguração da formação de professores
e pesquisadores no Brasil é marcado pelo desafio da aproximação
entre os campos das ciências da Educação e das Ciências Sociais.
A compreensão do mundo social demanda a capacidade de
interpretação, que vai além da simples observação direta. O que
os olhos veem não revela tudo o que o constitui. A interpretação
da realidade social é campo de intensas disputas entre cientistas e
intelectuais. Segundo Gramsci (1978) os distintos grupos sociais
criam, de modo orgânico, para si, os intelectuais que os auxiliam
a elaborar sua compreensão do mundo, sua consciência. Se
concordamos com o autor, temos o desafio de ler criticamente as
diversas produções intelectuais elaboradas pelos distintos grupos,
pois cada uma representa organicamente determinados interesses e
pontos de vista. Para Gramsci (GRAMSCI, 1978: 8) os intelectuais
atuam como “persuasores permanentes”, extremamente implicados
nos interesses que representam.
Na América Latina e, em especial, no Brasil, onde a
desigualdade social nos marca de forma tão contundente, a leitura
da realidade social e as interpretações produzidas pelos intelectuais
que constituem a sociedade brasileira, não é diferente. O que escolas
e universidades utilizam para constituir seus currículos foram
elaboradas em condições de disputas que precisam ser compreendidas,

independente da posição social que se queira defender.
A ação de mudança e superação das condições sociais
desiguais em que vivemos depende da nossa capacidade política
de compreender e buscar caminhos diversos dos estabelecidos para
atuar no mundo. Isto depende, em muito, das formações que podemos
acessar nas nossas carreiras profissionais. Se nestes espaços também
se vê o predomínio destes discursos dominantes, as alternativas de
mudança crítica fica menor.
Neste ponto, recorremos a dois autores que têm contribuído
para a produção de interpretações críticas e capazes de auxiliarnos nesta complexa tarefa de compreendermos nossa realidade
social, em especial as condições profissionais que marcam nossa
profissão docente. O primeiro, Souza (2016), afirma que no
Brasil a “violência simbólica” produzida pela intelectualidade
dominante no país que nos convenceu de que o maior problema que
possuímos não é a desigualdade social, mas a extrema corrupção
associada exclusivamente ao Estado. Esta percepção tem levado
ao desenvolvimento de uma falsa oposição no país: de um lado o
Estado tido como o único responsável pela corrupção e do outro o
mercado, que é o reino da eficiência e da virtude. O autor debate
a tendência dominante entre os sociólogos que marcaram diversas
gerações, como Gilberto Freyre e Sergio Buarque de Holanda,
buscando explicar como suas ideias são determinantes para uma
interpretação da realidade brasileira a partir dos interesses das
classes dominantes, pouco interessadas em aprofundar o debate em
torno da desigualdade.
Para Souza (2016), o impacto avassalador nas ciências sociais
brasileiras e latino- americanas a partir de 1960 — a gênese do que
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chama de “culturalismo brasileiro” — foi criada a partir da obra
“Casa Grande & Senzala”, de Gilberto Freyre, em 1930. Freyre é o
responsável pela ideia de que no Brasil a miscigenação é pacífica e
uma “virtude” do brasileiro. Para Souza (2016) esta ideia cai como
uma luva nos interesses da elite do país, pois a ideia de miscigenação
racial funcionava como redutora de todas as diferenças, em especial
as diferenças de classe, abrindo espaço para que o brasileiro se
compreenda na perspectiva da cordialidade e desenvolva um orgulho
em relação a isto. Essas ideias que associam o povo brasileiro às
ideias de sensualidade, hospitalidade, cordialidade, entre outras, são
a evidência do que o autor caracteriza o brasileiro: “não passível de
discussão” vinculando a identidade brasileira à aceitação.
As contribuições de Sergio Buarque nascem do diálogo com
as de Freyre. Como liberal, idealiza os Estados Unidos da América
como a terra da justiça social e da igualdade de oportunidades e vê
o Brasil como a terra onde o homem cordial brasileiro é emotivo,
avesso à razão e por isto moralmente inferior, além de geralmente
corrupto. (SOUZA, 2016)
As contribuições de Souza (2016) que destacamos aqui evidenciam
como na perspectiva social somos marcados por ideias que não
colaboram para desnaturalizar a vida política social brasileira, pois
não abordam os problemas da desigualdade ou do racismo.
Continuando a reflexão, vejamos o que diz o segundo autor:
Sousa Santos (2007) afirma que estamos marcados por uma injustiça
cognitiva, que vem sendo responsável pelo que denomina de
episticídio, a morte de todas as outras formas de conhecimento que
não as hegemônicas, aquelas produzidas nos centros de poder.
Para o autor, o pensamento moderno ocidental é um

pensamento abissal, que se estrutura em uma linha de distinções
visíveis e invisíveis que dividem a realidade social em dois universos
diferentes: o dos colonizados (Novo Mundo/este lado da linha) e o
dos colonizadores (Velho Mundo/outro lado da linha)4. Trata-se de
um modo de estruturar o conhecimento tornando inexistente todo e
qualquer pensamento que não seja criado pelo outro lado da linha,
ou seja, pelo Velho Mundo.
O conhecimento e o direito modernos representam, na visão
do autor, as bases do pensamento abissal. O campo do conhecimento
consiste no monopólio da distinção universal entre o verdadeiro e o
falso com relação à ciência, em detrimento de dois conhecimentos
alternativos: a filosofia e a teologia. Esse monopólio está, para ele,
no cerne da disputa epistemológica moderna entre as formas de
verdade científica e não científica.
Tal processo levou ao desperdício e à destruição de muitas
outras experiências, pois tudo o que se produziu sob outros
princípios epistemológicos não foi reconhecido como real. O autor
refere-se a um episticídio, à “morte” de todas as outras formas de
conhecimento, e afirma que as universidades (e por extensão, penso
eu, as escolas também) são centros de implantação das bases do
pensamento abissal.
Sousa Santos (2010: 17) afirma que “a luta paradigmática é,
no seu conjunto, altamente arriscada”, o que corresponde a pensarmos
que as inovações entendidas como rupturas paradigmáticas exigem
de professores a reconfiguração de saberes e a necessidade de
conviver com a transformação, com a energia emancipatória.
Se pensarmos o problema da educação na sua complexidade,
verificaremos que as condições para gerar as mudanças reclamadas
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e/ou sugeridas só se efetivam se conseguirmos realizar mudanças
sistêmicas nos processos educacionais, não mudanças isoladas.
Como atingir essa radicalidade? Para o autor, tratar a inovação como
ruptura paradigmática é dar-lhe uma dimensão emancipatória, o que,
podemos supor, corresponde à superação do pensamento abissal.
Sousa Santos sugere ainda que, para superarmos a
condição abissal em direção ao pensamento pós-abissal, além
de reconhecermos sua existência, é necessário também que os
pesquisadores daquele lado da linha (Hemisfério Norte) reúnamse aos das regiões periféricas e a suas epistemologias. Desafia a
universidade contemporânea (e por extensão, a escola) a colaborar
na estruturação do pensamento pós-abissal, por meio de “uma
amplificação simbólica de sinais, pistas e tendências latentes que,
embora dispersas, embrionárias e fragmentadas, apontam novas
constelações de sentido referentes tanto à compreensão como à
transformação do mundo” (SOUSA SANTOS, 2007, p. 84).
Para o conhecimento pós-abissal, um conceito importante é
o de incompletude, pois trabalha com a ideia de que a diversidade
do mundo é inesgotável e de que a diversidade epistemológica
ainda está para ser construída. Nessa perspectiva, o conhecimento
é interconhecimento e se desenvolve pelo diálogo expresso nas
continuidades, simultaneidades ou possíveis atravessamentos
entre saberes. O pensamento pós-abissal supera o isolamento por
meio do que valoriza e nomeia de copresença, isto é, aprender
com o outro, sem nos esquecermos de nós mesmos. “[...] a busca
pela credibilidade de conhecimentos não científicos não significa o
descrédito do pensamento científico [...] mas explorar a pluralidade
do pensamento científico” (SOUSA SANTOS, 2007: 87).

Para o autor, a injustiça social contém no seu âmago
uma injustiça cognitiva. Nesse sentido, um dos caminhos para
superarmos a crise da formação docente é o diálogo entre os saberes
científicos e os outros conhecimentos cotidianos, por meio de uma
prática extensionista, que seja construída no diálogo entre escolas
e universidades, isto é, uma prática verdadeiramente participativa.
Esta seria a base de comunidades epistêmicas mais amplas e com
condições de superar a hegemonia cultural e científica e produzir
o interconhecimento, em que cidadãos e grupos sociais possam
intervir sem necessariamente estar na posição de aprendizes.
Diante desse contexto teórico, podemos afirmar que
aproximar escolas de universidades nas ações de formação docente
corresponde a questionar a centralidade dos processos de formação
de professores. Cabe nos perguntarmos como constituir um espaço
formativo constituído de ambas. O que nos desafia que pensemos
como poderíamos transformar escolas em locais de práticas
reflexivas e universidades em espaços abertos à sociedade. O que
nos desafia é a construção de um campo ampliado de aprendizagem
escolar e universitário, em que a formação docente está em diálogo
com uma comunidade epistêmica mais ampla.
No entanto, o quadro atual é desafiante para a América
Latina. A disputa entre aqueles que buscam reescrever a história
do continente na perspectiva descolonizadora e os que trabalham
por sua recolonização se acentua. Diversos governos conservadores
tomam o poder, nem sempre através de eleições, e o controle do
Estado sobre as populações se acentua através de diversas estratégias,
dentre elas o ataque ao projeto de educação pública como direito da
população. Para Sousa Santos (2007) a educação deve adquirir ainda
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mais destaque quando está em disputa outra “forma para o mundo”.
Afirma que a educação pode estar associada aos processos de
manutenção da vida social, como também a um espaço depositário
de esperanças para as transformações e as utopias dos homens,
sendo, de uma forma ou outra, espaço de disputas intensas.
A revisão das condições epistêmicas nas quais se apoiam
as práticas de formação de professores tem relações diretas com as
interações entre escolas e universidades, o que implica numa revisão
das relações de saberes entre ambas. No entanto é necessário nos
perguntarmos como se efetiva a parceria entre escola e universidade,
se a perspectiva de construção de conhecimento sempre foi de
responsabilidade exclusiva da universidade? Enquanto isso, as
escolas são compreendidas como espaço de práticas do conhecimento
produzidos na universidade.
É no coração da profissão, no ensino e no
trabalho escolar que devemos centrar o
nosso esforço de renovação da formação de
professores (NÓVOA, 2011: 204).

Uma epistemologia da formação docente que se contraponha
à racionalidade técnica e que possa articular-se com as vidas dos
professores nos seus contextos profissionais, no campo das lutas
sociais, nas escolas e universidades, ou seja, em relação direta com
seus valores, desafios e potências é ainda um desafio no Brasil.
Demanda um alargamento de nossas concepções formativas, de
nossas relações com os conhecimentos. Outras relações entre teoria
e prática estão sendo gestadas nesta direção.
Silva Jr. (1990) e Nóvoa (2011) destacam a dimensão coletiva
da prática docente como sendo uma ação que se realiza inclusive
através da colaboração. Afirmam que a complexidade do trabalho

pedagógico exige que possamos desenvolver equipes pedagógicas
com competência coletiva, mais do que equipes que somem
competências individuais, que possam enriquecerem-se mutualmente
como um “tecido profissional enriquecido” para o enfrentamento dos
desafios comuns. Essa condição coletiva e colaborativa da prática
docente exige uma postura de partilha de práticas e uma grande
capacidade de comunicação entre professores, inclusive voltandoos para sua presença pública em compromissos articulados às lutas
políticas que empreendem.
É neste contexto que nasceu a experiência que apresentamos
realizada no Município de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio
de Janeiro, onde um grupo de professores de escolas e universidades
públicas, autointitulado Coletivo Investigador reuniu-se num Projeto
de Extensão. O fórum de relações entre escolas e universidade teve
como objetivo articular a formação docente à pesquisa ao cotidiano
escolar, buscando: 1) contribuir para o desenvolvimento de caminhos
para a educação em São Gonçalo que superem o círculo negativo
que a tem marcado; 2) resistir aos processos de precarização e perda
da autonomia docente através de práticas de empoderamento e
participação coletivas; 3) valorizar a dimensão solidária na prática
pedagógica nas escolas e universidade através da ressignificação das
relações entre ensinar/aprender/pesquisar.
A metodologia adotada foi a Pesquisa-Ação Pedagógica (PAPe)
(Franco, 2016); durante cerca de 6 meses o grupo se reuniu buscando
experienciar processos de investigação coletiva estruturados a partir
da intenção, clara de propósitos políticos comprometidos com a
inversão das relações dominantes entre escola e universidade.
A experiência nos mostrou que é possível através da parceria
escola/universidade pública continuar nos formando como
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professores e estudantes com distintas experiências, principalmente
se buscarmos estruturar espaços de reflexão (que podem assumir
distintos formatos) em conjunto, reconhecendo os saberes de todos
através da instauração de práticas democráticas que nos permitam
formular o cotidiano escolar, como espaço de práxis, e buscar a
compreensão crítica que leva a apropriação transformadora de
professores sobre seu trabalho. Defendemos o saber científico sem
tréguas, mas falamos da participação de outros sistemas culturais,
tradicionais ou não, nos processos de pergunta e de busca de
respostas, científicos.
Tudo está ligado a tudo, e tudo o que um
plano de vida parece separado, em outro, mais
profundo, mais compreensível, esta unido. As
oposições com que a ciência moderna trabalha
não conduzem a integrações posteriores. Não
nos tem levado a uma percepção mais completa,
mais verdadeira e mais totalizadora de qualquer
coisa que tenha se constituído como “objeto de
pesquisa”. (BRANDAO, 2003: 37)

A pesquisa-ação pedagógica como opção epistemológica para a
formação de professores
A opção pela pesquisa-ação pedagógica como método de
investigação expressa um posicionamento acerca da sociedade e
da educação. Compreendendo a educação como prática social, que
reúne saberes de distintos grupos, buscou-se a construção de um
contexto colaborativo para a pesquisa, em que todos os participantes
são ao mesmo tempo sujeitos e pesquisadores na produção de
conhecimentos. Desenvolver uma investigação científica a partir

de fontes que são historicamente construídas, como as relações de
professores e estudantes com escolas e universidade, exigiu a reunião
de condições epistemológicas capazes de auxiliar a formulação de
um campo de investigação solidária, plural, criativa e aberta ao
diálogo universitário e comunitário. (BRANDÃO, 2003)
Para Franco (2008), pesquisar educação é atuar em meio a
uma concepção metodológica que supera a concepção dualística
que pensa o objeto em separado do sujeito. Essa concepção não
corresponde a uma concepção subjetivista, mas a outra racionalidade
para a pesquisa em educação. A autora afirma que a pesquisa em
educação tem uma perspectiva eminentemente pedagógica, pois
estuda as práticas educacionais por meio da participação dos próprios
sujeitos, agindo também no campo da formação dos envolvidos,
transformando-os. Essa opção pressupõe a integração dialética entre
o sujeito e sua existência, entre fatos e valores, entre pensamento e
ação e entre pesquisador e pesquisado. (FRANCO, 2012)
Para iniciar o trabalho foi necessário nos perguntarmos o
que deveríamos fazer quando somos o que queremos interpretar e
conhecer? Quando fazemos parte do que chamamos de “objeto de
conhecimento”, ou seja, aquilo que queremos conhecer e interpretar?
Diante destes desafios nos apoiamos em Brandão (2003) e Franco
(2016) para elaborar um plano de investigação científica coletivo.
A pesquisa foi desenvolvida buscando elaborar condições que
nos permitissem que as relações entre universidade e escolas fossem
experienciadas de forma horizontal, de modo que pudéssemos acessar
os saberes que nascem dessa reunião. Queríamos a emancipação e o
empoderamento de professores através de processos de investigação
partilhada, um trabalho com professores e não para professores
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pois sabemos que quando compreendemos nossa prática temos mais
poder para transformá-la.
A pesquisa-ação voltada para a formação contínua de professores
foi denominada por Franco (2016) de pesquisa-ação-pedagógica,
pois tem a formação como objetivo principal. Aqui é importante
esclarecer que não se trata de tornar os professores pesquisadores
profissionais, mas de realizar um trabalho coletivo que permita
ao professor rever as teorias educacionais e as relações com suas
práticas, para que possa ter condições de reconstruí-las.
A conquista da autonomia docente não é uma qualidade
de alguns, mas um processo que se conquista coletivamente e
gradativamente, garantindo ao professor o acesso a condições
complexas que constituem o campo da educação (Franco, 2016).
Para tanto, investimos em práticas de formação coletivas, pois
acreditamos que se vivenciarmos as condições complexas em
coletivo, compreenderemos a dialética formativa que conduz
à revisão crítica de nossas práticas. Assim, compreendemos a
dimensão social, historicamente determinada e ideologicamente
comprometida, como parte integrante do fazer pedagógico, aspecto
que, mesmo simples, ainda é um desafio no Brasil, como este
trabalho confirma.
A dinâmica de um processo formativo centrado na escola, como
propomos, vincula o ensino à pesquisa e a pesquisa à extensão,
objetivando formar o professor, como profissional, capaz de
compreender e atuar na realidade educacional contemporânea;
da mesma forma que cria condições para a universidade expandir
seu papel social. A pesquisa configura-se espaço de formação
articulado à extensão universitária, como “braços” da universidade
que, através do diálogo e compromissos pactuados, ampliam a

ação universitária para estar em algumas escolas do município. Por
outro lado, busca, também, trazer para dentro da universidade o que
Sousa Santos (2010) propõe como “extensão às avessas”, quando
se constrói condições de outros saberes e atores atuarem no interior
da universidade, convidando os professores das escolas a refletirem
juntos com os estudantes universitários em espaços de formação
continuada.
As fases da pesquisa
A educação, como nos ensinou Paulo Freire (2006), é um
lugar de conflito, onde o diálogo precisa ser conquistado. O trabalho
que desenvolvemos vem buscando colaborar para a conquista das
condições capazes de promover esse diálogo, principalmente entre as
experiências de professores com distintas formações e experiências.
O desafio tem sido desenvolver condições epistemológicas voltadas
para que professores ampliem suas condições de escuta e trocas
entre si, bem como colaborar para a partilha de saberes entre escolas
e universidades.
Mesmo concordando com Freire (2006), foi surpreendente como
nas reuniões ficou explícita a disponibilidade de todos os integrantes
de pensar coletivamente, os pensamentos foram construídos em
sucessivas apropriações de um narrador ao outro. Talvez porque
havia entre os integrantes o interesse na experiência da partilha na
elaboração de conhecimento. Pensando juntos, nosso pensamento
foi adquirindo diferentes “formas” durante o processo, todas
complementares.
Estruturamos o trabalho em várias etapas.
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Começamos buscando nos constituir enquanto coletivo,
identificando nossas trajetórias individuais e integrando-nos através
de nossos interesses.
Em seguida, realizamos mapas gráficos de nossas experiências,
buscando os aspectos comuns, aqueles que poderiam nos auxiliar
na elaboração de nosso objetivo de investigação/trabalho conjunto.
De posse de nosso objetivo, trabalhamos a partir dos mapas
de experiências que havíamos montado, buscando detalhá-lo,
explicitando suas partes e relações.
Em seguida, a partir de conceitos identificados, selecionamos
autores para nos auxiliar no debate. Este trabalho foi realizado
através de diversas dinâmicas, todas buscando a compreensão da
complexidade dialética que nos envolve.
Em todas as fases buscamos a flexibilidade com nossas
agendas sempre implicadas em contextos complexos de trabalho. A
imprevisibilidade que os processos criativos demandam muito nos
mobilizou, “os espaços” de dúvida e inquietação que precisamos
suportar até conquistarmos a inteligibilidade através do coletivo
gerou muita angústia no grupo, que admitia estar acostumado a
executar planos previamente elaborados.
A escuta solidária e a expressão continuada também foram partes
fundamentais de todo nosso trabalho, alargando nossos movimentos,
seja individualmente, seja coletivamente.
Desse modo, foi preciso instaurar espaços institucionais, sem
muito controle, livre de formatos, regras e muitas burocracias onde
trabalhamos em rodas, nos olhando livres dos papéis sociais que
assumimos, no exercício de ver no “outro” um praticante direto
de nossa própria experiência. E, juntos, mesmo que em condições

distintas, reduzimos os conflitos com o que em nós é desigual
vivenciando a pesquisa participante. (BRANDÃO, 2003).
Até o momento, a tarefa de sistematizar, de construir sínteses,
ficou a cargo da pesquisadora responsável, mas o movimento tende
a tomar grupo. Este é o desafio do presente.
Algumas contribuições formuladas a partir da investigação
Primeiro, é preciso dizer que o material aqui apresentado
é parcial, tendo sido elaborado ao término da primeira fase do
trabalho, quando preparávamos o Fórum de Formação Docente, que
será desenvolvido pelo Coletivo Investigador com os professores
da rede municipal de São Gonçalo. Nessa ocasião, então, será
possível reunir um material ainda mais complexo. O material que
apresentamos neste momento é resultado do trabalho de um pequeno
grupo de professores (de universidade e escolas) gestores municipais,
orientadores educacionais e estudantes de universidade. Um grupo
que, além de diverso, cerca de 70% atuam em mais de uma escola,
inclusive em cargos de coordenação municipal, o que faz do grupo
muito conhecedor e representativo da realidade local.
Destacamos a seguir aspectos comuns nas falas de todos
que nos ajudam a compreender, na perspectiva de futuros e atuais
professores, a formação docente no Município de São Gonçalo:
- Reconhecem que a formação profissional que tiveram não
foi suficiente para dar conta da imprevisibilidade da realidade
educativa que encontraram nas escolas. Por isso, admitem que
buscam continuamente aperfeiçoar sua formação pedagógica a fim
de compreender a complexidade das relações entre sociedade e
educação.

233

- Trabalhando em condições precárias, professores muito rapidamente
se tornam insatisfeitos com suas carreiras profissionais e, o que nos
parece mais grave, com pouco instrumental para ressignificar os
sentidos da prática cristalizados no seu cotidiano escolar. O que,
afirmam, geralmente implica em mais vulnerabilidade do fazer
docente, instaurando um ciclo negativo de trabalho, que, acreditam,
pode ser rompido através da instauração de espaços de trabalho
reflexivos nas escolas e nas universidades públicas.
- As escolas são caracterizadas como espaços de muita contradição:
se por um lado há no cotidiano escolar saberes e potenciais que
precisam ser valorizados, revelados e amplificados, por outro,
afirmam que há também muita improvisação, pouca reflexão e muita
precarização de processos das condições de trabalho.
- Para o grupo, nós professores precisamos compreender mais
detalhadamente as dimensões que caracterizam a escola pública,
pois afirmam que estas ainda são um desafio enorme nas redes
públicas. Muitos professores, mesmo atuando nestas redes públicas,
não compreendem a escola como um espaço de garantia de direitos,
de produção da diversidade, de conquista da justiça social. Nesta
perspectiva, assumem, constantemente, uma perspectiva privada,
baseada em seus credos e valores, desconhecendo as dimensões
públicas que devem marcar sua atuação.
- Admitem que as posturas que os professores mais facilmente
estranham nos seus alunos são as que se destacam do status quo e
estas são geralmente fonte de angústia ou repressão. Por outro lado,
o grupo afirma que há muita resistência entre os estudantes que, cada
vez mais, cobram de professores que tornem as escolas um espaço de

todos, querendo ser respeitados em suas diferenças. Estas cobranças
de estudantes se manifestam tanto nas ocupações realizadas pelos
estudantes nos espaços físicos da escola, como na própria violência
cotidiana que promovem.
- A tensão entre autonomia escolar e a gestão promovida pelos
sistemas de ensino sobre as escolas é outro ponto do debate
em torno dos desafios para a conquista da dimensão pública na
educação. A tensão entre a necessidade das escolas de viverem
processos independentes e os sistemas que dizem precisar avaliá-las
continuamente é grande. A construção conjunta do Plano Municipal
de Educação de São Gonçalo, realizado em 2015/16, é apontado
como uma experiência ação pedagógica democrática que, apesar
das contradições que absorveu na sua forma final, se constituí numa
conquista compartilhada entre escolas/secretarias e universidade
pública.
- Há um reconhecimento entre todos os integrantes do Coletivo
Investigador de que a UERJ, localizada em São Gonçalo, é antiga
parceira do município com quem já realizou diversos projetos.

Considerações e perspectivas
O exercício investigativo de repensar a formação de professores
em São Gonçalo/RJ, exigiu que nos posicionássemos acerca de nossa
concepção de professores e de formação. Para o desenvolvimento
de parcerias entre escolas e universidade, voltada para a formação
docente, achamos necessário reunir diferentes pontos de vista num
trabalho em grupo. Queremos avançar coletivamente em relação
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às posições teóricas que através de uma racionalidade técnica
externa a nossa realidade nos formata previamente, impedindo o
desenvolvimento de nossa autonomia docente. Nós, professores
atuantes em áreas periféricas, em continentes também periféricos,
buscamos superar a distância entre teoria e prática, tão comum em
nosso campo de trabalho, experienciando um processo de formação
que nos permita ir além dos processos pedagógicos colonizados,
aqueles construídos por outros a partir de realidades distintas das
nossas.
A experiência que vivenciamos em conjunto nos mostrou que
a pesquisa-ação pedagógica (PAPe) é importante ferramenta de
formação para nós, pois se move numa racionalidade diferente da que
vem orientando a formação profissional de professores. Através dela
nos aproximamos de metodologia que nos respeita como sujeitos de
nossas próprias circunstâncias, propiciando-nos a oportunidade de
elaborarmos nossos saberes de forma emancipatória. (Franco, 2016)
Nesta primeira fase então, organizando o curso de extensão
para professores de São Gonçalo, escolas e universidade públicas
instauraram este campo de pesquisa, com professores distintos
exercendo um trabalho intelectual em conjunto, investigando as
condições capazes de nos emancipar individual e socialmente. Até
o momento podemos afirmar a importância deste trabalho para os
esforços que promovem a formação de professores na perspectiva
da escola pública, democrática e laica.
Utilizo não o ponto de vista do autor, mas o nosso, de país colonizado, como
referência.
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(Endnotes)
1
O conceito de “intelectual coletivo” tal como compreende-se neste
trabalho tem como referência a concepção de Antônio Gramsci que não se limita
apenas à noção de um indivíduo pensador isolado ou “intelectual individual”. Para
G. intelectual é todo aquele que apresenta “certa capacidade dirigente e técnica”,
deve ser “um organizador de massa de homens, dever ser um organizador da
‘confiança’” dos que investem em seu empreendimento (GRAMSCI, 2001, p.15).
“Todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no
mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, organicamente,
uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência
a própria função, não apenas no campo econômico, mas também no social e
político: o empresário capitalista cria consigo o técnico da indústria, o cientista
da economia política, o organizador da cultura, de um novo direito etc. [...]”.
Os empresários, ou “pelo menos uma elite deles deve possuir a capacidade de
organizar a sociedade em geral, em todo o seu complexo organismo de serviços,
até o organismo estatal, tendo em vista a necessidade de criar as condições mais
favoráveis à expansão da própria classe” (Ibidem). O “intelectual coletivo” nesta
acepção pode ser um partido político, uma organização sindical ou de classe, pode
ser o próprio governo, a Igreja ou a Religião oficial, se for o caso, os meios de
comunicação de massa etc. Isto aliado ou não aos “intelectuais individuais” que
lhes dão apoio e sustentação ou lhes prestam vassalagem.
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Entrevista - João Adolfo Hansen
“A universidade hoje é jívara, aqueles índios que encolhem
cabeças. Os alunos todos com a cabeça encolhida pela
hiperespecialização”

Bruno Garcia

Desencolher cabeças
A história da escrita brasileira está mais curta. Para as
universidades, não interessam mais pesquisas sobre a produção
colonial, e até mesmo o século XIX começa a ser área de
poucos especialistas. Quer estudar literatura? O jeito é escolher
um moderno, como Drummond ou Clarice Lispector. Mesmo
que quase tudo já tenha sido dito sobre eles.
O diagnóstico vem de um dos maiores críticos literários do
Brasil. Felizmente, João Adolfo Hansen não se apega a esses
rasos critérios. Seu território são as “velharias”, como ele
mesmo se refere à tradição retórica latina e seu uso por Antônio
Vieira e Gregório de Matos.
Para um doutor em velharias, aposentado depois de lecionar
literatura na USP por 30 anos, suas ideias são um oásis de
sofisticação, num tempo em que a cultura de massa fragmenta
o saber e banaliza a cultura até mesmo nos critérios de
financiamento da pesquisa acadêmica. “O destaque é a marca
da cueca que o escritor usa, o perfume, ele mesmo é uma
marca”. Quando o intelectual vira produto de consumo, é sinal
de que as cabeças estão encolhendo.
Quem recebeu a Revista de História em sua casa em São
Paulo foi um pensador moderno. E isto não é contradição.
“Fiz o mestrado sobre Guimarães Rosa porque sempre gostei
das coisas modernas, e acho que foi por causa delas que fui
voltando e estudando o passado”.
Se a universidade dispensou-o por ter 70 anos, azar da
universidade.
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A cultura nacional nunca precisou tanto das sábias velharias de
João Adolfo Hansen.
RH - Por que Antônio Vieira é uma figura tão central para
entendermos o século XVII?
JH - Ele é o século XVII. Participou de todas as grandes
questões que agitaram o século. Em 1640, ele se torna pregador
da Capela Real e o rei D. João IV manda-o ser embaixador e
diplomata na França e na Holanda. A estratégia dele é garantir
o domínio português no Atlântico Sul, mantendo no Brasil os
índios catequisados e subordinados à Companhia de Jesus.
O colono estava proibido de escravizar índio. Ao mesmo
tempo, queria manter o controle português do tráfico negreiro.
Portugal, na época, fornecia negros para a América espanhola,
portuguesa e inglesa, um lucro duas vezes maior do que o do
açúcar. A Companhia de Jesus funcionava no Brasil como o
braço direito da política da Coroa.

Os piratas ingleses e franceses ficavam na foz do Tejo e, quando
os navios chegavam, eles assaltavam, matavam todo mundo
e fugiam para o Canal da Mancha. Vieira pensava em usar
o dinheiro judaico para fazer frotas armadas e impedir esses
ataques. Mas a Inquisição o prende e ele perde totalmente o
domínio da situação.
RH – Outra virada foi a volta ao Brasil?

JH – Em 1656 o rei morre e sobe ao poder o filho dele, Afonso,
que é um mentecapto, um débil mental. Logo em seguida, o
grupo inimigo do Vieira (o Castelo Melhor) dá um golpe de
Estado, e Pedro, que não vai com a cara do Vieira, sobe ao
trono. Nesse momento a Inquisição prende o Vieira.

JH – Em 1681, o papa o liberta da autoridade da Inquisição,
e como a situação em Portugal não era mesmo favorável, ele
volta para a Bahia. É ele quem faz o parecer sobre a destruição
do Quilombo dos Palmares, quem decide que o Quilombo deve
ser destruído. Depois briga com a própria Companhia, com o
grupo de jesuítas italianos que estava em Salvador, favorável
aos bandeirantes de São Paulo que queriam escravizar índios
nas minas de Itaverava. Eles impõem um silêncio obsequioso,
mandam-no calar a boca. Na Bahia, ele começa a redigir A
Chave dos Profetas, em latim, até poucos dias antes de morrer,
em 17 de julho [de 1697]. Já não tinha dentes, estava cego, tinha
uma ou duas pernas quebradas, a mão torta. Ficava deitado e
não conseguia mais escrever; estava ditando em latim o texto
para um secretário. Ele morre no mesmo dia em que chega da
Europa a autorização do papa mandando liberá-lo do silêncio
obsequioso. Agora ele estava em silêncio para sempre.

RH – Ele era acusado de defender os judeus?

RH – Qual o lugar dele como escritor?

JH – O fato é que ele estava defendendo não propriamente
os judeus, mas o capital dos judeus. Então, as embarcações
portuguesas já estão muito velhas e não possuem defesas.

JH - O Vieira foi o primeiro a fazer um sermão por meio de
cartas. Ele sistematiza os usos da gramática portuguesa, de um
português que já é o nosso moderno.

RH – Quando foi que a situação se voltou contra ele?
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Quando Fernando Pessoa diz que o Vieira é o imperador
da língua portuguesa, tem esse sentido. Ele é o primeiro a
sistematizar na escrita a língua portuguesa culta. A partir de
então, todos os escritores encontrarão nele modelos de escrita,
independentemente da religião.
RH – Por que a dificuldade em apresentá-lo como autor hoje?
JH – Bom, hoje a cultura é pop, marcada pela indústria de
massa. Os jovens, mesmo na universidade, não têm mais essa
informação histórica nem esse desempenho da linguagem. Os
padrões da língua são extremamente mais complexos do que os
atuais. Hoje, os padrões são sintéticos e reduzidos tanto na fala
quanto na escrita. Na USP, 15 alunos do 4º ano da graduação
vieram me procurar dizendo que não entendiam o que o
Gregório de Matos Guerra dizia. Eu respondi: sinto muito, mas
isso não é problema do poeta. Se vocês não entendem Gregório,
também não entendem Shakespeare, não entendem Cervantes,
enfim, não vão entender nada contemporâneo dele. O problema
é de vocês, que não entendem a linguagem figurada, a metáfora.
RH – Por que a universidade não consegue reverter isso?
JH – Na USP, na área do francês, não existem no programa os
autores do século XVI e do XVII, apenas XIX e XX. Na área do
inglês, não se estuda Shakespeare. Na literatura brasileira, os
estudos de colônia foram transformados em disciplina optativa
do último ano. Há um consenso em toda universidade de que
esses assuntos devem ser excluídos da graduação.

Caso alguém queira estudá-los, talvez eles sejam objeto de
especialização numa pós-graduação. Em 90% dos casos, a
concentração é no século XX. Até o XIX está virando coisa
de especialista. A academia se redefiniu em função desses
programas de financiamento, dessas agências, e em função de
trabalhar com coisas que tenham qualquer apelo comercial, no
caso da literatura.
RH – Como isso acontece, na prática?
JH – Eu te dou um exemplo. Em 1993, o João Alexandre Barbosa,
diretor da editora da USP, foi procurado por um professor de
História da USP que tinha uma cópia em latim do manuscrito
da Chave dos profetas, e queria estudar. E, para isso, precisava
traduzir. Fizemos um projeto que envolvia várias universidades
e enviamos para a Fapesp [Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo] para conseguir financiamento. O parecer
da Fapesp foi negativo, dizendo que Vieira não tinha interesse
cultural. Há vinte anos, um parecer como este já evidenciava
uma coisa que viraria praxe na universidade. Um aluno que
estude latim ou grego na USP vai ter que ler Homero, Píndaro,
Sófocles, Virgílio, Cícero. Mas, no caso da literatura brasileira,
o que importa é uma ideologia nacionalista das letras.
RH – Vieira não é brasileiro?
JH – Vieira é ibero-português, está no “Brasil”, mas não é
Brasil ainda. Gregório de Matos também não. Nessa lógica, só
interessam autores que falaram do Brasil como nação.

247

Existe uma ideologia nacionalista no currículo. Os alunos
estudam um currículo implícito: tem informação histórica,
mas ela já vem com uma concepção de história, do que deva
ser a história, que a priori exclui esses objetos por terem
sido portugueses, espanhóis ou ingleses em processos de
colonização. O aluno, quando entra na graduação, já sabe que
existem no mercado alguns objetos que rendem um capital
simbólico maior do que outros.

coloniais. Havia 12 professores, e os 12 foram reprovados,
porque ninguém sabia nada. Um foi ex-orientando meu de
mestrado. Tadinho, eu acho que ele deixou explícito o que
acontece hoje: ele disse na banca (eu não estava por ele ser meu
ex-orientando) que no mestrado tinha estudado um assunto
colonial, mas que para o doutorado escolheu um tema que dava
mais prestígio, o Machado de Assis. Então, um colega que
estava na banca perguntou o que ele estava fazendo ali, num
concurso para professor de assuntos coloniais.

RH – Os temas de estudo acabam ficando muito restritos?
JH – Nós temos uma repetição infinita, milhares de trabalhos
sobre Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Graciliano Ramos,
Drummond e Machado de Assis, milhares. E centenas de outros
assuntos desapareceram, mesmo modernos, como a poesia
simbolista, os poetas realistas, os poetas parnasianos, os autores
do movimento modernista de 22. As coisas fundamentais
sobre os autores estudados hoje já foram ditas pelos grandes
críticos, enquanto os assuntos de colônia desapareceram.
Trezentos e vinte anos de história colonial estão excluídos. Os
professores foram obrigados a se hiperespecializar para receber
financiamento, e isso muitas vezes determina uma visão muito
estreita em termos de cultura. Depois vão orientar alunos, que
vão repetir o que fizeram.
RH – Então isso influencia a formação de professores?
JH – A [Literatura] Brasileira da USP, no ano passado, fez um
concurso para escolher professores para dar aula sobre coisas

RH – Quais são os desafios de estudar a linguagem antiga?
JH – A universidade herdou um conceito idealista de linguagem,
que se associou a certo marxismo aqui no Brasil. É Lukács e
a ideia de que a linguagem é um epifenômeno, um reflexo da
realidade. A base econômica – infraestrutura – é o fundamental,
e a linguagem é a superestrutura que a reflete. Desde o início a
gente foi contra essa ideia, mostrando que a linguagem também
é prática e ativamente construtora da realidade em que acontece.
A ideia foi trabalhar justamente os sistemas de representação, as
categorias e os conceitos desses sistemas. No caso do português
antigo, isso nos remeteu à retórica. Mesmo na universidade a
concepção sobre retórica é positivista, platônica, como se fosse
discurso de político baiano, enganação, falsidade. E a gente não
estava pensando retórica assim, mas como as várias técnicas
de produzir discursos eficientes. Desde o século XIX isso foi
rompido, eliminado e substituído por um pensamento liberal
ordenado pela ideia de progresso, que jogou fora tudo o que era
São Tomás de Aquino e Aristóteles, e colocou no lugar Hegel
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e Kant e, no século XX, Marx. A leitura da história passada
foi feita segundo interesses do presente, projetando em todos
os tempos o modelo de homem burguês, liberal. A nossa ideia
foi buscar o específico, o que nos obrigou a cair nessa velharia
toda.
RH – As áreas de saber estão muito fragmentadas?
JH – Para mim, a universidade hoje é jívara, aqueles índios que
encolhem cabeças. Os alunos se parecem com eles, todos com
a cabeça encolhida pela hiperespecialização e pela redução da
visada na história. A história foi reduzida ao saber de alguns
especialistas que, nos seus campos, fazem coisas muito legais.
Mas a própria história que permitiria a outros intelectuais, como
um professor de literatura, de arte, de estética, um filósofo,
pensarem os processos que estudam, esta foi eliminada.
RH – Como entram as agências de financiamento nesse
processo?
JH – É uma subordinação neocolonialista aos Estados Unidos.
Há uns cinco anos, a Capes [Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior] mandou para a minha área uma
determinação dizendo que professores de literatura brasileira
deveriam preferir publicar em inglês, em revista de classe
C e D, a publicar em revistas brasileiras de nível A. Eu fico
pensando quem pode ter feito uma determinação dessas. São
colegas nossos, de letras, que estão lá, na Capes.

O que significa essa subordinação? Eles dizem que se trata da
internacionalização do resultado. Mas será que os americanos
têm tanto interesse assim em José de Alencar, Graciliano
Ramos, Gonçalves Dias? Não acredito.
RH – A publicação em revista acadêmica fica restrita a
especialistas. Não seria desejável atingir públicos maiores?
JH – Mas a ideia é a quantificação, a hiperquantificação. Eles
ficam contando pontinhos, quantos textos uma determinada
área publicou por ano. Pode ser uma receita de bolo na
Folha de S. Paulo, que é um jornaleco, ou um tratado de 600
páginas. Isso é espantoso, mas o que mais me espanta é que
sejam colegas, supostamente intelectuais. É uma redução da
inteligência que produz uma ignorância muito ativa. A maior
parte dos professores é obrigada a se subordinar porque é uma
lei de sobrevivência. Fico pensando que critérios são esses.
RH – Não deveria haver critérios culturais?
JH – Tem tudo, menos cultura. A cultura está liquidada neste
país. Vejamos o que está acontecendo aqui em São Paulo. O
fascismo reelegeu os tucanos aqui e tentou eleger o Aécio,
e até agora está falando mal dos nordestinos, de negros, de
mulatos. Todo dia temos notícias dessa ignorância da classe
média. Classe média que se orgulha de estar aqui no “Sudeste
maravilha” e que é quatrocentona: foi assassina de índio,
escravocrata e ignorante até o século XIX, quando poliu as
unhas.
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Essa classe média que está aí é um bando de gente nova rica,
ignorantíssima. Eles têm a cabeça em Miami e no talão de
cheques. O que a universidade ou a cultura representam para
eles? Não representam nada.
RH – O que pensa da crise na USP?
JH – A USP cresceu, nos últimos dez anos, quase 80% na
graduação e uns 40% na pós. Mas os governos ficaram na moita,
agindo como se aquela mesma verba fosse suficiente. Claro que
não é. Ficou inadimplente porque aumentou muito o quadro de
funcionários e os gastos com tantos estudantes a mais. A Folha
de S. Paulo propôs que o problema eram pessoas como eu, os
aposentados, que ganham muito e são improdutivos. O ideal é
que eles morressem o quanto antes. Os tucanos propuseram a
privatização – como vêm fazendo desde o tempo do Fernando
Henrique, desde o Montoro. E esse silêncio da cidade de São
Paulo. O que podemos esperar disso? Não podemos esperar
nada dessa sociedade. Como dizia o Rockefeller: quando me
falam de cultura, eu puxo o talão de cheques. E, mais à frente,
quando me falam de cultura, puxo o revólver. Qualquer coisa
vira fascista, nazista.
RH – Qual é o lugar ou o papel do intelectual hoje?
JH – O intelectual deve ter uma posição de total autonomia,
ele não pode ser partidário. É uma consciência lúcida e crítica,
a afirmação e a negação. É um princípio de destruição, de
autodestruição inclusive.

Só que aqui no Brasil os intelectuais facilmente ficam orgânicos
e se vendem. Eles querem entrar para a Academia Brasileira,
eles acreditam ser homens notáveis, acreditam ser professores
eméritos da USP. É fácil se vender. Começa pela venda de si
para si mesmo, para o próprio narciso. O intelectual que quer
pensar-se a si mesmo intelectualmente, a primeira crítica que
ele se faz é a do seu eu: pensa que o eu dele é importante. Ele
vai morrer. É legal pensar na morte, pensar todas as coisas da
perspectiva da morte, que é a perspectiva da história, a de que
as coisas passam. Mas eu não saberia dizer o que os intelectuais
devem ou não fazer, acho imoral dizer o que os outros devem
fazer.
RH – Como o excesso de produtivismo afeta a crítica literária?
JH – Ontem abri a “Ilustríssima” da Folha de S. Paulo, e
tinha uma menina de 20 anos que está escrevendo um novo
romance. Mas o personagem dela é um tipinho insignificante.
Muitos escritores fizeram isso, escrever muito bem sobre a
insignificância do tipo. Mas ela escreve mal, ela reproduz na
escrita a insignificância do personagem. Eu, como professor de
literatura, gostaria de ver uma elaboração literária e não essa
matéria baixa. É a irrelevância. O destaque é a marca da cueca
que o escritor usa, o perfume, ele mesmo é uma marca.
RH – A Academia virou isso também?
JH – A Academia sempre foi. Machado de Assis já dizia “essa
é a glória que eleva e que consola”.
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RH – De onde vem a relação entre crítica literária e história na
sua carreira?
JH – Aconteceu fundamentalmente nos anos 80, quando fui
estudar a poesia que se atribui ao Gregório de Matos Guerra. O
estudo me fez ler alguns historiadores da cultura, mas também
me propôs a ideia de ler coisas antigas que eu não conhecia.
Buscar, por exemplo, discursos contemporâneos, e até
anteriores, como todo um bloco greco-romano, começando por
Aristóteles, que me permitiu construir modelos para entender
essa poesia. Trabalhando com ela também fui remetido a uma
agência cultural, a Companhia de Jesus, que nos séculos XVI,
XVII e XVIII estava educando, no caso ibérico, os letrados.
Para mim, a Companhia tinha interesse por si mesma, mas
também era um meio para chegar a outras coisas.
RH – Na graduação, começou pelas letras anglo-germânicas?
JH – Sim, há mil anos. Depois fui trabalhar na escola secundária
como professor de latim. Depois fui professor secundário
de português em escola pública. Fiz um concurso na USP e
comecei a trabalhar como professor de literatura brasileira
em 1983. Fiquei lá por 30 anos. Há dois anos me aposentei,
quando completei 70 anos e caí na “expulsória”. Na USP fiz
o mestrado sobre Guimarães Rosa, porque sempre gostei das
coisas modernas e acho que foi por causa delas que fui voltando
e estudando o passado. As coisas modernas tinham aqui no
Brasil uma interpretação comprometida com o nacionalismo
romântico.

A minha hipótese foi estudá-las segundo os critérios delas,
do tempo delas, e não a partir de critérios posteriores. Isso
me obrigou a buscar o específico. No caso das letras, eram
os tratados de retórica e de poética. Fui levado ao Vieira
por critérios semelhantes. Quando fiz meu trabalho sobre o
Gregório de Matos, tive que estudar a questão das doutrinas
do poder nos séculos XVI e XVII. No caso português, era a
doutrina católica contra a doutrina maquiavélica e a doutrina
luterana-calvinista de poder. Isso me remeteu a ler teólogos
como o Francisco Suárez. A leitura do Suárez me fez pensar
que eu já tinha lido alguma coisa familiar. E aí ficou claro que
era o Vieira.
RH – Como assim?
JH – O Vieira repete absolutamente tudo, tudo do Suárez. Entrei
no Vieira começando pela oratória. Conheci o [Alcir] Pécora
por causa disso. Por volta de 1990, o Alcir fazia doutorado
na USP e o orientador dele me convidou para participar
da qualificação. Disse que não queria deixá-lo continuar o
doutorado, porque Alcir não estudava literatura, só lia teologia
tratando do Vieira. Eu disse que achava que o Alcir tinha razão,
porque o próprio conceito de literatura é uma invenção do fim
do século XVIII. Como o Vieira tinha vivido pelo menos 100
anos antes, não podia conhecer nem o conceito de literatura.
Alcir estudava oratória, sermão, um gênero sacro, tinha tudo
a ver com teologia. E nós ficamos muito amigos depois disso.

255

Obras De J. A. Hansen
Obra Completa. Padre Antônio Vieira. Sermões de Nossa
Senhora (org.). Vol. VII. 1.ed. Lisboa: Círculo de Leitores,
2013.
A Sátira e o Engenho. Gregório de Matos e a Bahia do Século
XVII. Vol. I. 2.ed. Cotia/ Campinas: Ateliê Editorial/ Editora
da Unicamp, 2004.

Verbetes
Alcir Pécora (1954-): Crítico literário e professor da Unicamp.
É organizador dos sermões do Padre Vieira.
Francisco Suarez (1548-1617): Jesuíta, filósofo, jurista e
pensador espanhol. Foi professor da Universidade de Coimbra
e autor de vários trabalhos que vão da metafísica à justiça.
Gyorg Lukács (1885-1971): Filósofo marxista húngaro. Entre
seus principais livros se encontram Alma e Forma e A teoria
do Romance.
Gregório de Matos Guerra (1636-1696): Advogado e poeta,
nascido em Recife. Ficou conhecido como “Boca do Inferno”
pela contundência de sua obra satírica.
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RESUMO: A pesquisa aqui colocada, objetiva contribuir para com conhecimento no campo
da história da educação. Torna-se relevante, em razão da importância desse período social,
cultural e histórico na educação brasileira: estudar e pesquisar a administração de Anísio
Teixeira como Diretor de Instruções Públicas do Rio de Janeiro (1931- 1935) tendo como
foco na implementação da Universidade do Distrito Federal (UDF), modelo de universidade
proposto e defendido por Teixeira. Busca aprofundar sua concepção de universidade que se
constitui na base da concretização do projeto da UDF.
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ABSTRACT: The research here aims to contribute to knowledge in the field of the
history of education. It is relevant, due to the importance of this social, cultural and
historical period in Brazilian education: to study and research the administration of Anísio
Teixeira as Director of Public Instruction of Rio de Janeiro (1931-1935), focusing on the
implementation of the University of Federal District (UDF), model of university proposed
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temática aqui colocada. Nesta perspectiva, um projeto como a Universidade
do Distrito Federal deve ser lembrado, pesquisado e analisado. Um modelo
de ensino inovador que representava resistência ao padrão tradicional comum
das universidades da época, tendo como sua principal marca a valorização do
magistério, uma necessidade que se faz presente até os dias hoje, visto que, a
área da educação segue sendo desvalorizada socialmente e apontada como um
campo de conhecimento menor.
Além do mais, este trabalho torna-se relevante ao analisar Anísio Teixeira em
duas dimensões: I)Anísio diretor II)Anísio pensador, ou seja, sua contribuição
em dois eixos como um fator decisivo na construção da UDF. Para isso, será
utilizado como referencial teórico o conceito de Intelectual Orgânico elaborado
pelo italiano Antônio Gramsci em sua obra Os intelectuais e a Organização da
Cultura (1982). Nesta perspectiva, ao ser considerado um homem de ação, sua
vida intelectual não se restringia somente as suas ideias, e sim a pratica delas.

			
INTRODUÇÃO
A proposta deste trabalho tem por objetivo analisar a atuação de Anísio
Teixeira (1900-1971) a frente do cargo de Diretor Geral de Instrução
Pública da prefeitura do Rio de Janeiro (1931-1935). Neste sentido, o foco
da investigação está na construção da Universidade do Distrito Federal –
(UDF) criada em 1935, assim como o modelo de universidade idealizada pelo
intelectual. Desta maneira, o presente artigo resgatar uma figura importante e
por vezes esquecida, assim como um dos seus feitos mais significativos que
foi a criação de uma Universidade na capital da República em um contexto
marcado por grandes agitações políticas.
Em tempos de desmonte das universidades públicas e a falta histórica
de investimentos na área da educação, considero importante retomar a

O artigo será dividido em três partes. Na primeira etapa busca-se apresentar
uma visão panorâmica da conjuntura histórica do período anisiano em questão.
Na segunda sessão, objetiva-se analisar o pensamento do intelectual no que
diz respeito ao ensino superior, bem como suas principais influencias teóricas.
Na terceira e ultima parte abordaremos a criação da UDF, o modelo de
universidade elaborado pelo intelectual, bem como as motivações que levaram
o seu fechamento.
I-PANORAMA HISTÓRICO
A história é a ciência dos homens no tempo, disse Marc Bloch2. Na
esteira desta afirmação cabe ao historiador analisar criticamente o passado
estudado, tendo como foco a compreensão dos agentes históricos, assim como
suas intervenções, motivações e condições. Considera-se que as condições
2
BLOCH, Marc. Apologia da história: ou o ofício de historiador.
Zahar, 2002.
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históricas nas quais consubstanciaram a idealização e criação da Universidade
do Distrito Federal, tiveram como fatores relevantes acontecimentos que aqui
serão mencionados.
Primeiramente, cabe aqui ressaltar os impactos da 3Revolução de 1930.
Sendo assim, este acontecimento histórico ficou marcado por um momento de
grande efervescia no cenário politico brasileiro. Chefiada por Getúlio Vargas,
a revolução gerou modificações estruturais na sociedade, na economia e
principalmente na organização política do país. (BORES, Fausto. 1970).
A transição da Primeira República4 para a Segunda República
representava mais que uma ruptura institucional, simbolizava, por sua vez,
o “moderno”, o novo, e nascia consigo o sentimento de esperança e anseio
por transformações. Deste modo, considerado um momento de importantes
mudanças, no campo educacional não foi diferente. Neste sentido, uma das
primeiras medidas do governo provisório de Vargas foi criar o Ministério da
Educação e Saúde – (MES), tendo como ministro Francisco Campo. Após a
criação do ministério passou a ser discutido e disputado qual seria o modelo
educacional adotado por este novo regime.
Nesta direção, o Ministério da Educação e Saúde nesse primeiro
momento atou de maneira bilateral, ou seja, conciliando ideias renovadoras
da educação com os antigos privilégios. Deste modo, promoveu reformas
atendendo pedidos da Igreja, assim como também favoreceu determinados
anseios dos escolanovistas. (VICENTINI, Letícia. 1986)
Diante desse contexto, é possível observar que havia no campo da
educação uma disputa pelo sistema educativo. Em vista disso, durante a
década de 30 ganha força um movimento conhecido por 5Escola Nova. Este
3

Foi um episodio da história do Brasil, marcado pela transição da República
Oligárquica para a Segunda República. Ler mais em: FAUSTO, Boris. A Revolução de 1930.
Editôra Brasiliense, 1970.

4
Ler em: DE CARVALHO, José Murilo. Os bestializados. São Paulo:
Companhia das Letras, p. 24, 1987.
5
O movimento Escola Nova no Brasil, caracterizou-se por ser um
movimento de educadores e intelectuais críticos a educação tradicional

movimento que vinha desde os anos 20, reunia uma serie de figuras importantes
da intelectualidade brasileira, assim como educadores da época que viam na
educação a mola propulsora para a “modernidade” da “nação” e afirmava a
necessidade da reforma do ensino brasileiro. (NUNES, Clarice. 2000)
No entanto, torna-se relevante aqui salientar, que, neste momento e
durante toda a Primeira República, o ensino brasileiro era dominado pelo
monopólio educativo católico, um ensino privado, logo destinado às classes
abastadas da sociedade brasileira. Referente a essa afirmação, os escolanovistas
lutavam contra esse monopólio educacional da Igreja. Com isso, acirrava
uma disputa entre aqueles que apoiavam o ensino religioso privativo e os que
defendiam a laicização da educação e um ensino publico de qualidade. Este
conflito entre católicos e escolanovistas permanece durante toda a década de
trinta e é fundamental para compreender o ambiente do período de criação da
UDF, assim como um dos motivos do seu desfecho.
Um ano após a Revolução de 30, Anísio Teixeira foi nomeado pelo
prefeito da cidade do Rio de Janeiro Pedro Ernesto a Diretor de Instrução
Pública e passou a ocupar um dos cargos de maior prestigio no campo
educacional da época durante o ano de 1931 a 1935 (FÁVERO, Maria. 2007).
Antes de tudo é importante acentuar que neste momento o Rio de Janeiro
era a capital da República, logo, palco de grandes agitações politicas sendo
considerada “a vitrine do Brasil”, a cidade modelo servindo como “tambor
de ressonância” para os demais estados da federação. Durante o momento
em que ocupou este cargo administrativo, promoveu reformas importantes
no ensino na cidade que o projetou nacionalmente. (NUNES, Clarice. 2000).
Durante sua administração, foi lançado o Manifesto dos Pioneiros
da Educação Nova, em 1932 redigido pelo educador Fernando de Azevedo,
assinado por 26 signatários tendo como objetivo de atingir “o povo e ao
governo” com a finalidade de fornecer diretrizes para a educação. (AZEVEDO,
religiosa e elitista, em prol da reforma estrutural do ensino. Conhecido também
por escolanovismo, este movimento chegou ao Brasil por volta da década de
20, mas foi durante a década de 30 que ganhou mais expressão.
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Fernando. 1932). Neste sentido, Anísio Teixeira foi um dos signatários
mais notáveis do manifesto, bem como figura preeminente do movimento
Escola Nova no Brasil. Neste mesmo ano criou o Instituto de Educação
sendo professor da Cátedra de Filosofia e Educação, ocupou a presidência
da Associação Brasileira de Educação – ABE, e no final de seu cargo criou a
Universidade do Distrito federal, está aqui em analise. (LEMME, Paschoal.
2007).
O período em que ocupou a Diretoria de Instrução Publica foi
marcado por intensos conflitos no campo político do país. Nesta direção, o
processo revolucionário culminou no que venha ser chamado de Revolução
constitucionalista de 19326, assim como a elevação de correntes ideológicas
que, por sua vez, dividia o mundo e penetravam na vida politica do país
levando, por sua vez, a formação da Ação Integralista Brasileira (AIB)7 e a
Aliança Nacional Libertadora (ANL)8 . (BORES, Fausto. 1970).
A criação da UDF foi contemporânea ao que venha ser chamado por
Levante Comunista de 1935, liderada pela Aliança Nacional Libertadora e
chefiada por Luiz Carlos Prestes. Sendo assim, a “ameaça comunista” gerou
impactos no governo federal levando Getúlio Vargas a adotar medidas mais
centralizadoras e repressivas. Dentro destas medidas estavam à prisão de
participantes do levante e até mesmo de senadores e deputados como, por
exemplo, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro Pedro Ernesto. (FERREIRA,
Jorge. 2003)
6
Movimento armado ocorrido no Estado de São Paulo devido
insatisfação vinda da Revolução de 1930. Leitura sugerida: Dicionário
Histórico-Biográfico Brasileiro. O Estado de São Paulo Revolução de 1932
e Getúlio Vargas.
7
Organização politica inspirada no fascismo italiano de Mussolini,
fundada por Plinio Salgado.
8
Uma organização política nacional fundada no ano de 1935 liderada por
Luiz Carlos prestes com objetivo de o combate ao fascismo e o imperialismo.
A organização defendia propostas nacionalistas e uma de suas bandeiras era a
reforma agrária.

O governo federal afirmava que o país estava vivendo um “Estado de
Guerra”, essa afirmação legitimava as medidas autoritárias como a aprovação
da Lei de Segurança Nacional que previa a censura de manifestações contrárias
ao governo, à imprensa, greves e entre outras. A Revolta Comunista serviu
como um dos pretextos para a instauração do Estado Novo, ditadura varguista
que durou entre 1937 a 1945. (FERREIRA, Jorge. 2003)
Neste momento, o Ministro da Educação e Saúde era o então Gustavo
Capanema. Nomeado pelo presidente Vargas no ano de 1934 permanecendo no
cargo até 1945. O momento em que ocupou o ministério ficou marcado pela
centralização a nível federal na esfera da educação e saúde pública. Capanema
foi um personagem importante para entender o desmonte da UDF, sendo
considerado um dos opositores de Anísio Teixeira, logo contrário à criação e
modelo universitário proposto pelo segundo. 9
Diante dessa atmosfera autoritária, Anísio Teixeira seria acusado pela
Igreja Católica de subversão e comunismo, com isso, passou a ser perseguido
politicamente pelo governo Vargas. Assim, o liberal e democrata abdica
do cargo em que ocupava no Distrito Federal e se afasta da vida pública se
exilando na Bahia, sua cidade natal.
A universidade projetada pelo intelectual nasce em um momento
conturbado e logo é abortada em seus primeiros anos de vida, mais precisamente
em 1939 durante a ditadura do Estado Novo10. A UDF por seu turno foi acusada
de ser subversiva assim como o seu idealizador. Como salienta a historiadora
da educação Clarice Nunes e maior entendedora da vida e obra de Anísio
Teixeira, “a universidade não era “esquerdista” no sentido político-partidário
e mais pelo sentido comunista que na conjuntura de trinta levava boa parte da
9

Fonte: Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro Pós 1930. 2ed. Rio de Janeiro: Ed.
FGV, 2001.

10
Momento em que Getúlio Vargas fecha o congresso e passa a governa
sobre estado de sítio instaurando uma ditadura que durou de 1937 a 1945.
Leitura sugerida: PANDOLFI, Dulce Chaves et al. Repensando o estado
novo. 1999.
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intelectualidade” (NUNES, Clarice. Pág. 320).
Ser considerada uma Universidade de esquerda não explica a totalidade
dos motivos pelo o qual a UDF foi abortada em seus primeiros anos de criação.
Contudo, esse é um dos motivos relevantes para o seu fechamento, mas não
o único. Sendo assim, as demais motivações serão abordadas nas páginas
posteriores, mais precisamente na ultima parte deste artigo.
II-ANÍSIO TEIXEIRA: A CONCEPÇÃO DE UNIVERSIDDE
Como vimos até aqui, Anísio Teixeira foi sujeito coletivo de uma
geração de pensadores de diferentes matizes que tinham como objetivo em
comum o projeto de país pautado na educação. Deste modo, Teixeira via
na educação a chave mestra para uma sociedade “democrática” e “moderna”.
Nesta perspectiva, a educação pública e de qualidade era o seu sonho mais
ambicioso e sua principal bandeira de luta durante grande parte da sua trajetória
como intelectual.
Ademais, Teixeira ansiava por uma educação de qualidade em todos
os níveis de ensino. Tendo como foco o ensino superior, cabe aqui destacar
um pouco a respeito da sua concepção de universidade, ou seja, o modelo de
universitário defendido e proposto pelo intelectual, assim como suas principais
influencias teóricas.
A princípio, Anísio Teixeira defendia uma universidade que valorizasse
o livre pensar, que alargasse o pensamento humano, isto é, que o estudante
em inicio da vida intelectual pudesse desfrutar do livre pensamento. No
mais, para ele a universidade não pode ser apenas responsável por transmitir
o conhecimento filosófico, teórico e sistematizado, sobretudo, deve estar
conectada com o meio cultural e social na qual se encontra, sendo capaz de
construir uma cultura e uma consciência nacional. (TEIXEIRA, 1964).
Em uma passagem encontrada em um de seus escritos a respeito das
funções da universidade, Teixeira enfatiza:
A universidade será assim um centro de saber, destinado a aumentar o conhecimento
humano, um noviciado de cultura capaz de alargar a mente e amadurecer a imaginação dos

jovens para a aventura do conhecimento, uma escola de formação de profissionais e o
instrumento mais amplo e mais profundo de elaboração e transmissão da cultura comum
brasileira. (TEIXEIRA, Anísio. 1964)

Na esteira de suas palavras, observa-se sua preocupação com a
propagação da cultura. Para ele a cultura brasileira deveria ser difundida
pelos centros de ensino, e é dever da universidade transmitir a cultura comum
de um “povo”.
Em adição, é importante aqui destacar a sua formação americana,
mais precisamente sua passagem pelo Theater College da Universidade de
Columbia e seu contato com as ideias do filosofo e pedagogo 11John Dewey,
que por sua vez, foram fundamentais na construção do seu pensamento no
que diz respeito à educação em seus diferentes níveis de ensino. Diante disso,
Dewey foi um dos principais influenciadores de Teixeira, levando ao segundo
a torna-se discípulo do primeiro. Neste sentido, a experiência americana o
possibilitou a ter acesso a uma nova realidade e novos métodos de ensino que
serviram de “chão teórico” para suas ideias e intervenções.
Torna- se necessário salientar, que, Anísio Teixeira foi um intelectual
da ação. Sendo assim, pode ser considerado um intelectual orgânico pela
maneira na qual articulava suas ideias as suas ações agindo ativamente no
campo politico em prol de uma educação democrática. Segundo Gramsci,
O modo de ser do novo intelectual não pode mais consistir na eloquência, motor
exterior e momentâneo dos afetos e das paixões, mas num imiscuir-se ativamente na vida
pratica, como construtor, organizador, “persuasor permanente, já que não apenas orador
puro e superior, todavia, ao espirito matemático abstrato: da técnica-trabalho, eleva-se a
técnica-ciência e a concepção humanística da história se a qual se pertence “especialista”
e não e não se chega a “dirigente” (especialista mais politico). (GRAMSCI, 1989. Pág.8)

O conceito de Intelectual Orgânico elaborado por Antônio Gramsci
11
Foi um filosofo e pedagogo norte-americana, considerado um dos
principais nomes do movimento Escola Nova e de uma corrente filosófica
denominada por pragmatismo.
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se enquadra no que foi Anísio Teixeira, um intelectual que criava teorias, mas
não se restringia apenas ao campo metafisico, e sim procurava por em prática
seus projetos.
Voltando a sua concepção de ensino superior, em um dos seus escritos,
Anísio Teixeira faz uma analise comparativa entre as universidades dos Estados
Unidos e as do Brasil em: Confronto entre a educação superior dos EUA e a
do Brasil (1960). Sendo assim, ficam evidentes neste texto as marcas da sua
formação americana, que por seu turno, serviu de espelho, ou melhor, passou a
ser vista por ele como modelo a ser seguido, porém, não copiado. (TEIXEIRA,
1960).
Segundo Teixeira, uma das diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos
no que se refere à universidade, é que o primeiro se mostrou muito ligado
ao modelo de ensino europeu, enquanto o segundo conduziu para uma nova
experiência cultural sem amarras coloniais. Diante disso, Teixeira defendia
uma universidade genuinamente brasileira, criada a partir da nossa essência
cultural, nova e não conservada a modelos de ensino estabelecido na Europa,
ou seja, que se mostrasse ousada a inovar e avançar. (TEIXEIRA, 1960).
As ideias de Dewey incorporadas por Teixeira tiveram impactos
significativos na educação brasileira, do ensino primário a universidade. Os
métodos educacionais americanos serviram de base teórica para suas ações,
sendo devidamente adaptada a realidade do país. Como salienta Demerval
Saviani,
Educador progressista; discípulo de Dewey; admirador da cultura e educação
americanas, estava atento às condições brasileiras e não transplantava, simplesmente, o
sistema americano e não encarava de forma romântica os princípios da educação renovada
disseminadas pelo movimento conhecido por ‘escolanovismo’ (SAVIANI, 2002, p. 2)

Para Teixeira uma das maiores dificuldade de se instituir uma
universidade no Brasil que presasse o livre pensamento, estava relacionado
em uma problemática profunda que era o fato de não possuirmos instituições
democráticas definitivamente consolidadas. Sendo assim, nos mostrávamos

resistentes a nos permitir a novas possibilidades e isso está
inteiramente ligado a nossa cultura politica que, por sua vez, refletia
diretamente no campo educacional. Outro ponto importante que
cabe aqui destacar, que para Teixeira as universidades brasileiras
não se preocupavam em transmitir uma cultura comum, sendo
considera pelo mesmo uma grave falha. Deste modo, as instituições
universitárias do país se mostravam desinteressadas pelo Brasil, isto
é, não se inquietou em ser transmissora de uma cultura brasileira,
algo que pra ele é imprescindível em uma universidade formar uma
consciência nacional.
No que concerne às funções que cabe a universidade,
entendia que, em uma sociedade de fato “moderna” as instituições
universitárias se mostram indispensáveis a tal ponto que sem elas
não chega a existir um “povo”. Além disso, uma das funções
importantes é manter a atmosfera do saber, com o objetivo de formar
a intelectualidade humana, que cultive a imaginação, e ao cultivar a
imaginação aumentaria a capacidade do ser humano em dar sentido
às coisas. (TEIXEIRA, Anísio. 1962).
No que se refere à formação do magistério, defendia
veementemente a formação do docente a nível superior. Para ele, era
necessário fornecer melhores condições na preparação do professor
do curso normal, que o docente tenha contato com a pesquisa
cientifica aliando-a a educação, formando profissionais devidamente
preparados para lecionar. Entretanto, a universidade brasileira se
mostrava desinteressada a ampliar a formação do magistério a nível
superior, valorizava cada vez mais os cursos de formação liberal
como, Medicina, Direito e Engenharia. (TEIXEIRA, Anísio. 1966)
Em síntese, Anísio Teixeira tinha uma concepção singular
no que ser refere às funções de uma universidade. Como vimos
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acima, foi um intelectual de ação, e um pouco de seu pensamento de
educação superior visto até aqui reflete no que foi a Universidade do
Distrito Federal, sendo assim, suas ideias se materializavam nesta
instituição, assunto no qual será abordado na próxima etapa deste
trabalho.
III-A UDF: UM PROJETO INOVADOR E ABORTADO
A Universidade do Distrito Federal idealizada por Anísio
Teixeira atendia os anseios de uma parcela significativa de intelectuais
e educadores reunidos na Associação Brasileira de Educação – ABE
e a Associação Brasileira de ciências – ABC. A UDF por seu turno
representava um projeto “moderno” e diferenciado em comparação
ao ensino superior brasileiro da época. (FÁVERO, Maria. 2008).
Foi durante sua atuação no Distrito Federal, que Anísio
Teixeira teve a oportunidade de executar importantes reformas
no ensino da cidade juntamente com um grupo de colaboradores.
Neste sentido, sua posição como Diretora de Instrução Pública o
possibilitou a organizar um sistema educacional continuo que ia da
escola primária a universidade. Neste contexto, foi criada por meio
do decreto municipal n° 5.513 a Universidade do Distrito Federal
em 4 de Abril de 1935.
No que se refere ao modelo inovador de ensino defendido
pela UDF, podemos apontar entre eles: a valorização da formação
do magistério. Sendo assim, um dos princípios desta instituição
universitária era aliar educação e pesquisa, criando os primeiros
cursos superiores na área da educação. Desta maneira, segundo seu
idealizador, a formação dos professores era um dos pilares para a
melhoria geral da educação brasileira. Sendo assim, o projeto atribuía
ao professor primário e secundário um papel superior em comparação
o que antes era conferido tendo acesso a um conhecimento vasto e

pratica de pesquisa cientifica. (VINCENZI, Lecticia. 1986)
Além disso, outro fator importante é a preocupação com
a maneira de propagar o saber. A UDF se mostrava romper com
o “academicismo” hegemônico, combatia o autodidatismo e o
isolamento intelectual pretendendo ser centro “desinteressado” de
um pensamento livre com o objetivo de propagar a cultura e formar
não só profissionais, mas também quadros intelectuais. (NUNES.
Clarice, 2000)
Outra razão pelo qual essa instituição se mostrava ser
um centro pioneiro no que se refere ao restante das universidades
brasileiras, é, sobretudo os cursos oferecidos por essa instituição de
ensino. Desta maneira, ao contrário das demais universidades que
priorizavam cursos liberais, a UDF ia de contramão a essa logica.
Sendo assim, era composta por cinco escolas; Educação, Filosofia e
Letras, Ciências, Economia e Direito ,Instituto de Artes, bem como,
instituições complementares para a experimentação pedagógica,
pratica de ensino, pesquisa e difusão cultural.
Entre comunistas, democratas e liberais, assim formava o
professorado da UDF. O corpo docente da universidade era composto
por uma “constelação de estrelas”, importantes intelectuais da época,
como por exemplo; Arthur Ramos, Gilberto Freyre, Hermes Lima,
Afrânio Peixoto, Lucio Costa e dentre outros. (VICENTINI, Leticia.
1986)
No entanto, a construção da Universidade do Distrito Federal
provocou entusiasmos, mas também gerou descontentamentos.
Neste caso, a instituição, assim como seu idealizador, passou a
sofrer uma serie de criticas por parte da Igreja católica, que por sua
vez, tinha o receio de perder o seu monopólio educacional, assim
como ataques vindos dos integralistas e do governo federal, mais
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precisamente do Ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema.
A Igreja acusava Anísio Teixeira de materialista ligado às ideias
subversivas que ameaçavam a ordem da “nação”. Já o Ministro
Gustavo Capanema hostilizava a instituição fazendo uma serie de
julgamentos depreciativos. As criticas só demonstram o quanto a
UDF incomodava seus opositores. (VICENTINI, Leticia, 1986)
Diante disso, a UDF sofreu fortes pressões politicas do
momento de sua criação até o seu fechamento. No discurso de
inauguração da universidade, Anísio Teixeira já previa os desafios
que a instituição iria enfrentar. Como proferiu Teixeira:
lmaginemos, porém, que as maquinações dos inimigos do Distrito Federal
viessem a triunfar e que novas leis federais, como uma que foi tentada, pudessem
realmente ferir a Universidade local e impedir-lhe a validez dos títulos além dos
limites da cidade do Rio de Janeiro. (TEIXEIRA, Anísio, 1935)

De acordo com esta citação, Teixeira foi assertivo, a UDF
desde o momento de sua criação passou a ser asfixiada por alas mais
conservadoras da sociedade.
É relevante apontar que o ministro Gustavo Capanema
defendia um projeto de universidade diferente do modelo idealizado
por Teixeira. Com isso, o primeiro defendia um modelo calcado na
Universidade do Brasil - UB, que pretendia a partir desta instituição
criar um modelo padrão para as demais universidades brasileiras.
A UDF era a “pedra no caminho” do ministro, para isso era preciso
extinguir a instituição. (MENDONÇA, Ana Waleska, 2002)
Os ataques a UDF vindos do governo federal eram frequentes.
Um dos argumentos de Capanema para desqualificar a universidade
era que a UDF não possuía edifícios e laboratórios essenciais para
o funcionamento de uma universidade. Além de tudo, Capanema

pretendia criar na UB cursos já existentes na UDF, com isso,
julgava a permanência da segunda inútil e mais gastos públicos
desnecessários.
Em um período politico autoritário como o Estado Novo,
as reformas no ensino eram impostas sem qualquer consulta ou
avaliação coletiva. Nesta atmosfera antidemocrática a UDF é extinta
em 1939 durante o Estado Novo12 pelo decreto n°1.06313 assinado
pelo Ministro Gustavo Capanema e o então presidente Getúlio
Vargas.
Com o fechamento da UDF, alguns de seus professores
contratados foram aproveitados pela Universidade do Brasil, assim
como alguns de seus cursos exceto o curso visto como marca da
instituição, que era o curso de Educação. Com isso, há a interrupção
da formação do professor a nível superior, inviabilizando a pesquisa
na área da educação e impedia o professor primário de frequentar a
universidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A universidade do Distrito Federal representava um modelo
diferenciado de ensino superior que deixou marcas significativas na
história das universidades brasileiras. Tendo como principal bandeira
a valorização do magistério, tinha como um dos seus objetivos
preparar profissionais qualificados, criar uma cultura pedagógica a
13
Ficam transferidos para Universidade do Brasil os
estabelecimentos de ensino que compõem Universidade do Distrito
Federal, ora mantida pela prefeitura do Distrito Federal. Está lei
entrará em vigor na data de sua publicação, operando-se de fato
a transferência na data em que, para este efeito, for assinado o
necessário termo entre o Ministério da Educação e o prefeito do
Distrito Federal.”
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nível nacional, assim como promover a pesquisa cientifica, formar
quadros intelectuais e propagar a cultura comum. Como vimos neste
artigo, esse modelo universitário tem uma duração limitada. Criada
em 1935 e abolida nos seus primeiros anos, mais precisamente em
1939, o fim UDF foi um dos alvos do projeto autoritário do governo
Vargas. Em suma, a Universidade do Distrito Federal, está na esteira
de muitos projetos educacionais abortados durante a história do país.
Essa instituição não foi apenas uma universidade, também foi um
mecanismo de resistência ao modelo universitário tradicional, e o
seu fim simboliza a derrota de uma geração, mais precisamente do
movimento Escola Nova.
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RESUMO
O projeto de pesquisa traz os Estados Unidos do século XX, onde no Sul do país prevaleciam
leis segregacionistas que demarcavam territórios por raça e institucionalizavam a condição
degradante da vida dos negros. Linchamentos, enforcamentos, fronteiras raciais, nenhuma
perspectiva de melhora econômica ou social faziam parte do cotidiano da população afroamericana. Intensificou-se, assim, o movimento de migração desta população para o Norte
do país. Este movimento foi denominado Great Migration e foi a partir do estabelecimento
destes migrantes no Norte dos EUA – especialmente em Nova Iorque e Chicago – que surgiu
o Harlem Renaissance, movimento artístico e cultural que este trabalho se propõe analisar.
É a partir do surgimento e da movimentação de sujeitos coletivos – que compartilhavam
as mesmas vivências da desigualdade racial – que surge um movimento artístico e cultural
responsável por engendrar novos personagens no contexto social dos Estados Unidos
objetivando reverter a imagética racista que prevalecia nas artes do país. Como fontes,
bibliografias temáticas e as cartas enviadas à periódicos do Norte relatando a vivência no
Sul e as expectativas com a migração
Palavras-chave: Harlem Renaissance. Representatividade Negra. Estereótipos. Arte.
ABSTRACT
This work depicts the United States of the 20th century. The South of the country were still
guided by laws that segregated territories by race and made institutional the bad conditions
of African Americans lives. The black population had to deal with hangings, lynching,
racial frontiers and no sign of developing economically or socially. In this context, a mass
migration movement started with African American moving from South to North. This
movement became known as Great Migration and it was in the context of these immigrants
settling in the North – especially in New York and Chicago – that the Harlem Renaissance
came to life. This work intend to analyze this movement, having in mind that the emergence
of collective subjects – which shared the experiences of racism – was fundamental to
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the developing of the Harlem Renaissance, a movement that was responsible
for engendering new characters in the social context of the United States. Those
characters had as an objective to subvert the racist imagery that prevailed in the
arts of the country
Keywords: Harlem Renaisance. Black Representation. Stereotypes. Art.

“Harlem Renaissance’ e a representatividade negra nas artes dos EUA
no começo do século XX

Não é incomum, ao longo da história, novos rostos adentrarem
a cena social e política que antes era monopolizada por determinados
grupos. Em Quando Novos Personagens Entraram em Cena, o sociólogo
Éder Sader cunha o termo sujeito coletivo, que abrange novos sujeitos que
emergem a partir de suas práticas políticas e sociais. Essas ações geram
impactos na sociedade não por suas conexões com as instituições, mas
sim por se configurarem como ações coletivas e autônomas – o que não
significa que as instituições deixem de ser atingidas pelas mesmas.
Em seu livro, Sader cunha o termo enquanto avalia os movimentos
populares de São Paulo durante 1970 e 1980, período de maior repressão
da ditadura militar no Brasil. O sociólogo parte não do ponto de vista
econômico, social ou político, mas sim das experiências vividas pelos
novos sujeitos e das práticas que os mesmos exerciam perante a sociedade.
Evidencia-se, porém, que a movimentação desses novos sujeitos se dava
a partir de uma necessidade de reivindicações, necessidade esta que se
manifestou quando tais sujeitos perceberam o contexto de desigualdade
em que estavam inseridos.

O termo sujeito coletivo e suas implicações certamente se
adequam a um evento histórico que ocorreu nos Estados Unidos durante
o início do século XX. Neste período, no Sul do país, prevaleciam as leis
segregacionistas, que demarcavam territórios por raça e institucionalizavam
a condição degradante da vida dos negros. Linchamentos, enforcamentos,
fronteiras raciais e nenhuma perspectiva de melhora econômica ou social
faziam parte do cotidiano da população afro-americana. Ou seja, as
desigualdades de raça se manifestavam em basicamente todos os aspectos
da vida da população negra que habitava o Sul dos EUA.
Sendo assim, intensificou-se o movimento de migração desta
população para o Norte do país. Este movimento foi, posteriormente,
denominado Great Migration e foi a em meio a esta movimentação de
migrantes– especialmente em Nova Iorque e Chicago – que surgiu o Harlem
Renaissance, movimento artístico e cultural que este trabalho se propõe a
analisar. Ou seja: foi em meio a movimentação de sujeitos coletivos – que
compartilhavam as mesmas vivências da desigualdade racial – que surge
um movimento artístico e cultural cujos objetivos perpassavam o orgulho
racial e a subversão da falta de representatividade e das representações
racistas que prevaleciam nas artes do país.
É preciso, porém, ter cautela ao traçar o perfil desses migrantes,
principalmente devido a poucas fontes escritas sobre os mesmos. É através
de depoimentos orais e de cartas enviadas à um periódico da época que se
torna possível analisar algumas informações sobre os afro-americanos que
decidiram rumar do Sul para o Norte dos Estados Unidos.
Stewart Tolnay, no artigo The African-American Great Migration
and Beyond, fala que existe um perfil típico dos migrantes: geralmente
pessoas analfabetas que trabalhavam em plantações rurais e que começaram
a se sentir deslocadas e prejudicadas devido à reorganização agricultural
que ocorria na época. Tolnay, porém, destaca que também existiam
migrantes que possuíam experiências com atividades não agriculturais e
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que os grupos eram heterogêneos:
The original and most enduring image of the migrants is that of an
illiterate sharecropper, displaced from the rural South because of agricultural
distress or reorganization. This image dominates the many ethnographic studies
of black migrants living in northern cities during the early stages of the Great
Migration. Given the general characteristics of the southern African American
population at that time, there can be little doubt that many migrants did match
such a bucolic profile (Grossman 1989). However, researchers are increasingly
recognizing that the stream of black migrants was probably more diverse than
earlier portraits suggested. Marks (1989) has argued that many migrants headed
north from southern towns and cities, rather than directly from the rural countryside
and, furthermore, that they had more extensive experience with nonagricultural
employment than was typically assumed.

Os motivos para a migração podem ser divididos em motivos
econômicos e não-econômicos. Dentro das motivações econômicas, podese falar nas privações que os afro-americanos sofriam no Sul: os homens
estavam destinados à trabalhos não-qualificados e as mulheres ao serviços
domésticos. Com o fim da 1° Guerra Mundial, em 1918, os Estados Unidos
restringiram ainda mais as políticas de imigração e empregadores do Norte
começaram a considerar a mão-de-obra barata de funcionários do Sul do
país, em detrimento da mão de obra europeia. Os afro-americanos que
residiam no Sul, lidando com a reorganização das atividades agriculturais
e também a mecanização das fazendas, viram no Norte a oportunidade de
desfrutarem de novas possibilidades econômicas.
Já os motivos não-econômicos estão ligados à questões sociais
enfrentadas pelos negros que residiam naquela região dos Estados Unidos.
O Sul era regido pelas chamadas Jim Crow Laws, que reforçavam a
segregação racial na região e que perduraram entre 1876 e 1965. Devido à
estas leis, afro-americanos tiveram seus direitos civis e políticos retirados,
direitos esses que tinham acabado de ser garantidos durante o período da
Reconstrução, através de legislações que buscavam justamente lhes dar

mais participação civil, política, econômica e cultural após a escravização
e Guerra Civil Americana.
Comunidades afro-americanas eram aterrorizadas por
linchamentos, enforcamentos e outras formas de violência, além de
estarem condicionadas à empregos em minas, plantações ou na construção
de estradas e diques. Além disso, as oportunidades educacionais também
eram inferiores: como o sistema educacional era segregado, escolas de
alunos brancos recebiam mais verba pública do que escolas de alunos
negros, o que obviamente comprometia a qualidade do ensino. Ao mesmo
tempo, alunos negros geralmente eram retirados dos estudos porque
precisavam trabalhar nas fazendas para auxiliar na renda de casa.
Percebe-se que tanto a situação econômica como a perspectiva
social dos afro-americanos que habitavam o Sul dos EUA naquele período
não era favorável e que ainda vigorava um sistema extremamente ligado
ao regime escravocrata. O periódico Chicago Defender, voltado para
leitores afro-americanos e fundado em 1905 por Robert S. Abbott, foi
um grande aliado na luta contra as Jim Crow Laws e no encorajamento de
pessoas negras à migrarem para o Norte. O jornal recebeu diversas cartas
de habitantes do Sul que narravam suas dificuldades na região e pediam
por melhores oportunidades de vida no Norte.
Destacada abaixo, está uma destas cartas enviadas ao Chicago
Defender. Ela foi escrita por um pedreiro residente de Mobile, no Alabama,
e possui data de abril de 1917.
Dear Sir Bro
I am writing to you for advice about comeing north. I am a brickmason
an I can do cement work an stone work… if there nothing there for me to make
a support for my self and my family. My wife is seamstress. We want to get away
the 15 or 20 of May so please give this matter your earnest consideration an let
me her from you by return mail as my bro. in law want to get away to. He is a
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carpenter by trade, so please help us as we are in need of your help as we wanted
to go to Detroit but if you says no we go where ever you says. There is nothing
here for the colored man but a hard time which these southern crackers gives us.
We had not had any work to do in 4 wks. and every thing is high to the colored
man so please let me hear from you by return mail. Please do this for your brother.
Source: Deirdre Mullane. ed. Crossing the Danger
Water: Three Hundred Years of African-American
Writing (New York: Anchor Books, 1993), p.458

better place but am unable to raise the money. I can write short stories all of
which portray negro characters but no burlesque can also write poems, have a gift
for cartooning but have never learned the technicalities of comic drawing. these
things will never profit me anything here in Natchez. Would like to know if you
could use one or two of my short stories in serial form in your great paper they
are very interesting and would furnish good reading matter. By this means I could
probably leave here in short and thus come in possession of better employment
enabling me to take up my drawing which I like best.
Source: Journal of Negro History, Vol. IV, 191

Na carta, o emissor da mensagem pede conselhos em relação à
ir para o Norte, revelando ser um pedreiro que possui experiência com
cimento e pedras. O autor explicita que não há nada no Sul que o ajude a
sustentar a ele mesmo e a sua família. O homem continua, dizendo que a
esposa é costureira e o genro, que também vislumbra seguir para o Norte, é
um carpinteiro. Ao fim da carta, o autor diz que não há nada para o homem
negro no Sul além dos tempos difíceis que os sulistas lhe proporcionavam.
Em outra carta, porém, é possível compreender a defesa que
Stewart Tolnay faz de que os grupos migratórios não eram homogêneos.
No escrito, que não está datado, um homem se dirige diretamente à Robert
Abbot, fundador do Chicago Defender. Ele se apresenta como um escritor
de short-stories, poemas e cartoons que representassem personagens
negros e pergunta se não há chances de publicação de seu conteúdo no
jornal.
MR. R. S. ABBOTT, Editor.
Dear Sir: I thought that you might help me in Some way either personally
or through your influence, is why I am worrying you for which I beg pardon. I
am a married man having wife and mother to support, (I mention this in order to
properly convey my plight) conditions here are not altogether good and living
expenses growing while wages are small. My greatest desire is to leave for a

Sendo assim, é importante destacar que a população afroamericana que rumava para o Norte era diversa e possuía diferentes
interesses profissionais na região. O que esta população compartilhava
eram as desigualdades raciais que prevaleciam no Sul, mas este fato
não pode ser utilizado para ter uma visão única e generalizante sobre os
migrantes.
O fluxo migratório resultou na concentração de migrantes
principalmente em Chicago, Detroit, Philadelphia e Nova Iorque, gerando
um aumento massivo na população negra destes estados. Os migrantes
foram recebidos com suspeita e hostilidade pela população local, afinal
as relações raciais eram, até então, estáveis, pois a população negra era
minúscula antes da Great Migration.
Para se ter uma noção do aumento massivo da população negra
vivendo no Norte, em Chicago, por exemplo, em 1910 havia 44.103
afro-americanos residindo no estado; em 1970, ano em que virtualmente
fora encerrada a ‘Great Migration’, esse número saltou para 1.102.620.
Os dados são do U.S. Bureau of the Census e ilustram que, se antes da
Great Migration os afro-americanos representavam 2% da população de
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Chicago, após o evento demográfico passaram a representar 32,7%.

estava acontecendo no Harlem e explicar a posição ativa que artistas afroamericanos estavam conquistando.
Locke diz que, por gerações e gerações, o negro na América era
visto muito mais como uma fórmula do que como um ser humano. Ele
comenta a Great Migration e diz que afro-americanos rumaram para o
Norte porque viram a oportunidade de liberdade social e econômica
e uma chance de melhorar suas condições de vida num ambiente mais
democrático. O escritor diz que, na caminhada para o Norte, os negros
não estavam indo apenas do campo para a cidade, mas sim da América
medieval para a América moderna.
Comentando especificamente sobre o Harlem, Locke reflete sobre
a diversidade de elementos que compunham a vida dos negros no bairro.

Figura 1: gráfico mostra o impacto da migração afro-americana do Sul para o
Norte. (U.S. Bureau of the Census 1913, 1973)

Foi em meio à esse importante evento demográfico da história dos
EUA que emergiu o Harlem Renaissance, um movimento artístico-cultural
que tinha como palco o bairro do Harlem, localizado em Manhatan, e como
protagonistas artistas negros que buscavam questionar estereótipos e gerar
um sentimento de orgulho racial mesmo em meio à desigualdade.
Alain Locke, escritor e filósofo natural do estado da Philadelphia
e considerado o ‘pai’ da Harlem Renaissance, publicou em 1925 uma
coleção de escritos chamada The New Negro, que buscava descrever o que

Take Harlem as an instance of this. Here in Manhattan is not merely the
largest Negro community in the world, but the first concentration in history of so
many diverse elements of Negro life. It has attracted the African, the West Indian,
the Negro American; has brought together the Negro of the North and the Negro
of the South; the man from the city and the man from the town and village; the
peasant, the student, the business man, the professional man, artist, poet, musician,
adventurer and worker, preacher and criminal, exploiter and social outcast. Each
group has come with its own separate motives and for its own special ends, but
their greatest experience has been the finding of one another. Proscription and
prejudice have thrown these dissimilar elements into a common area of contact
and interaction. Within this area, race sympathy and unity have determined a
further fusing of sentiment and experience.

Destacando a diversidade no Harlem, Locke cunha que “a maior
experiência havia sido a de encontrarem uns aos outros”. É possível, a partir
desta colocação, retomar o paralelo com o conceito de sujeitos coletivos,
estabelecido por Éder Sader: os migrantes que rumaram ao Norte eram
completamente diferentes e possuíam diferentes motivos e finalidades na
região; a única coisa que compartilhavam era a vivência da desigualdade
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racial.
Foi a partir da Harlem Renaissance que diversos artistas negros
emergiram e deixaram suas marcas. Um dos veículos responsáveis pela
divulgação da obra destes artistas era a revista The Crisis, fundada em
1910 e pertencente à National Association for the Advancement of
Colored People (NAACP). Esta revista foi o primeiro meio de publicação
de diversos escritores que fizeram parte da Harlem Renaissance, como
Langston Hughes, Countee Cullen e Zora Neale Hurston.
O mote por trás do movimento era difundir o orgulho racial
e mostrar que, através de produções intelectuais, como literatura, arte
e música, os estereótipos racistas poderiam ser substituídos por uma
integração do negro na sociedade norte-americana.
W.E.B. Dubois, sociólogo, historiador e um dos fundadores da revista
The Crisis e da NAACP, comentou, num discurso feito em 1926 – e
posteriormente publicado na revista, o teor publicitário das produções da
Harlem Renaissance: “We have a right, in our effort to get just treatment,
to insist that we produce something of the best in human character and that it is
unfair to judge us by our criminals and prostitutes. This is justifiable propaganda.
The Crisis, 21 (June 1921), 55–56

Dubois reflete, nesta fala, sobre a questão da identidade negra,
que era comumente relacionada aos estereótipos racistas que prevaleciam
naquele período. Sendo assim, um dos primordiais objetivos das produções
artísticas era justamente questionar essa identidiade única que era atrelada
aos negros, e mostrar aspectos diversos do cotidiano da população afroamericana no Norte. Os artistas afro-americanos fizeram uso da arte para
revelar sua humanidade e também para gerar reflexões acerca de igualdade.
Como foi citado anteriormente, Alain Locke, considerado como
o ‘patrono’ da Harlem Renaissance, declarou que os migrantes, ao irem
do Norte para o Sul, estavam indo da américa medieval para a américa

moderna. As obras produzidas durante o período buscavam, também,
mostrar justamente os problemas que a população afro-americana
enfrentava ao tentar se adaptar a vida moderna e urbana do Norte.
Alain Locke, em sua coleção de escritos intitulada The New Negro,
reflete sobre como a vida da comunidade negra estava destinada a entrar
numa nova dinâmica e que, através das manifestações artísticas e de uma
perspectiva social renovada, novas lideranças surgiriam.
With this renewed self-respect and self-dependence, the life of the Negro
community is bound to enter a new dynamic phase, the buoyancy from within
compensating for whatever pressure there may be of conditions from without.
The migrant masses, shifting from countryside to city, hurdle several generations
of experience at a leap, but more important, the same thing happens spiritually in
the life-attitudes and self-expression of the Young Negro, in his poetry, his art, his
education and his new outlook, with the additional advantage, of course, of the
poise and greater certainty of knowing what it is all about. From this comes the
promise and warrant of a new leadership.

Considerações finais
Este artigo buscou estabelecer um paralelo entre a migração em
massa da população afro-americana do Sul para o Norte dos Estados Unidos
e o surgimento da Harlem Renaissance, um movimento artístico e cultural
que surgiu justamente em meio à este importante evento demográfico
norte-americano.
Evidencia-se que o grande objetivo da Harlem Renaissance foi
gerar representatividade e subverter estereótipos atrelados aos negros,
mostrando que eles eram capazes de produzir conteúdos artísticos e se
desprender das imagens únicas que eram construídas acerca de suas
identidades.
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RESUMO
Optar por tema de pesquisa compreende aspectos importantes: interesse pelo
tema, escolha do objeto dentro da temática, hipótese, objetivos, fontes a serem
elencadas. A reflexão sobre a temática levou-me ao político Juscelino Kubitschek.
O foco da pesquisa é o mandato de JK, na Prefeitura de Belo Horizonte. A gestão
de Juscelino foi marco da transformação da mesma como cidade. Intervindo e
fazendo alterações na cidade. O objetivo central da pesquisa é investigar o quão
significativo foi à participação de Juscelino Kubitschek no conceito de cidade
produzido entre os anos 1940-1945. No processo investigativo utilizaremos,
como fontes, periódicos, buscando perceber e analisar a recepção da imprensa
diante das reformas urbanas em Belo Horizonte. O objetivo central da pesquisa
é dimensionar o conceito de cidade produzido por Kubistchek à Belo Horizonte,
tornando-se necessário aprofundar o conceito de cidade. Juscelino Kubitscheck
foi um grande personagem da história brasileira e pesquisar sobre um determinado
momento de sua vida pública significa atentar para um cuidado do pesquisador:
o movimento de aproximação e afastamento necessário, pois a “paixão” por uma
personagem pode “cegar” o pesquisador na sua análise das narrativas já postas e
na sua própria narrativa.
Palavras-chave: cidade – cultura – intervenção urbana
ABSTRACT
Opting for a research theme comprises important aspects: interest in the theme,
choice of the object within the theme, hypothesis, objectives, sources to be listed.
The reflection on the subject led me to the politician Juscelino Kubitschek. The
focus of the research is the mandate of JK, in the City Hall of Belo Horizonte.
Juscelino’s management was the landmark of its transformation as a city.
Intervening and making changes in the city. The central objective of the research
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is to investigate how significant was the participation of Juscelino Kubitschek in
the concept of city produced between the years 1940-1945. In the investigative
process we will use, as sources, periodicals, seeking to perceive and analyze the
reception of the press in the face of urban reforms in Belo Horizonte. The central
objective of the research is to scale the concept of city produced by Kubistchek
to Belo Horizonte, making it necessary to deepen the concept of city. Juscelino
Kubitscheck was a great figure in Brazilian history and researching a particular
moment in his public life means paying attention to the researcher’s care: the
movement of approach and necessary separation, since the “passion” for a
character can “blind” the researcher in the his analysis of the narratives already
set and in his own narrative.
Keywords: city - culture - urban intervention

I-INTRODUÇÃO
A partir dos anos 1900, algumas cidades brasileiras sofreram
algum tipo de intervenção15, seja ela urbanística, arquitetônica ou
cultural. Neste trabalho iremos nos atentar para as ocorridas em
Belo Horizonte, entre os anos de 1940 a 1945. Capital do Estado
das Minas Gerais, BH, como é popularmente chamada pelos seus
habitantes, era uma cidade que possuía alguns problemas em áreas
como saneamento, habitação e pavimentação. Ademais existiam
poucos espaços culturais e de lazer.
No início da década de 1940, Juscelino Kubitscheck é nomeado
pelo interventor de Minas Gerais, Benedito Valadares para o cargo de
prefeito de Belo Horizonte. Ao longo de seu mandato, realizou obras
de saneamento e pavimentação das principais avenidas da capital,
construção o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, e a realização
da Semana de Arte com a exposição e presença de artistas do quilate
de Tarsila do Amaral e Cândido Portinari. Logo em seus primeiros
meses convidou à cidade, o urbanista francês, Alfred Agache16, onde
15
16

Rio de Janeiro e Goiânia.
Responsável pelas intervenções ocorridas na área central da cidade do
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este detectou uma cidade paradoxal, em que a área central estava
se desenvolvendo, já a “periferia”, caminhava em sentido oposto,
no caso ao subdesenvolvimento. Após este diagnóstico, a prefeitura
promoveu intervenções ao longo da cidade.
Logo no ano de 1941, um parque industrial é construído, com
o objetivo de industrializar BH. Neste foram utilizados tanto capital
estrangeiro como estatal, pois o período em questão correspondia
ao regime do Estado Novo17, em que o Presidente Getúlio Vargas
ampliou o processo de industrialização no Brasil. Juscelino,
aproveitando-se deste investimento, inaugurou o parque; construiu,
saneou avenidas e habitacionalmente construiu em terrenos públicos
conjuntos habitacionais denominados IAPI. IAPC, IAPTEC.

Figura 1 - Projeto dos edifícios do Bairro Popular apresentado no
Relatório do ano de 1941. (APCBH Relatório, 1941)

Os investimentos promovidos pelo Estado Novo à Belo
Horizonte, eram um ponto da administração de Getúlio Vargas:

Rio de Janeiro.
17
Regime promulgado em 1937 por Getúlio Vargas, então Presidente
da República, onde todos os legislativos do país foram fechados, a liberdade de
imprensa restringida.

Como ocorrido em outros centros urbanos brasileiros, os investimentos
por parte do poder público e do capital privado em Belo Horizonte, influenciados e
financiados pelo novo governo, viriam a trazer mudanças significativas nos planos
urbanístico, social e econômico, que refletiram no crescimento físico-espacial da
capital entre o período abordado, de 1930 a 1945 (BORZAGLI, 2015, p. 26).
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Após sua ascensão ao poder em 1930, procurou industrializar
o Brasil e se relacionar com intelectuais, que com o apoio estatal,
buscaram em produzir um “sentimento de nação” ao “povo”
brasileiro. Neste contexto de modernização, JK que compartilhava
das ideias modernistas, e as empreendeu com grande engajamento
em BH, pois “a modernidade era uma forma de tomar consciência
para o próprio destino” (BAHIA,2004, p.19).

Octacílio Negrão de Lima18, com a função de abastecer a capital
mineira. Após o fim da sua gestão, a represa foi praticamente
abandonada até JK iniciar um enorme projeto de construção de
uma área de lazer na Pampulha. Em 1941 foi reaberta como área
de encontro e em 1943, o Complexo Arquitetônico da Pampulha,
foi inaugurado. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemayer, consistia
na presença de uma igreja, iate clube, área de consumo de comidas
e bebidas. Este local representava o modernismo defendido por JK,
através de uma arquitetura arrojada, aliado a um novo espaço para
consumo e encontro da sociedade mineira. Local este, que confluía
no giro de capital, pois se consumia dentro do complexo.19
Com a inauguração da Pampulha, o local das relações da
sociedade mineira é modificado. Antes desta, a Praça Sete, era o
centro das relações locais. Nos anos de Juscelino, o complexo
arquitetônico, adquire a alcunha de ser o ponto de encontro dos belohorizontinos. Quando Jacques Le Goff discorre sobre mudanças
ocorridas entre a Idade Antiga e a Idade Média, atenta para o fato,
de que na antiguidade a praça pública era o grande local de encontro.
Já no medievo, o mercado toma esta característica.

Belo Horizonte. Figura 2 - Getúlio Vargas em visita a Belo Horizonte,
na inauguração da Avenida do Contorno em 1940, acompanhado do prefeito
Juscelino Kubitscheck e do interventor do estado Benedito Valadares. (APCBH,
Relatório, 1941)

O maior símbolo do Governo de Juscelino Kubitscheck,
na cidade de Belo Horizonte, foi o Complexo Arquitetônico da
Pampulha. A represa da Pampulha havia sido criada na gestão de

Na obra de Le Goff é possível fazer outro paralelo entre a
cidade medieval e a BH dos anos de 1940.
No medievo se observa o orgulho dos citadinos com a cidade
em que vivem. Em Belo Horizonte, com as intervenções de JK, e
18
19

Prefeito de Belo Horizonte entre 1935-1938.
O Complexo da Pampulha foi a grande obra inaugurada pelo Prefeito
Juscelino Kubitscheck. A Pampulha foi o primeiro grande parque construído
em Belo Horizonte, onde se tornou o grande ponto de encontro da população de
Belo Horizonte.
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com a construção da Pampulha, este mesmo sentimento adentra aos
cidadãos belo-horizontinos, e ademais perpassa as novas gerações
(LE GOFF, 1998).

Respirava-se arte na capital das Minas Gerais. Em um
momento muito propicio, no ano de 1944, acontece a 1ª Exposição
de Arte Moderna em Minas, apoiada e patrocinada pela Prefeitura de
Belo Horizonte. Artistas do quilate de: Waldemar Cavalcante, Jorge
Amado, Lasar Segall, Sérgio Milliet, Alfredo Volpi, Di Cavalcanti,
Cândido Portinari e Tarsila do Amaral; refletiram e debateram sobre
a arte modernista existente no Brasil dos anos 1940. Esta exposição
reafirmou o compromisso de Juscelino Kubitscheck para com as
artes20. Desta amostra surgiu um desejo da implementação de um
Palácio das Artes, que seria um grande centro cultural. Niemeyer
desenhou um projeto, mas este não foi construído por JK, que foi
destituído do cargo, com a queda do Presidente Getúlio Vargas em
1945. A obra do Palácio somente se concretizou no ano de 1970. Se
Juscelino não conseguiu desenvolver a construção do grande centro
cultural, em substituição ao mesmo, construiu o Teatro Francisco
Nunes.

Figura 3 - Vista geral do lago da barragem da Pampulha em 1941, se
destacando na península, à direita o edifício do Cassino. (APCBH Relatório, 1941)

Na moderna Belo Horizonte dos anos 1940 houve um
enorme diálogo com as artes e a arquitetura. Estas incentivadas
por Juscelino. Após a inauguração da Pampulha, em 1943, a
administração municipal criou o Instituto de Belas Artes dirigido
por mestre Guingard. Neste local artistas e intelectuais da sociedade
mineira se relacionavam, resenhavam artística e culturalmente sobre
a BH moderna. Membros como Amílcar de Castro, Mary Vieira,
Marília Gianetti, Sara Ávila, e entre outros diversos artistas criaram
segundo Cláudio Bahia “novas poéticas nas vertentes concretista,
neoconcretista e abstracionista.” (BAHIA, 2009)

Belo Horizonte, a partir do mandato de Juscelino
Kubitscheck, implementando e realizando intervenções urbanísticas,
arquitetônicas e artístico-culturais, podemos observá-la como um
dos espelhos de um país que objetivava como política uma “nação”
que seria moderna, onde as artes, a cultura, deveria representar e
adentrar ao seu povo. O Brasil que deveria se reconhecer nestas
ações culturais. Momento este que o sentimento de pertencimento,
ser brasileiro, haveria de surgir em seus habitantes. Para isto o
Governo Federal considerou o reconhecimento de festas e símbolos
nacionais, ex: folclore, festa junina, o samba.
20

JK objetivava repetir em BH a Semana de Arte Moderna realizada em
São Paulo no ano de 1922. Em 1944, a realizou em Belo Horizonte com alguns
dos nomes presentes em 1922, como Tarsila do Amaral.
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No âmbito mineiro, ao analisar o governo de Juscelino
Kubitscheck, identifica-se um homem moderno de acordo com o
seu tempo. Com a nomeação de JK, por Benedito Valadares, iniciase no antigo Arraial do Belo Horizonte, a carinhosamente chamada
e apelidada por seus habitantes de BH, um projeto com o intuito de
modernizar aquele local que no início dos anos de 1940, possuía
uma estrutura inferior se comparada com as duas maiores capitais do
país, Rio de Janeiro e São Paulo, onde seus primeiros governantes
promoveram obras pontuais, de menor complexidade. Um homem
que ascendeu subitamente, nascido na pequena Diamantina, que
vai para a capital do Estado, torna-se médico e luta na Revolução
Constitucionalista de 1932, em 1934, torna-se deputado, e por
último, 6 anos, depois assume seu primeiro cargo de executivo.21
Juscelino, a partir de sua administração, buscou implantar a
cidade moderna, culturalmente criando o Complexo Arquitetônico
da Pampulha e artisticamente incentivando a Exposição Modernista
de 1944, e construindo o Instituto de Belas Artes. A partir desta nova
Belo Horizonte implantada por JK, a capital do Estado de Minas
Gerais ascende nacionalmente e até internacionalmente. Criou-se a
curiosidade de conhecer este local que produzia arte e uma arquitetura
moderna, onde a Pampulha continha estas duas características:
torna-se um lugar iconográfico, como o Cristo Redentor é para o
Rio de Janeiro.
21

Juscelino Kubitscheck, nasceu na cidade de Diamantina e no início
dos anos 1920, se transfere para Belo Horizonte, onde se formou em medicina.
No inicio dos anos 1930, casa-se com Sarah Lemos, moça de família tradicional
de BH. Conhece personalidades da política mineira. Com isso no ano 1932 foi
convocado para atuar na Revolução Constitucionalista, na função de médico. Seu
desempenho é significativo na recuperação dos soldados feridos em combate.
Após a vitória de Minas Gerais contra os constitucionalistas de São Paulo,
Juscelino conhece o interventor de Minas, Benedito Valadares. Este o convida
para se candidatar nas eleições legislativa de 1934. JK concorre e vence. Em 1940,
Valadares o nomeia para o cargo de Prefeito de BH.

A BH dos anos 1940 foi uma cidade solar, área em que a
sua população primeiramente se admira com a quantidade de obras
realizadas e por último se orgulhava com o seu novo status, de a
“cidade que possui a Pampulha”, símbolo do novo, em que seus
moradores criam um novo vínculo com o seu local de nascimento,
ademais surgem novas relações entre a própria população, o
complexo é o novo ponto de encontro de Belo Horizonte. Destacase a oportunidade do conhecimento das artes, com a criação do
Instituto de Belas Artes.
Através de uma alcunha, podemos observar a relação
do munícipe belo-horizontino, com o seu gestor. A população
de Belo Horizonte chama Juscelino Kubitscheck de o “Prefeito
Furacão”, por sua capacidade de realizar obras vultuosas em uma
administração de somente cinco anos. Posteriormente a sociedade
mineira presenciaria a ascensão de JK, primeiramente ao Governo
do Estado e seguidamente a Presidência da República.22
Para Juscelino, Belo Horizonte foi o seu cartão de visitas,
momento este que se apresentou a sociedade, e, o principal, se auto
promoveu com a sua administração. Alçou metas e as alcançou. E o
resultado final de sua paixão pelo moderno, o novo, veríamos no ano
de 1960, com a construção da nova capital federal, Brasília.
Com a ascensão de Getúlio Vargas à presidência nos anos de
1930, finda-se o regime político da República Velha23 e surge todo
um novo modelo de sistema político, onde o presidente promoveu
22

Os belo-horizontinos apelidam Juscelino de Prefeito Furacão. Ler
mais em BOJUNGA, Claudio. JK: o artista do impossível / Claudio Bojunga. 
Rio de Janeiro: Objetiva, 2010.
23
Denominado pela historiografia como o período correspondente entre
a proclamação da republica em 1889 até 1930.
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significativas alterações no país. No âmbito trabalhista criou a
carteira de trabalho e consolidou as leis trabalhistas24. Além disto,
como já citado ao longo deste artigo, Vargas procurou um contato
com intelectuais, para estes realizarem projetos culturais, em que
buscavam produzir um “sentimento de nação” ao “povo brasileiro”.

Presidente da República, e cria uma nova capital federal no planalto
central: Brasília. Analisando este fato, conclui-se que as intervenções
realizadas na cidade mineira, podem ser consideradas como um
“cartão de visitas”, de Juscelino Kubitscheck, aos eleitores de todo
o Brasil.

À BH dos anos 1940, foi influenciada com algumas destas
características. JK partilhava do modernismo, e localmente, buscou
o contato com as artes, através da construção do instituto de belas
artes e da aproximação com os artistas. Por último com a construção
de Pampulha, tinha por objetivo de que o belo-horizontino se orgulha
do lugar em que vivia, e conseguiu isto, pois esse prazer de residir
em Belo Horizonte perpassou por gerações e continua persistindo25.

Considero que a administração Kubitscheck foi calcada
para marcar a passagem do prefeito pelo executivo municipal. As
intervenções em BH foram propostas e praticadas para que o nome
de Juscelino Kubitscheck sempre seja lembrado em qualquer um dos
monumentos construídos na cidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cada obra reflete a imagem de seu criador e o mantém vivo
no imaginário social de Belo Horizonte e do Brasil. Juscelino
Kubitscheck alcança seu objetivo central: ser na história política do
Brasil um nome sempre presente.

Ao longo deste processo, a conclusão parcial sobre este
momento da história da cidade é que as intervenções desta foram a
oportunidade de JK para executar seus objetivos pessoais. O urbanista
e antropólogo, Carlos Nelson Ferreira dos Santos, quando lança seu
livro “A cidade como um jogo de cartas” (SANTOS,1988), cita que
propostas arquitetônicas podem servir como base de estratégias
políticas.
Observando a administração de Juscelino Kubitscheck em Belo
Horizonte, percebemos que após a mesma o político torna-se
um grande nome público. Em um período de dez anos, se elege
24
Inspirada na carta del lavoro implantada na Itália por Benito Mussolini
em 1927.

25

GIUDICE, Patrícia.“Diferentes gerações e o mesmo orgulho de viver
em BH”. Jornal O Tempo, Belo Horizonte. 11 de dezembro de 2008.
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RESUMO
O artigo apresenta, em entrelaçamento, o Projeto de Pesquisa Centro
de Memória da Imigração da Ilha das Flores e o projeto de pesquisa
da graduanda que se constituirá em seu trabalho monográfico de final
do curso de História. Contextualizado no movimento de pesquisa
desenvolvido no grupo do qual faz parte, discute os referenciais
teóricos que lança mão e o caminho metodológico utilizado: História
Oral. Ao fazer as escolhas teórico-metodológicas levanta a história
de vida dos imigrantes mais velhos que buscaram no Brasil um
recomeço de suas trajetórias pessoais e familiares.
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ABSTRACT
The article presents, in entanglement, the research project Memory
of immigration Center of Flores Island and the student research
project that will be in your work of graduation of monographic Story.
Contextualized in the research developed in the group, of which
it forms part, discusses the theoretical references which throws
hand and the methodological path used: Oral History. To make the
theoretical-methodological choices raises the life story of the older
immigrants who sought in Brazil a resumption of their personal and
family trajectories.
RESUMEN
El artículo presenta, en el enredo, el proyecto de investigación
memoria de inmigración centro de la isla de Flores y el proyecto de
investigación de estudiantes que estará en su trabajo de graduación
de historia monográfica. Contextualizados en la investigación
desarrollada en el grupo, de la que forma parte, aborda los referentes
teóricos que echa mano y la ruta metodológica utilizada: Historia
Oral. Para tomar las decisiones teórico metodológicas plantea
la historia de vida de los inmigrantes mayores que en Brasil una
reanudación de sus trayectorias personales y familiares.

TEXTO
Em 2015 ingressei no Projeto de Pesquisa Centro de
Memória da Imigração da Ilha das Flores, criado em 2011, através
de um convênio firmado entre a Marinha do Brasil e a Universidade
do Estado do Rio de Janeiro, sob a coordenação do Professor Luis
Resnik. O projeto tem por objetivo registrar e divulgar as experiências
migratórias vivenciadas na Hospedaria de Imigrantes da Ilha

das Flores, localizada no Estado do Rio de Janeiro, foi criada em
1883 pelo governo imperial brasileiro, com finalidade recepcionar,
acolher e fazer triagem de imigrantes recém-chegados ao Brasil,
que ingressavam através do Porto do Rio de Janeiro. Durante sua
existência, a Hospedaria atendeu não só imigrantes, mas migrantes
internos e refugiados políticos. Em 1966, com a transferência da Ilha
das Flores para o Ministério da Marinha, as atividades da Hospedaria
foram encerradas.
Desde a criação do Projeto de Pesquisa Centro de Memória
da Imigração da Ilha das Flores foram realizadas pesquisas em
diferentes acervos: Arquivo Nacional, Arquivo Público do Estado
do Rio de Janeiro, Arquivo Público do Estado de São Paulo, Arquivo
da Marinha, Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, dentre
outros1. A metodologia de pesquisa História Oral é uma importante
fonte de pesquisa para o Centro de Memória, sendo ao longo dos
anos entrevistados, imigrantes, migrantes internos e refugiados
políticos que passaram pela Hospedaria. Dediquei-me a realização
de entrevistas, utilizando a metodologia da história oral, desde o
meu ingresso no projeto de pesquisa. Segundo Ferreira e Amado2
o objetivo de estudo do historiador na história oral é recuperar e
recriar, através da memória dos informantes, e nortear as reflexões
históricas o que leva a desdobramentos teóricos e metodológicos.
1

COSTA, Julianna Carolina Oliveira; SILVA, Henrique Mendonça da;
NASCIMENTO, Thiago Rodrigues; MARQUES, Guilherme dos Santos Cavotti.
Guia para mediação do Museu a Céu Aberto da Ilha das Flores. FFP/UERJ/
CMIIF: São Gonçalo, 2015, p.3. O Guia para Mediação é um documento de uso
interno.

2
FERREIRA, Marieta; AMADO, Janaina. “Apresentação”.
Usos e Abusos da história Oral. Rio de Janeiro: FGV, 2006.
Apresentação. p. xv.
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A partir do trabalho com a História Oral para o Projeto
Centro de Memória da Imigração/migração da Ilha das Flores surgiu
o interesse na analise dos procedimentos de rememoração, isto é,
como pessoas contam as experiências vividas décadas depois. Para
a execução da monografia foram selecionadas cinco entrevistas
realizadas com refugiados da Segunda Guerra Mundial, que ao
chegarem ao Brasil passaram pela Hospedaria de Imigrantes da Ilha
das Flores, entre os anos de 1946 e 1954. Todos os imigrantes na
condição de refugiados passaram, sem exceção, pela Hospedaria.
O objetivo da monografia é analisar as estratégias para
a construção das narrativas memoriais feitas pelos deslocados e
refugiados 70 anos depois de suas experiências. Assim objetivase compreender quais eventos são elencados para essa narrativa,
verificando continuidades, rupturas, bem como a verificação de
lembrança e esquecimento, tal como silenciamentos.
Jacques Le Goff3 define a memória como propriedade de
conservar determinadas informações, que nos remete a um
conjunto de funções psíquicas, pelas quais o homem pode atualizar
informações ou impressões passadas ou que ele representa como
passada.
Aspecto importante para a realização do trabalho monográfico
é o abordado por Catroga4 ao afirmar que a memória individual
é formada a partir da coexistência tensional de várias memórias
(pessoais, familiares, grupais, nacionais, etc...) e está em permanente
construção devido à incessante mudança do presente em passado e as
consequentes alterações ocorridas no campo das representações do
3
LE GOFF, Jacques. “Memória”. In: História e Memória.
Campinas, Editora da Unicamp, 1992. P.366.
4
CATROGA, Fernando. Memoria e Alteridade. In: “Memória, História e
Historiografia”. Coimbra, Quarteto, 2001. P. 16.

pretérito. Este trabalho visa analisar relatos memoriais narrados 70
anos depois de eles terem ocorrido, sendo importante considerar
até que ponto as percepções do presente afetam a narrativa do
passado.
Pollak5 destaca que a priori a memória parece ser um
fenômeno individual, íntimo de cada pessoa, porém a memória
deve ser entendida também como um fenômeno coletivo e social,
isto é, um fenômeno socialmente construído de forma coletiva e
submetido a flutuações, transformações e mudanças constantes.
Essas características existem tanto na memória coletiva quanto na
individual, existindo marcos ou pontos relativamente invariáveis e
imutáveis. Objetiva analisar quais são os marcos imutáveis na fala
de cada um dos entrevistados.
Na percepção de Pollak6 existem dois elementos construtivos
da memória. O primeiro são os acontecimentos vividos pessoalmente.
O segundo são acontecimentos “vividos por tabela”, ou seja,
acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa
se sente pertencer. Esses acontecimentos de acordo com Pollak se
juntam com todos os eventos que não fazem parte do espaço-tempo
de uma pessoa ou de um grupo. Através da socialização política ou
histórica, pode ocorrer o fenômeno de projeção ou identificação com
certo passado e assim é possível falar em memória herdada. Essa
memória herdada, formadora de identidade, que não faz parte da
vida física da pessoa é um aspecto que se pretende trabalhar a partir
das entrevistas dos refugiados, tendo em vista que muitos narram
fatos que ocorreram antes de nascerem ou quando ainda eram muito
jovens para terem recordações.
5

POLLAK, Michael. “Memória e identidade social”. In: Estudos
Históricos, 5 (10). Rio de Janeiro, 1992. P. 201.

6

Ibidem.
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De acordo com Catroga7 a memória tem papel pragmático
e normativo. Ela visa inserir os indivíduos em cadeias de filiação
indenitárias, distinguindo e os diferenciando em relação aos outros,
em nome de uma história ou patrimônio comum, exigindo para tal,
deveres e lealdades que se originam no interior do indivíduo. A partir
do colocado por Catroga, é impossível não observar o movimento
feito pela maioria dos refugiados entrevistados que ao chegarem
ao Brasil, buscaram estar entre os de sua própria nacionalidade.
Frequentando igrejas, filiando-se a associações e mantendo ritos
de comemoração que remetem ao passado em comum. Observa-se
a “necessidade de se ‘continuar a narrar’ o acontecido através de
discursos transgeracionais, a fim de, ir contra a amnesia e manter viva
a presença do que passou”8, construindo, conservando e renovando
assim identidades.
Ao abordar o esquecimento Candau afirma que este não é
sempre uma fragilidade da memória, um fracasso de restituição do
passado. “O esquecimento pode ser o êxito de censura indispensável
à estabilidade e a coerência da representação que um indivíduo ou
os membros de um grupo fazem de si mesmo”9. Esquecer por vezes
se faz necessário para que se possa seguir adiante, funcionando como
mecanismo de proteção contra as angústias da vida. Entretanto de
acordo com Candau10 o silêncio e a negação não significam sempre
o esquecimento, existem coisas que resistem ao esquecimento e
resistem nas estruturas profundas e obscuras da personalidade.
7
CATROGA, Op. Cit. P. 26.
8
Ibidem, p.26.
9
CANDAU, Joel. “O Jogo social da Memoria e da
Identidade (1): Transmitir, receber”. Memória e Identidade.
Tradução: Maria Letícia Ferreira. São Paulo: Contexto, 2012. P.
127
10
Ibidem, p.128.

O esquecimento e o silenciamento serão objeto de estudo,
objetiva-se entender a partir dos relatos memoriais dos entrevistados
as motivações para o esquecimento e para o silenciamento, assim
com o que os motivos a trazer a tona lembranças traumatizantes
como as da guerra e do refúgio.
A hipótese principal com a qual pretendo trabalhar e a de
que as narrativas dos refugiados da Segunda Guerra Mundial foram
por eles positivadas. Apesar de terem vivenciado acontecimentos
traumáticos como a guerra e terem sido obrigados a deixar sua
terra natal, todos os entrevistados ao narrarem suas trajetórias
as colocam em perspectiva positiva. Os traumas vivenciados não
aparentam ser o aspecto mais importante das narrativas. Acredita-se
que essa positivação das memórias se deva ao fato das experiências
migratórias terem sido bem sucedidas. Os entrevistados narram suas
trajetórias de vida 70 anos após terem chegado ao Brasil, tendo em
mente o futuro deste passado que foi bem sucedido.
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