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APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO
Gabriel Garcia Márquez, ao receber o Prêmio Nobel de Literatura, proferindo seu discurso nos
presenteou com as palavras abaixo. Fonte inesgotável de “ ilusão fecunda” para todos que lutam
para mudar essa realidade tão desigual e cruel.
Mudar essa realidade “que não é a do papel, mas que vive conosco e determina cada instante de
nossas incontáveis mortes cotidianas”, aquela mesma “que sustenta um manancial de criação
insaciável...”
A Revista Conversas e Pesquisas apresenta seu segundo número, esperando, sempre, 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 manifestação de vontade compreender-se-ia mal a si mesma, fossem quais fossem os postulados em que se revisse” ( Walter
Benjamin).
O segundo número da Revista, organizado pelo Prof. Dr. Washington Dener dos Santos Cunha,
traz em sua primeira parte artigos de três pesquisadores doutores sobre a temática “Índios, Negros e Imigrações: Histórias, Trânsitos e Resistências”. Trazemos a Monografia escrita pela ex-aluna Tamiris Santos Rodrigues, intitulada “Quarto de Despejo: O diário de uma favelada”. Na
segunda parte os artigos escritos por graduandos.
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.
Porém, como tão lindamente escreveu Rosa de Luxemburgo: “ No meio das trevas, sorrio à vida,
como se conhecesse a fórmula mágica que transforma o mal e a tristeza em claridade e em felicidade. Então, procuro uma razão para esta alegria, não a acho e não posso deixar de rir de mim
mesma. Creio que a própria vida é o único segredo”
			

SUMÁRIO
ARTIGOS DE DOUTORES PESQUISADORES

1) Homo Sacer Amerindias. A necropolítica indigenista dos últimos Governos Brasileiros - Cesar Sabino - pág. 10
2) Em Trânsito: História e Debates sobre as Diásporas Africanas e a Formação da Sociedade Brasileira - Washington Dener dos Santos Cunha - pág. 25
3) Pretos, Pardos e Pobres e a institucionalização da República. O papel do
Estado na garantia da Ordem Pública nos tempos da Belle Époque na capital da República - Jorge Batista Fernandes - pág. 44

MONOGRAFIA

4) Quarto de Despejo - O diário de uma favelada: enlaçando relatos e representações de Maria Carolina de Jesus - Tamiris dos Santos de Jesus - pág. 65

ARTIGOS DE GRADUANDOS PESQUISADORES

Adir Luz- Editora Chefe

5) O Partido Nazista do Rio de Janeiro e a criação do Presídio na Ilha das
Flores como destino dos “ Quinta-Colunistas” - Joyce dos Santos Borges &
Alex da Costa Silva - pág. 90

HOMENAGEM : O Nº 2 DA REVISTA “CONVERSAS E PESQUISAS” É DEDICADO AO
PROF. DR. JORGE PAIS DE SOUSA, FALECIDO EM 24/05/2019

6

7

6) Antonieta de Barros: uma história transformada pela Educação - Ivan Felipe Fernandes Gomes & Patrícia David dos Santos Rodrigues - pág. 100
7) Breve Reflexão sobre Democracia e Corpos Negros - Anderson Luiz de
Mattos Cardoso - pág. 115

ARTIGO - FICÇÃO

8) Abrom Weintraum - João Adolfo Hansen - pág. 120

8

9

I-Introdução

HOMO SACER AMERINDIAS. A NECROPOLÍTICA INDIGENISTA DOS
ÚLTIMOS GOVERNOS BRASILEIRO.

Este trabalho tem por objetivo realizar um breve diagnóstico de parte da situação
indígena nos últimos dois governos, a saber, Temer e Bolsonaro – ainda em início de mandato
- extraindo disso um curto panorama da situação das relações de poder contemporâneas no
Brasil sob a égide do neoliberalismo e das novas elites no Estado.

Cesar Sabino
Prof. Dr. Associado- UNIRIO
Resumo
Este trabalho parte de uma pequena análise sobre as propostas políticas dos governos atuais
voltadas para as populações indígenas - e minorias em geral. Políticas que vem produzindo
o desmonte institucional de organismos de defesa dos índios e a perseguição de agentes
defensores da continuidade dos processos de demarcações de terras e de proteção dos seus
direitos constitucionais. Nessa análise buscamos detectar um elemento da política relacionado
às práticas neoliberais de governo denominado necropolítica que seria o extermínio direto ou
indireto de pessoas e povos percebidas como obstáculos aos interesses do capital ou que para
ele não apresentam utilidade.
Palavras-chave: indígenas; minorias; necropoder.
Resumen
Este trabajo es parte de un pequeño análisis sobre las propuestas de política de los gobiernos
actuales dirigidas a las poblaciones indígenas y las minorías en General. Desmontan los políticas
que ha estado produciendo los organismos institucionales de la defensa de los indios y la
persecución de los defensores de la demarcaciones de continuidad de los procesos de agentes
de la tierra y la protección de sus derechos constitucionales. En este análisis, tratamos de
detectar un elemento político relacionadas con el neoliberal las prácticas de gobierno llamadas
necropolítica que la exterminación directa o indirecta de personas y personas percibidas como
obstáculos a los intereses del capital o que él no utilidad presente. Palabras clave: pueblos
indígenas; minorías; necropoder.
Palabras clave: pueblos indígenas; minorías; necropoder.

Nas últimas décadas que compreendem o final do século XX e início do XXI, o modelo
econômico neoliberal tem sido imposto como hegemônico, e, com ele, também, uma nova
elite vem ocupando os cargos eletivos e as posições de liderança nas instâncias mais altas
das burocracias estatais. O Brasil não ficou fora desse processo e das propostas políticoadministrativas por ele articuladas. Com efeito, movimentos cada vez mais intensos de
desintegração dos serviços públicos em todas as suas instâncias, com excessão das chamadas
carreiras de Estado, ocorrem no país, sendo a saúde, a educação e a segurança instâncias que
mais vem se dissolvendo, devido ao extermínio frequente de cargos públicos, extinção de
concursos, precarização do trabalho via terceirização e diminuição de vagas de empregos e
mesmo extinção de funções e atividades profissionais, além da retirada dos direitos universais
de cidadãos; implicando na criação de constantes crises e do enfraquecimento gradativo das
relações sociais devido a dissolução da solidariedade, da empatia e reciprocidade (CAILLÉ,
1989/2009).
Grupos sociais que na prática carecem de cidadania e tem seus direitos esquecidos e
desrespeitados pelas instituições e pelo Estado, foram e são historicamente prejudicados pelo
secular processo de exploração extrativista de terras e seres humanos que marca a história
do Brasil. Processos desenvolvimentistas, exploratórios e predatórios, não raro, genocidas
(VIDAL, 2000; DA CUNHA, 2017).
A narrativa neoliberal se diz ciência econômica, contudo, não passa de representação

ABSTRACT
This work is part of a little analysis on the current Governments policy proposals aimed
at indigenous populations and minorities in General. Policies that has been producing the
institutional defense agencies dismantle of the Indians and the persecution of defenders of the
agents processes continuity demarcations of land and protection of their constitutional rights.
In this analysis, we seek to detect a political element related to the neoliberal Government
practices named necropolítica who would be the direct or indirect extermination of people and
people perceived as obstacles to the interests of capital or that him not present utility.
Keywords: indigenous people; minorities; necropolitic

social que fortalece, naturaliza e justifica as práticas de opressão, ajudando a concentrar cada
vez mais renda ao redor do mundo (PIKETTY, 2013). No caso brasileiro, o neoliberalismo se
associa a uma prática sociocultural típica: a corrupção atávica, trans-histórica e transversal,
constituindo as práticas de classes e grupos de uma ponta a outra da pirâmide social, ou seja,
da sua base ao ápice, o que nos força a dizer que corrupção é uma instituição nacional a
distorcer, desviar e desmobilizar qualquer modelo ou projeto de políticas públicas (SABINO,
2014).
Essa nova elite se diz e se pretende conservadora, contudo, mesmo se comparada
em seu modus vivendi e operandi com a tradição liberal que diz dar prosseguimento, não
demonstra estar à altura da mesma. Torna-se contraproducente comparar a qualidade de liberais
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conservadores como Mário Henrique Simonsen, Roberto Campos e José Guilherme Merquior
– apenas para citar o caso brasileiro -, com os ocupantes dessa atual “intelectualidade” e seus
confrades nos altos escalões dos poderes de Estado. Essa nova elite se une e reúne em torno de
uma bandeira identitária da exclusão radical de toda e qualquer diferença, vista como ofensa
à sua própria forma de vida insulada e às suas crenças estamentais e de classe – são novos
conservadores, nouveaux riches. Não por acaso a característica comportamental desse grupo
– com claras tendências fascistóides, foi denominada pelo psicanalista Christian Dunker de
“lógica de condomínio”, a qual descarta o universalismo liberal anterior se sustentando na
narrativa particularista da família tradicional, da ordem, disciplina e da religião e da exclusão
(2017, p.p. 73, 277).
II - Breves aspectos da situação indígena atual.
Diante de tudo isso como está situada a condição indígena? Problema vasto e de amplos
espectros impossíveis de serem abordados em um pequeno e modesto texto. Todavia podemos
indicar alguns dados relativos às questões sociais dessa parte, em geral, tratada claramente
como subcidadã pelas autoridades em geral ao longo da história contemporânea. Com efeito,
toda a opressão e destruição ocorrida com os povos nativos, embora pareça ao leigo, algo
referente a um grupo específico, diz respeito a toda população brasileira que se vê desrespeitada
no seu cotidiano, expropriada, ludibriada e mesmo morta pelos poderes do Estado e da elite
que o controla.
Desde o governo Temer a situação dos ameríndios e seus descendentes no país tem
sido cada vez mais crítica. De acordo com relatórios de estudos de entidades e estudiosos
debruçados sobre a realidade da condição social, psicológica e econômica dessas populações,
vemos que elas têm sofrido graves ameaças no governo Bolsonaro, que imbuído de uma
concepção etnocêntrica, positivista e evolucionista de História supõe que parte da melhoria,
ou, do “avanço rumo a um maior progresso” do Brasil, depende não apenas de “civilizar”
índios, mas fazer deles e suas terras elementos produtivos para o sistema capitalista mundial
integrado, enquadrando-os no modelo de devastação promovido pela vertente neoliberal no
comando dos Estados e governos, conforme ressalta, por exemplo, este relato a respeito de
uma declaração de uma autoridade atual:
anúncio feito pelo governo Bolsonaro, por meio do ministro das Minas e
Energia, o Almirante de Esquadra da Marinha do Brasil, Bento Albuquerque,
(...) poderá “autorizar” a mineração em terras indígenas (...) os povos
indígenas serão submetidos à decisão. O fato da oferta governamental ter
ocorrido poucos dias após a onda de assassinatos em Brumadinho, Minas
Gerais, e de ter sido feita a grandes investidores e empresários estrangeiros,
num dos maiores eventos do mundo sobre o tema, realizado no Canadá,
12

demonstra que não existe qualquer sentimento de solidariedade e de
respeito do governo Bolsonaro em relação às pessoas, ao meio ambiente
e aos interesses da nação brasileira. A Consulta Prévia, Livre e Informada
aos povos indígenas a respeito de qualquer empreendimento que os afete
é uma obrigação legal e incontornável. Em sua fala, o ministro deixa clara
a intenção de desconsiderar a posição dos povos e fazer da Consulta uma
mera encenação. (WEISS: 2019, p.p. 28-29).

A fala do Ministro fere não apenas a Convenção 169 da OIT (Organização Internacional
do Trabalho), vigente desde 1989, e da qual o Brasil é signatário e que diz que todo e qualquer
povo indígena ou tribal deve ser consultado a respeito de decisões que possam afetar seus
interesses, bens e direitos. Outro aspecto a ser ressaltado é que para realizar esse objetivo segundo
a Constituição Brasileira o governo necessita primeiro, como dito, consultar as comunidades
indígenas, depois pedir autorização ao Congresso Nacional, editar lei complementar regulando
a exploração, isso tudo de acordo com o artigo 231 da mesma Constituição. Assim sendo
dentro dos parâmetros democráticos será difícil ser implementado esse propósito. O que não
impede que formas ilegais não apenas de exploração de recursos naturais possam ocorrer com
assassinatos de integrantes da população indígenas.
De acordo com Paloschi (2017), a existência dos povos e comunidades indígenas
assentados sob riquezas ambicionadas por exploradores, tornou-se imenso fardo para os
governantes que administram o país, imbuídos com a visão de mundo e as representações
de exploração, expansão territorial e expropriação. Em detrimento dos direitos humanos,
ambientais e culturais, esta elite composta pelos antigos e novos políticos, empresários e
administradores vê na vida, na biodiversidade e na natureza apenas materiais propiciadores
de lucro, consumo e enriquecimento pessoal. Nesse movimento a causa indígena atualmente
tornou-se o principal elemento e exemplo - para a condição das outras minorias no mundo
-, da disputa política, ideológica e econômica que apenas enxerga cifrões diante dos seus
olhos. Política amparada em uma filosofia econômica que justifica até mesmo o genocídio em
nome do progresso do capital. No caso brasileiro contemporâneo esse movimento se realiza
de forma que:
na base deste processo exploratório estão empresários do agronegócio, do
latifúndio e as bancadas ruralista, das mineradoras, das madeireiras. Estes
transformaram o poder Executivo em seu quintal de negócios, setores
do Judiciário em antessala das comedeiras e o Legislativo em celeiro de
argumentações, teses, provocações e leis anti-indígenas. O fato de estes
segmentos terem transformado o Estado em balcão de negócios gerou
no país um profundo retrocesso político, cultural e econômico. Gerou a
violência descontrolada, gerou dor e sofrimento. (2017, p. 9).
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O governo Temer pode ser considerado aquele que iniciou o ataque mais devastador e
deletério à condição dos povos indígenas nas últimas décadas da história brasileira. Processo
que continua a se desenrolar e agravar no mandato Bolsonaro. Instalou-se na máquina de Estado,
durante a gestão, uma organização bem estruturada que visa a depredar, não apenas os bens,
mas os direitos individuais e coletivos de minorias, fundamentalmente indígenas. Sustentando
o discurso de que estes povos e suas terras são um obstáculo ao avanço socioeconômico do
país, esse grupo articula-se com todas as instâncias dos Três Poderes, e, mais outras possíveis,
buscando efetivar a exploração de bens ambientais, minerais, hídricos e da biodiversidade.
Sem embargo, em seus discurso e ações os povos indígenas surgem como grave
problema político administrativo, posto que suas terras, por comporem patrimônio da
União, sendo prioritárias à expropriação para o “necessário” avanço econômico do país, não
podem continuar protegidas pelas regulamentações constitucionais e acordos internacionais.
(RANGEL; LIEBIGOTT, 2017: p. 17). As artimanhas, táticas e estratégias dessa atual elite, e,
sua lógica de condomínio, se sustenta sobre todos os aspectos da violência, visando a eliminar
qualquer estrutura de resistência que possa prejudicar os interesses da nova forma de capital a
ser implantada. Neste sentido,
todos os povos indígenas são desrespeitados em seus direitos humanos
fundamentais à vida, à liberdade, à diferença, a terem a terra ancestral
demarcada, a um lugar para viver, de terem assistência diferenciada, e
no básico direito de serem sujeitos de direitos. As violências contra os
indígenas têm sua origem nestes pontos em comum, que geram: suicídios
– dramaticamente acentuados nos últimos anos; morte na infância;
desnutrição infantil; morte por desassistência; invasão dos territórios
por madeireiros, garimpeiros, grileiros, pecuaristas, empresários da
especulação imobiliária responsáveis por uma intensa devastação dos bens
ambientais; confinamentos em áreas impróprias para a vida, sem água
potável, saneamento básico e habitação; assassinatos; ameaças de morte;
atropelamentos; espancamentos; preconceito, racismo e discriminação
(RANGEL; LIEBIGOTT: 2017, p. 15-16).
Com a suspensão dos financiamentos e cortes orçamentários por parte do governo
federal, povos mais isolados, por exemplo, aqueles nos estados do Acre, Amazonas, Pará,
Maranhão, Rondônia e Mato Grosso, ficaram ameaçados em sua sobrevivência com a ausência
das ações de fiscalização e proteção dos territórios. Com efeito, mais de 90 povos isolados,
estão sob risco de genocídio.
No decorrer do ano de 2017 circularam informações e denúncias sobre
massacres de indígenas, praticados por garimpeiros, caçadores, madeireiros.
Os fatos precisam ser investigados e, caso sejam verdadeiros, o atual
governo federal deverá ser responsabilizado, pois foi quem incentivou a
14

ocupação e invasão das áreas para a exploração garimpeira, madeireira, de
pescadores e caçadores (Ibidem: p. 21).

Tememos que esse seja mais um momento de eliminação de povos e culturas inteiras
em nome da ganância de grupos dominantes que aceitam apenas o pensamento único do lucro;
porém, as pesquisas têm sugerido a existência já consolidada de um processo crescente de
desmanche dos direitos e das instituições de proteção a esses povos, suas sociedades e culturas.
Ao longo do ano de 2017, os povos indígenas viram a imposição de uma
política deplorável, fascista, predatória e devastadora dos territórios, dos
bens ambientais e das águas. Uma política propositadamente implementada
para aniquilar direitos, o modo de ser dos povos e suas perspectivas de
vida e de futuro. Uma política engendrada nos gabinetes de ruralistas e
fundamentalistas religiosos. Uma política perversa porque se impõe pela
força bruta e pela repressão (BUZZATO: 2017, p. 13).

A bancada ruralista no Congresso não tem poupado esforços na busca de enfraquecer e
desmobilizar os agentes que lutam para defender os interesses da preservação da natureza e dos
indígenas1. As características dessas atitudes políticas estão na criminalização de lideranças,
etnólogos, membros do Ministério Público Federal (MPF), pesquisadores universitários,
membros de organizações da sociedade civil, e, também, os membros do CIMI. Seu instrumento
de ação tem sido a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Fundação Nacional do
Índio (FUNAI) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Assim,
acusam, discriminam, mentem e incitam o ódio contra todos aqueles que defendem interesses
opostos aos seus. E isso com aval do Executivo2. Apesar dos estragos realizados por todo esse
1
- O governo Dilma Rousseff sofreu críticas severas do movimento indígena e indigenista no ano 2016
devido ao desgaste do modelo de socioindigenismo implementado pelo Partido dos Trabalhadores. Modelo
que não resistiu à pressão das forças de oposição associadas a diminuição de recursos e de pessoal da FUNAI.
Esta situação inviabilizou a implementação efetiva dos direitos sociais e territoriais dos povos indígenas a
partir de então (VERDUM, 2017: p. p. 29-30).
2
- O governo Temer impôs, no âmbito da administração pública federal, o Parecer 001/2017 da
Advocacia-Geral da União (AGU). Dentre outras anomalias jurídicas , este parecer pretende estender as 19
condicionantes do caso da Terra Indígena Raposa Serra do Sol (Petição 3338), as teses do Marco Temporal
da Constituição Federal de 1988 e o renitente esbulho no âmbito dos procedimentos de demarcação de todas
as terras indígenas. Com este parecer, a AGU, a quem compete defender a União e todos os seus bens, legisla
em defesa dos interesses privados e dos setores anti-indígenas e em detrimento dos interesses da União, já
que é responsabilidade da União proceder a demarcação das terras indígenas, que passam a compor o seu
patrimônio. Na prática, a AGU age de forma ilegal e chega a ser perversa porque submete os povos indígenas à
condição de sujeitos sem direito, ou com direito desde que comprovem que estavam na posse da terra por eles
reivindicada no dia 5 de outubro de 1988. Caso nela não estivessem – por fatores diversos tais como expulsão,
perseguição, racismo, massacres – ou não a estivessem disputando física ou juridicamente, segundo a tese do
renitente esbulho, eles perdem o direito a terem direito. A AGU, em síntese, propõe o esbulho, por particulares,
dos bens da União (RANGEL; LIEBIGOTT, p. 16).
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movimento de perseguição, tentativa de desmonte e aniquilamento dos direitos dos povos
indígenas a CPI não conseguiu demonstrar nenhuma ilegalidade nas demarcações ou nas ações
de organizações indigenistas e de apoiadores dos povos. O mesmo processo valeu para as
demarcações de terra quilombolas (Ibidem: p. 17).
A elite agrária que agora se organiza na máquina do Estado tentando construir uma
realidade política e administrativa nos moldes de seus interesses particulares, provavelmente,
esboça o modelo de capitanias já conhecido na nossa História. A custa do extermínio dos povos
nativos e de todos aqueles que venham atrapalhar seus intentos neoliberalizantes, a máquina
vai organizando, intensificando e aprimorando o fluxo predatório daqueles que a dirigem.
III- Do Biopoder ao Necropoder
Nas narrativas e nas práticas dos exploradores e suas descendências nas Américas
o indígena surge de várias formas: como corpo sem alma, animal irracional devorador de
homens, escravo, preguiçoso, neófito cristão, prosélito passando a ter alma e ser gente. De
fato, chega a ser reconhecido como herói nacional, guerreiro honrado, retornando, logo após,
como bugre, subumano, que necessitaria ser civilizado para liberar suas terras ao progresso
integrando-se à nação. Hoje, sabe-se, por especialistas, que ameríndios – mas não apenas estes
– eram portadores de pensamentos sofisticados, metafísicas canibais, e saberes ecosóficos que,
no contexto que existiam, eram paralelos ao pensamento científico, formando uma ciência do
concreto, como escreveu Lévi-Strauss (ORTIZ, 1985; DESCOLA, 1999; BETTENCOURT,
2000; BELUZZO, 2000; PORTO ALEGRE, 2000; LÉVI-STRAUSS, 2002; CLASTRES,
2004; VIVEIROS DE CASTRO, 2015).
Porém, se levarmos em conta as políticas do Estado brasileiro atual, (desde o final
do governo Dilma, passando por Temer e agora Bolsonaro), para com os indígenas e outras
minorias (como quilombolas), com o crescente desmonte dos órgãos de fiscalização e controle,
com a permissividade em relação às invasões de terras e mortes, expropriações e destruição dos
órgãos que cuidam da saúde indígena, parece-nos que os atuais dirigentes políticos, concebem
os ameríndios mais como animais de carga que podem ser escravizados até o momento de não
mais servirem, sendo então eliminados como coisas, descartados, dissolvidos da face da Terra
como indivíduos ou grupos sem quaisquer direitos humanos, tendo suas terras expropriadas por
empresários extrativistas e agronegócio. Vale ressaltar que há, em relação a essa abordagem,
a alternativa do “indigenismo ruralista” que consiste no esforço de transformar o índio em
empresário das suas terras demarcadas3, mais especificamente fornecedores de commodities
3
- De acordo com Verdum, “muitas famílias e grupos familiares indígenas no Sul e Centro-Oeste do
país foram incorporados e absorveram a proposta de uma agricultura com fins comerciais (de mercado) na
sua economia, com diferentes escalas de produção, e hoje dela dependem. Para o bem ou para o mal, o fato

16

(VERDUM, 2017: p. 30).
Escrevendo a respeito das características políticas de soberania, Foucault (1983: p. 284)
sugere que “a finalidade [dela,] da soberania é ela mesma, e seus instrumentos têm a forma da
lei... a finalidade da soberania é circular, isto é, remete ao próprio exercício da soberania”.
Em outras palavras, no modelo político da soberania é o rei, seu corpo, sua dinastia, sua
representação ligada ao divino que deve ser servido pelas pessoas, já com o novo modelo de
governo surgido a partir do sec. XVII, e, ligado à disciplina, surgem novos saberes, e, portanto,
novas práticas políticas,
práticas de governo (...) como maneira correta de dispor as coisas para
conduzi-las (...) a um objetivo adequado a cada uma das coisas a governar.
O que implica (...), por exemplo, fazer com que se produza a maior riqueza
possível, que se forneça às pessoas meios de subsistência suficientes, e
mesmo a maior quantidade possível, que a população possa se multiplicar
(...) O verdadeiro governante não deve ter necessidade de ferrão, isto é, de
um instrumento mortífero, de uma espada, para exercer o governo; deve
ser mais paciente que colérico; não é o direito de matar, não é o direito de
fazer prevalecer sua força que deve ser essencial (...) mas o conhecimento
das coisas (...) aquilo que faz com que o governante só deva governar na
medida e que considere e aja como se estivesse a serviço dos governados
[este tipo de líder é pautado pelo] exemplo do pai de família, que é o que
se levante antes das outras pessoas da casa que se deita depois dos outros,
que pensa em tudo, que cuida de tudo pois se considera a serviço da casa
(p. 285).
Foucault ressalta que neste novo modelo de governo o conceito de população toma
corpo e a dinâmica do poder passa a girar em torno desse novo objeto do saber e das práticas
políticas na qual a sociedade é o novo protagonista:
a população aparece, portanto, mais como fim e instrumento do governo
que como força do soberano; a população aparece como sujeito de
necessidades, de aspirações (...) como consciente, frente ao governo,
daquilo que ela quer (...) o interesse individual – como consciência de cada
indivíduo constituinte da população – e o interesse geral – como interesse
da população, quaisquer que sejam os interesses e as aspirações individuais
daqueles que a compõem – constituem o alvo e o instrumento fundamental
do governo da população. Nascimento portanto de uma arte, ou, em todo
caso, de táticas e técnicas absolutamente novas (...) A economia política
pode se constituir a partir do momento em que, entre os diversos elementos
da riqueza, apareceu um novo objeto, a população (Ibidem, p. 289-290).
é que várias famílias indígenas estão optando pela política de produção e exportação de commodities como
estratégia de geração de renda e inclusão social; estão buscando se adequar e capacitar às políticas agrícolas
de tipo empresarial, inclusive em termos de padrão tecnológico, com efeitos deletérios à saúde humana e
ambiental” (2017: p. 32).
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Sem embargo, a partir desse novo modelo de governo, a administração da vida populacional
passa a contar cada vez mais com práticas disciplinares e saberes dela extraídos construindo-se
como um tipo de poder sobre a vida que o autor denomina biopoder, engendrada por uma nova
forma de governar, a biopolítica. (FOUCAULT, 1997: p. 91). Neste aspecto, a população tornase um conjunto de seres vivos coexistentes portadores de traços biológicos e patológicos que
precisam ter sua existência controlada, perscrutada, administrada visando a uma melhor gestão
da força de trabalho em uma conjugação de disciplina dos corpos, aplicada aos indivíduos, e
uma biopolítica ou mesmo “medicina social”, aplicada à população, a fim de governar a vida
em sua manifestação coletiva – biopoder. (REVEL, 2005: p. 27). A biopolítica apresentar-seia em toda a sua ambiguidade por um lado, controlando e administrando gradativamente, por
intermédio da máquina de Estado (um efeito e instrumento dela), a vida cotidiana, e por outro,
se preocupando com a natalidade, longevidade, saúde pública, educação, empregabilidade e
direitos individuais e coletivos. A sujeição dos corpos e o controle populacional andariam lado
a lado com a produção e manutenção da vida e suas potencialidades (Ibidem, 1983: p. 153).
No caso brasileiro, a relação de governo com as minorias populacionais, mormente
indígenas, praticamente nem chegou a se constituir efetivamente nos parâmetros do modelo
acima referido. Em alguns momentos mais, em outros menos, essas populações foram
tratadas pelo Estado e seus ocupantes, (de acordo com seus interesses ideológicos e políticos
particulares), como sendo um estorvo a ser descartado, considerada obstáculo a construção
de um projeto de país adequado à visão de excelência dessas elites dominantes. Isso pode ser
referido também à maioria da população brasileira de baixa renda, e, ainda mais em relação
aos povos indígenas.
Se, por um lado, algumas políticas indigenistas buscaram preservar as culturas ameríndias
do território nacional, integrar, demarcar e empoderar essa população, outras, como vimos,
apontaram para sua desagregação e mesmo eliminação geopolítica. Com efeito, os indígenas
não portam na prática, cidadania efetiva, direitos respeitados e necessidades supridas pelos
governos ocupantes do Estado, embora esses sejam seus direitos constitucionais constantes na
Carta de 1988. Com raras exceções, nossa história indica que essa esta população se encontra
constantemente em condição subcidadã e sem quaisquer perspectivas de melhoria de suas
mazelas socioeconômicas. São grupos, culturas e povos inteiros violentados, explorados,
excluídos, mortos e esquecidos pelas autoridades que vem e vão ao longo dos séculos.
Agamben (2010) ao analisar a condição de populações excluídas na contemporaneidade
utiliza a distinção aristotélica entre bíos e zoé. Bíos referir-se-ia em grego ao ser humano,
anthropos, aquele que existe e não apenas é, posto que político, elemento da linguagem,
argumentação e debate. Ser de participação e direitos na pólis, assentado sob a ética e a moral.
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Já a categoria zoé referir-se-ia à vida natural, à vida nua, biológica, comum a todo e qualquer
vivente e sem seus aspectos políticos e direitos sociais. De acordo com o autor, essa vida pode
ser eliminada, excluída e matável pelo poder jurídico e soberano do Estado – vida coisificada e
descartável. Dando seguimento as suas investigações o autor também se depara com o conceito
de homo sacer pertencente ao direito romano. Homo sacer, (ou homem sagrado) estaria em sua
base de significado referido ao âmbito da religiosidade na qual as divindades definiriam como
sendo a parte negativa da mesma– sagrado como profano. Essa figura jurídico-política era
definida como aquela que teria ferido criminalmente os deuses suscitando sua ira e colocando
assim toda a comunidade em perigo diante da dos mesmos por atingir com seus atos o bom
relacionamento da comunidade com suas potestades – pax deorum.
Devido a este ato o homo sacer era destituído de seus direitos políticos, abandonado
ao acaso, caindo em ostracismo e passando a condição de descartabilidade. Para se proteger
a civitas o separava de seu corpo efetivo e relacional, deixando-o em estado de zoé, de vida
nua, sem qualquer amparo sociopolítico, o que implicava no fato dele poder ser morto por
qualquer cidadão sem que isso constituísse crime de homicídio. Esta condição de homo sacer
implicava já a inexistência viva (morte em vida) sob a perspectiva das instituições e do Estado.
A destituição da humanidade pelo poder político absoluto (soberano) atingiu para Agamben,
assim como para Hannah Arendt, o seu paroxismo exemplar nos campos de concentração:
“lugar no qual se realizou a mais absoluta condicio inhumana que já se deu sobre a Terra”
(2015: p. 41).
De forma similar, mas a respeito de outro contexto socio-histórico, Achille Mbembe
(2017) escreve:
qualquer relato histórico do surgimento do terror [político] moderno
precisa tratar da escravidão, que pode ser considerada uma das primeiras
manifestações da experimentação biopolítica (...) a própria estrutura do
sistema de plantation e suas consequências manifesta a figura emblemática
do estado de excessão (...) na plantation a humanidade do escravo aparece
como sombra personificada. De fato, a condição de escravo resulta de
uma tripla perda: perda de um lar, perda dos direitos sobre seu corpo e
perda de estatuto político. Essa tripla perda equivale (...) a uma dominação
absoluta, (...) uma morte social (...) a plantation é sem dúvida um espaço
no qual o escravo pertence ao seu senhor. Não é uma comunidade porque,
por definição, a comunidade implica o exercício do poder de fala e de
pensamento( p.27)

Para Mbembe a política contemporânea neoliberal manifesta uma nova forma de soberania
– como direito de matar - rearticulando técnicas de biopoder (vigentes no modelo disciplinar
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foucaultiano) que manifestam uma espécie de controle crescente sobre a vida, por intermédio
de renovadas manifestações do estado de excessão. O autor se refere a essa condição política
como necropoder, um desdobramento negativo dos saberes sobre a existência de indivíduos
e grupos alimentados pela dominação tecnológica e justificada, não raro, por Legislativos
e Judiciários que permitem o Executivo exterminar potencialmente grupos e populações
percebidas como estorvo ou empecilho aos modelos político-econômicos oficiais. Ao Estado
é dado o direito de matar (de forma similar àquela do homo sacer) grupos que não apresentam
utilidade no sistema socioeconômico contemporâneo.
A probabilidade de os ameríndios serem enquadrados nesse processo destrutivo é
considerável. Foram eles e as populações africanas o campo de experimentos para o extermínio
e a escravização em massa desde o final do século XIV. Foram deles tomado tudo: corpo,
trabalho, terras, e o que o capitalismo pode transformar em mercadoria. São eles, em grande
parte, os inúteis e sem função no modelo neoliberal que reorganiza antigas tecnologias de
gestão do extermínio desenvolvidas há séculos nas colônias como sugeriu Arendt ao escrever
sobre a ligação entre o nazismo e o imperialismo tradicional, pois o que observa durante a
Segunda Grande Guerra é o aprimoramento dos métodos testados nos “selvagens” e aplicados
aos povos da Europa (ARENDT, 1989: p. 267-300, s.s.). Por conseguinte “ a colônia representa
o lugar em que a soberania consiste fundamentalmente no exercício de um poder à margem
da lei (ab legibus salutus) e no qual a paz tende a assumir uma ‘guerra sem fim’’ (MBEMBE,
2017: p.p. 32-33). Não é de se estranhar que hoje esse modelo voltou a ser tornar uma ameaça
a ser aplicada, de forma justificada judicialmente, às terras e reservas indígenas, periferias,
favelas e comunidades cariocas, além de outras, nas quais negros, índios e pobres podem ser
exterminados sem ilicitude, como se fossem subumanos, “selvagens”, posto que aos olhos dos
poderes políticos constituídos no Estado, essa gente vive em regiões nas quais parece
impossível firmar a paz (...). Loc[ais] por excelência em que os controles
e as garantias de ordem judicial podem ser suspensos – a zona em
que a violência do estado de exceção supostamente opera a serviço da
‘civilização’ (...) Os ‘selvagens’ [habitantes dessas regiões] (...) carecem
do caráter específico humano, da realidade especificamente humana
(Ibidem: p. 35-37).

Neste aspecto, assim como os colonizadores se sentiam no direito de matar e mesmo
exterminar populações indígenas, atualmente agentes do Estado e capitalistas ligados a continua
exploração de recursos naturais e humanos sentem-se tranquilos ao matar e mesmo exterminar
grupos inteiros da população.
No Brasil contemporâneo vivemos uma era na qual a rearticulação de genocídios e
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etnocídios4 podem ser viabilizadas por intermédio de um Estado que corre o risco de se tornar
de excessão. E a questão indígena nos confronta com essa situação.

IV- Conclusão
As atuais medidas governamentais no Brasil contemporâneo visam a reestruturar as
relações capitalistas de produção da quarta revolução tecnológica, mais especificamente no
campo. Estas ações vêm paralisando as demarcações das terras indígenas, acirrando conflitos
entre os mesmos e os grileiros, empresários do agronegócio e extrativistas produzindo uma
nova forma de extermínio populacional. Com efeito, parece vivermos a modulação de um
longo processo de séculos de escravização, expropriação e extermínio de populações inteiras
e suas culturas.
O modo de vida tradicional e a terra, - considerada espaço sagrado pelos ameríndios
-, tem sido tratadas como commodities para o capital monetário e especulativo atual, que por
intermédio do Estado, elabora duas estratégias de destruição já conhecidas dos etnólogos
e juristas: a genocida relacionada à eliminação física e peremptória de povos inteiros, e a
etnocida que, sob o discurso da integração indígena à sociedade brasileira, o força a se adequar
ao modelo capitalista de consumo e exploração do meio ambiente, destruindo sua cultura,
tradições e cosmologias, aumentando a oferta da mão de obra barata, e escrava. Desta forma
sociedades inteiras desaparecem da face da Terra. Esta maneira de gerir a res publica trata
minorias de forma autoritária e totalitária produzindo o que Mbembe denomina necropolítica,
ou seja, o extermínio (sob a égide jurídica) de indivíduos e grupos que não têm função ou não
se adequam aos interesses do capital neoliberal por parte de governos e Estados.
Este acontecimento parece ser o aprimoramento das tecnologias de dominação e
exploração advindas dos projetos imperialistas e escravocratas europeus, realizados nas
Américas e África, e testados nas próprias populações europeias ao longo da Segunda Grande
4
- Em relação as categorias genocídio e etnocídio, Clastres escreve que: “o conceito jurídico de genocídio
é a consideração no plano legal de um tipo de criminalidade até então desconhecido. Mais precisamente, ele se
refere à primeira manifestação, devidamente registrada pela lei, dessa criminalidade: o extermínio sistemático
dos judeus europeus pelos nazistas alemães (...) Embora o genocídio antissemita dos nazistas tenha sido o
primeiro a ser julgado em nome da lei, não foi o primeiro a ser perpetrado. A história da expansão colonial do
século XIX, a história da constituição dos impérios coloniais pelas grandes potencias europeias, está pontuada
de massacres metódicos de populações autóctones. Desde o descobrimento da América em 1492, pôs-se em
funcionamento uma máquina de destruição dos índios. Essa máquina continua a funcionar, lá onde subsistem,
na grande floresta amazônica, as últimas tribos ‘selvagens’. Ao longo dos (...) anos, massacres de índios têm
sido denunciados no Brasil (...) Sempre em vão (...) O termo genocídio remete à ideia de raça e à vontade
de extermínio de uma minoria racial, o termo etnocídio (...) é a destruição sistemática dos modos de vida e
pensamento de povos diferentes daqueles que empreendem a destruição. Em suma o genocídio assassina os
povos em seu corpo, o etnocídio os mata em seu espírito. Nos dois casos trata-se sempre de morte.” (Clastres,
2004, p.p. 80-83).
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Guerra, e o desenrolar negativo do biopoder, (analisado em detalhes por Foucault), agora
adequado às novas formas de gestão e exploração da vida pelo capital no século XXI.
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EM TRÂNSITO: HISTÓRIA E DEBATES SOBRE AS DIÁSPORAS
AFRICANAS E A FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA
Washington Dener dos Santos Cunha
Prof. Dr. Adjunto - UERJ

RESUMO
O artigo discute o tráfico de escravos e seu tratamento como um componente da conjuntura
econômica mundial, fundamental na formação do Brasil colonial. Durante algum tempo a
historiografia brasileira tratou do comércio de escravos apenas como um elemento demográfico
e econômico. Atualmente, a historiografia ocupa um papel fundamental na construção de
referenciais teóricos, estéticos e simbólicos das matrizes africanas responsáveis pela formação
da identidade afro-brasileira. O tráfico é um fato histórico que revela toda dor e sofrimento
impostos aos vários grupos africanos e suas gerações ao longo de três séculos de deslocamento
forçado. Portanto, conhecer a história do tráfico é essencial para reconhecermos a quanto ferro
e fogo se deu a formação da sociedade colonial. Enfim, o artigo faz uma pequena história do
tráfico de escravos, abordando o início dessa prática pelos árabes, o papel da escravidão précolonial nas sociedades africanas e a consolidação do comércio de almas pelos europeus.
Palavras-Chave: tráfico de Escravos - diásporas Africanas – África - Brasil

RESUMEN

El artículo aborda la trata de esclavos y su tratamiento como un componente de la situación
económica global, fundamental en la formación del Brasil colonial. Por una cierta hora la
historiografía brasileña sobre el comercio de esclavos solamente como un elemento económico
y demográfico. En la actualidad, la historiografía ocupa um papel clave en la construcción
de la referencia teórica, estética y simbólica de la sede africana encargada de la formación
de la identidad de afrobrasileñas. Trata de personas es un hecho histórico que revela todo el
dolor y el sufrimiento de diversos grupos africanos y sus generaciones más de tres siglos de
desplazamiento forzado. Por lo tanto, conocer la historia del tráfico es esencial reconocer
cómo fuego y la espada la formación de la sociedad colonial. De todos modos, el artículo es un
poco de historia del comercio de esclavos, a principio de esta práctica por los árabes, el papel
de la esclavitud de las sociedades africanas precoloniales y la consolidación del comercio en
las almas de los europeus.

Palabras clave: comercio de esclavos africanos diásporas -Africa- Brasil
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ABSTRACT

The article discusses the trafficking in slaves and your treatment as a component of the global
economic situation, fundamental in the formation of colonial Brazil. For some time the brazilian
historiography about the slave trade only as a demographic and economic element. Currently,
the historiography occupies a key role in the construction of theoretical, aesthetic and symbolic
reference of the African headquarters responsible for the formation of Afro-Brazilian identity.
Trafficking is a historical fact that reveals all the pain and suffering imposed on various African
groups and their generations over three centuries of forced displacement. So, meet the history
of traffic is essential to recognize how fire and sword the formation of colonial society. Anyway,
the article is a little history of the slave trade, approaching the beginning of this practice by the
Arabs, the role of pre-colonial African societies slavery and the consolidation of trade in souls
by Europeans.
Keywords: slave trade-African diasporas-Africa-Brazil

do oceano, que tínhamos tão diversificada na geografia e no tempo. No
entanto, a história da África – ou, melhor, das várias Áfricas -, antes e
durante o período do tráfico negreiro, faz parte da história do Brasil ...
não se pode estudar a evolução do Brasil sem considerar as mudanças
na política portuguesa e o que se passava num império de que fazíamos
parte e que se alongava de Macau a Lisboa, os três séculos de comércio de
escravos ligam indissoluvelmente os acontecimentos africanos, sobretudo
os da África Atlântica à vida brasileira (SILVA: 2003; p.236).

Quando falamos aqui em busca de uma África Atlântica, estamos nos referindo à parte
da África de onde saiu a maioria dos escravos que povoaram, forçosamente, o mundo. Trata-se
da região do litoral africano, da conhecida Senegâmbia até Angola; mais especificamente esta
região compreendia a Alta Guiné, a Baixa Guiné e Angola. Segundo Alberto da Costa e Silva,
quando de sua definição sobre a África Atlântica, afirmou que:

... não conceber o Mar Oceano apenas como espaço vinculador, ma so de
englobá-lo (...) O sistema de exploração colonial português seria assim,
no Atlântico Sul, unificado, compreendendo, nos dois lados do mar, como
se entre eles não houvesse interrupção, de um lado, o de cá, enclaves de
produção – os engenhos de açúcar, as minas de ouro, os rebanhos bovinos
– fundada no trabalho escravo e, no outro, o de lá, áreas nas quais se
produzia e reproduzia a mão-de-obra servil (SILVA: 2001.Apud.DEL
PRIORE & VENÂNCIO: 2004; p. 38)

I-Introdução: conceitos e historiografia

Por muitas vezes, o tráfico de escravos na História do Brasil foi tratado como uma
parte componente da conjuntura econômica mundial fundamental na formação do Brasil
colonial. Durante um tempo, a historiografia brasileira tratou do comércio de escravos apenas
como um elemento demográfico ou econômico. Contudo, hoje a história do tráfico de escravos
representa um papel essencial na constituição dos referenciais históricos, estéticos e simbólicos
das matrizes africanas responsáveis pela formação da identidade afro-brasileira. Como indicou
certa vez o historiador Fernand Braudel, não é possível compreender a periferia sem a história
do centro, como também não é possível compreender o centro sem ter conhecimento da história
da periferia. Da mesma forma não é possível hoje compreender a História do Brasil sem ter um
conhecimento da História da África, conforme indicou Alberto da Costa e Silva:

Preocupados com nós próprios, com o que fomos e somos, deixamos de
confrontar o por herança da África com a África que ficara no outro lado
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O fato é que parte da África já era conhecida pelos livros didáticos, embora algumas
vezes tenha se escondido a localização do Egito, uma vez que uma civilização de tal capacidade
como a egípcia não seria possível em um continente fadado ao fracasso, de acordo com a visão
etnocêntrica que imperou até a segunda guerra mundial. Também outra definição do papel da
África foi apontada pela historiadora Kátia Mattoso:

A África negra que aqui nos interessa é, no século XVI, tão desconhecida dos
europeus como a América recém-inaugurada, pasto para a imaginação e as
ambições dos conquistadores brancos. O desejo de dominação, de fortuna,
encrava-se, aqui e lá, em praias hostis que deverão povoar seu interior
(...) a África dos reinos e tribos negras, território ‘repleto’ que ninguém
ainda pensa em conquistar e colonizar, aparenta ser relativamente pobre
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em metais nobres e vai-se deixar dessangrar em sua força de trabalho, sua
grande reserva, o homem preto, mercadoria diferente das outras e tornada,
após o eclipse de outras riquezas naturais – ouro, especiarias, marfim – a
fortuna essencial do continente negro (MATTOSO: 1988; p.17).

O que justifica o porquê de definir o estudo da África, mas da África Atlântica, a que
ajudou a consolidar o Oceano Atlântico na principal via de comércio no século XVI.
Outro conceito fundamental, antes de partirmos para a História do tráfico, é a definição
de escravidão, que recai sobre uma discussão moral, uma vez que a escravidão precede à
chegada dos europeus no Continente Africano. Mas, para Luiz Filipe Alencastro o:

Dado fundamental do sistema escravista, a dessocialização, processo
em que o indivíduo é capturado e apartado de sua comunidade nativa,
se completa com a despersonalização, na qual o cativo é convertido em
mercadoria na sequencia da reificação, da coisificação, levada a efeito nas
sociedades escravistas. Ambos os processos transformam o escravo em
fator de produção polivalente ... (ALENCASTRO: 2000; p.144)

O fato é que, independente de uma discussão baseada na dicotomia de “bom” e “mau”,
na vitimização necessária à dominação europeia na África, a escravidão sempre foi elemento
presente na construção das sociedades antigas e ainda presente nos dias de hoje. Mesmo
com sua condenação moral, que atendeu aos interesses na consolidação de uma nova ordem
econômica baseada no consumo, basta abrirmos os jornais, os sites de notícias que, volta e
meia, surge uma manchete sobre trabalho escravo no interior do Brasil, nas grandes capitais,
na Ásia etc.

Antes da presença européia em África, os africanos já eram objeto de um comércio
comum de mão dupla entre o Saara e o oceano Índico, que os colocavam em contato com o
mercado externo na época. Infelizmente não há estimativas concretas sobre este comércio
antes do século XVI. O fato é que os efeitos de longo prazo desse comércio ainda são sensíveis
nos dias de hoje, uma vez que muitas sociedades do norte da África ainda possuem estruturas
sociais nas quais as crianças são a principal mão-de-obra. De um lado, esta fase inicial do
comércio abriu o caminho para os europeus, do Atlântico ao Índico. De outro lado, permitiu
aos europeus constituírem as bases das visões, estereótipos e imagens dos africanos, atitudes e
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preconceitos, convicções e crenças fundamentais na consolidação do comércio de almas.

O comércio árabe-muçulmano foi o primeiro na construção da expertise desta prática
por conta das tradicionais relações entre a Arábia e a África. Como afirma Elikia M’Bokolo:

As longas relações da Arábia com a África, pelo mar Vermelho e pelo
oceano Índico, explicam que os árabes se encontrem em lugar e destaque
na vasta galeria dos negreiros. Este comércio, começado em pequena
escala e certamente nos dois sentidos antes do Islã, conheceu uma brusca
mudança de escala após a pregação do profeta Muhammad e a expansão
árabe na África do norte (M’BOKOLO: 2009; p.211).

Fontes árabes indicam a presença de africanos na península arábica, em tempos de
Maomé. Tais fontes evocam a presença de negros, ora identificados como sudan(plural), ora
denominados por Zandj, e outras vezes como abissínios. Todos estes termos relacionados às
suas regiões de origem. Contudo, a Abissínia sempre foi muito próxima à Arábia, como explica
Elikia M’Bokolo:

A presença de escravos abissínios na Arábia não foi apenas resultado
de operações comerciais dos árabes no mar Vermelho e dos próprios
abissínios na Arábia, onde residiam numerosos comerciantes abissínios,
nomeadamente em Meca. Ela explica-se também em grande parte como
uma consequência das guerras entre o reino abissínio de Axum e os seus
vizinhos da Arábia. Com efeito, antes do isolamento do reino cristão em
consequência da expansão árabe e muçulmana, a Abissinia fazia parte
das apostas geopolíticas (a luta pela hegemonia entre o império bizantino
e o império persa), econômicas (o controle do mar Vermelho, principal
eixo do comércio entre Ocidente e Ásia), e religiosas (querelas teológicas
sobre a natureza de Cristo, destino das minorias cristãs da Arabia) da Ásia
Ocidental (M’BOKOLO: 2009; p.212).

Como podemos ver, o comércio de almas e corpos africanos precede à chegada dos
europeus, mas o que este fizeram foi o aperfeiçoamento desse comércio, tornando-o em larga
escala e estabelecendo uma nova nomenclatura capaz de consolidar seus lucros: escravos agora
eram determinados como mercadoria fundamental e um produto de alto valor no mercado que
se iniciaria a partir do século XVI para além-mar. Como podemos ver na tabela abaixo:
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O comércio de almas e corpos para o continente americano durou cerca de 300
anos, desenraizando mais de 11 milhões de africanos. A essência desta ação era transportar
e comerciar mão-de-obra para as colônias que representavam o maior empreendimento das
principais potências europeias entre os séculos XVI e XVIII – Portugal, Espanha, Inglaterra,
França e Holanda. Deu-se inicio a um novo sistema produtivo no qual a mão-de-obra escrava era
a ferramenta fundamental nas grandes propriedades e monocultura de produtos que atendiam
as necessidades do mercado mundial: açúcar, tabaco, algodão, metais preciosos. Portanto, ao
contrário do que se apresentou na história tradicional referindo à mão-de-obra escrava como
africana, esquecendo-se propositalmente de suas nacionalidades, generalizando para que o
domínio sofresse menos resistência.

Tabela sobre o Tráfico de escravos entre os séculos VIII e XVI
		

Fonte: R. AUSTEN. “The trans-saharan slave trade: a tentative de census”. Apud Elikia
M’BOKOLO. Op.cit., p.223.
Sobre a natureza desse comércio, o ambiente de disputa entre os reinos no Atlântico, o
historiador John Thornton explica mais detalhadamente, indicando o papel dos comerciantes
e o ambiente de disputas entre os homens e seus governantes no controle comercial. Segundo
ele, os comerciantes do século XVI, utilizadores da nova rota eram:
... mercadores particulares, e os governos de seus países de origem nem
sempre os apoiavam contra os pleitos dos portugueses (embora eles
raramente tenham aceitado as demandas de Portugal de cessar sua atividade).
Mas, no século XVII, os holandeses fizeram uma importante investida
contra as reivindicações monopolistas de Portugal. Eles argumentaram
que isso era uma extensão da guerra espanhola nos Países Baixos e,
como a Espanha absorvera a Coroa portuguesa em 1580, os holandeses
também estavam em guerra com Portugal. Os holandeses não fizeram essa
investida simplesmente enviando comerciantes particulares, apesar de os
mercadores holandeses frequentarem a costa da África desde 1590, mas
em vez disso eles licenciaram uma companhia, a primeira, Companhia
Holandesa das Índias Ocidentais em 1621. Essa companhia, um reflexo do
sistema de governo discrepante e descoordenado da república holandesa,
combinava capital de cada cidade que constituía o Estado, e em troca do
pagamento de dividendos para os conselhos das cidades participantes das
rendas advindas de seu comércio (ou seja, uma espécie de imposto), lhe
foram concedidos os poderes de um Estado (THORNTON: 2004; pp.11112).

O fato é que tráfico de almas, mesmo com toda sua violência, tornou-se elemento
de análise da História no campo das especificidades culturais e suas contribuições no novo
mundo. A exploração da mão-de-obra africana deixou clara as características de cada nação,
cada elemento aprisionado que foi enviado para além mar, representou a semente de uma
nação africana desenraizada, mas que se reinventou na travessia da “Calunga Grande”5.
A partir da segunda metade do século XVI, predominou o comércio de almas. No
Brasil, até meados do século XVIII, o tráfico de escravos disputava mercado com a exploração
da mão-de-obra indígena. A partir do terceiro quartel do século XVIII, com a proibição da
escravização indígena, o comercio de almas africanas despontou no campo de interesses
dos comerciantes europeus. Estes homens experientes no comercio do continente africano
indicavam a grande possibilidade de produção de escravos. Segundo Manolo Florentino:

(...) por muito tempo (no século XVI), os portugueses que atuavam na
Costa do Ouro, chegaram a comprar cativos no litoral de Benin, onde
o comércio de almas era estritamente controlado pelos soberanos locais
através de seus agentes, para revendê-los em Elmina em troca de ouro
(FLORENTINO: 1995; p.90).

Da mesma forma, a grande extensão de terras nas Américas indicava a ampla produção
de produtos tropicais, que substituíram aos poucos as especiarias, e lograram sucesso nos
mercados europeus, gerando o aumento de demanda de mão-de-obra. Como disse o historiador
Eric Williams, os comerciantes europeus tiveram a percepção da grandeza dos mercados
triangulares das regiões americanas, obrigando-os a desenvolver a estratégia de controle das
três pontas do triângulo comercial, o que foi um elemento fundamental para a coroa portuguesa
5
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Termo que algumas nações africanas utilizavam para definir o Oceano Atlântico.
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rever sua estratégia e desarticular com a escravidão indígena. Tratava-se de uma estratégia
comercial e não “humanitária” a suspensão da escravização dos povos indígenas.
O historiador e antropólogo John Monteiro, em sua tese de doutoramento, fez um estudo
bastante arguto e negou a visão tradicional de que os indígenas eram avessos à escravidão, ou
não eram preparados culturalmente para o sistema de trabalho ou que as fugas eram devido
ao conhecimento natural da área. Estudando os “negros da terra”, em especial São Paulo,
Monteiro identificou que o fracasso ou a suspensão da utilização da mão-de-obra indígena,
embora sua utilização tenha se dado por duzentos anos e pilar fundamental na produção para o
consumo colonial, deveu-se não somente pela resistência indígena, mas, essencialmente, pela
pressão dos comerciantes locais vinculados ao comércio triangular criando um dos setores
mais lucrativos no processo de “acumulação para o capital comercial europeu”.
Nesse contexto podemos nos perguntar como ficava o comércio de almas africanas?
Um dos elementos mais desconfortáveis para os estudiosos brasileiros é concordar que
o tráfico africano só se consolidou por conta da participação de comerciantes da América
Portuguesa (brasileiros). A história oficial sempre apontou o branco europeu, que invadiu as
florestas africanas e caçou como feras os nativos, os levou para o litoral e os armazenou em
tumbeiros para serem comerciados em além mar. Tal visão ratificou o processo de infantilização
e vitimizador dos africanos, estabelecendo explicações simplistas e maniqueístas sobre a
escravidão negra. O fato é que os europeus não eram tão poderosos desta maneira, como a
historiografia apontou, e nem os africanos foram tão ingênuos, para não dizer idiotas, assim.
Como historiadores, devemos ter a visão de que o tráfico fora um negócio, independente
das controvérsias que permeiam esta discussão a respeito de suas características, do volume,
das guerras locais pela captura, das condições terríveis de transporte, das revoltas, das punições,
doenças, enfim, independente das variáveis que afloraram e acirraram os debates sobre tráfico
e resistência nos últimos anos; devemos ter a visão clara de que o tráfico fora um negócio
de altíssima lucratividade. Como afirmou Claude Melliassoux sobre a gênese do comércio
mundial de almas anterior ao tráfico Atlântico:

... os escravos negros eram enviados ao Maghreb, ao oriente próximo
e ao médio, à Turquia, e mesmo à Índia. Encontram-se vestígios deles
na Europa e na Sicília. O tráfico europeu o jogou em todo o continente
americano, nas Antilhas e ainda na Europa (MEILLIASSOUX: 1995;
p.54).
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Historiadores, entre eles Manolo Florentino, afirmaram que a existência de um tráfico
interno em África, tendo como mercadores exclusivos os da região do Mediterrâneo e Árabes da
parte oriental, foi elemento fundamental para a viabilização e consolidação do tráfico Atlântico.
Em verdade, houve uma relação simbiótica entre o tráfico interno e Atlântico essencial para o
fortalecimento dos comerciantes locais.
O comércio de escravos no interior do continente africano havia adquirido uma
especialização logística na qual, logo após as guerras de captura, fazia-se uma triagem
separando os cativos cuidadosamente, que depois eram transportados pelos comerciantes
africanos até os mercados locais para negociação com os europeus. Aos poucos houve um
aperfeiçoamento logístico por parte dos comerciantes africanos, organizando grupos para o
transporte de cativos, cada vez em maior número. Como escreveu M’Baye Gueye sobre o
cotidiano do tráfico interno africano:

... Considerados como simples mercadoria eram ligados dois a dois pela
nuca por paus bifurcados nos dois extremos. Em cada etapa era-lhes dada
uma magra ração, suficiente apenas para terem forças para chegar ao
destino. Durante os momentos de descanso eram colocados a ferros,
antes de se poderem deitar ... A medida que a caravana prosseguia no seu
caminho, deixava atrás de si, abandonadas à voracidade das hienas e dos
chacais, criaturas humanas que não tinham podido resistir ...(GUEYE:
1981.Apud PEREIRA: 2011; p.52)

O fato é que o tráfico funcionou como uma faca de dois gumes para os povos envolvidos.
Para alguns povos africanos foi uma forma de auto-defesa, uma vez que o comércio de almas
lhes permitia a negociação para compra de armas. Para outros foi um processo natural no
qual as prioridades, ao longo do tempo, foram se modificando e se adaptando de acordo com
os interesses comerciais. Outro detalhe fundamental é que o comércio de escravos, a sua
consolidação fez com que vários Estados Africanos se reestruturassem para fazer frente ao
domínio europeu, criando elites locais que se beneficiaram e enriqueceram à custa da venda
de almas de seu continente.
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II- O Tráfico e as Regiões Africanas

Três grandes regiões africanas foram fundamentais na consolidação do comércio de
escravo e no abastecimento deste produto no mercado mundial. Notadamente: África Ocidental,
África Centro-Ocidental e África Oriental.
O século XV se caracterizou por grandes mudanças resultantes das navegações
europeias. Os europeus conseguiram chegar à Ásia e a África Ocidental mais rápido ao criar
as rotas pelo Atlântico, como também estabeleceu uma relação com territórios que até aquele
momento não tinham qualquer contato com o velho mundo, no caso as Américas e a região
centro-ocidental da África Subsaariana.
A política européia expansionista, especialmente das monarquias ibéricas, tinha como
principal objetivo a exploração comercial, com lucros imediatos, através do comércio de
especiarias com a Índia e o restante da Ásia e de metal precioso com a parte ocidental da África
Subsaariana, embora alguns especialistas defendam a tese de que havia outros objetivos com
interesses na geopolítica e na religião, como estratégia para o isolamento dos muçulmanos, que
controlavam o comércio na região. Os europeus intencionavam encontrar terras na América,
preferencialmente desabitadas, para explorá-las e depois colonizá-las, com o objetivo de lucrar
com a produção agrícola de produtos que atendessem a demanda do velho mundo.
O fato é que a produção de bens através da exploração do mundo natural das colônias era
o objetivo principal dos europeus, gerando lucros para a metrópole. O nativo, inicialmente, foi
o escolhido para a tarefa, no entanto foi logo substituído pela mão-de-obra africana, tornandose um dos pilares fundamentais da empresa colonial. A exploração da mão-de-obra escrava foi
a base para geração de lucros à metrópole.
A acumulação de capital era o objetivo principal do sistema colonial; a renda gerada na
colônia era transferida para a metrópole. Logo, a produção colonial era totalmente destinada
à demanda européia atendendo com produtos como açúcar, algodão, tabaco e outros. Para
atender ao plano de acumulação metropolitano, o mercado europeu que impunha o ritmo, o
volume e a produção nos domínios coloniais.

Anterior ao século XV, quando os navegadores europeus ainda não haviam estabelecido
relações comerciais no Atlântico e no Índico, os escravos eram utilizados em larga escala nas
sociedades africanas abaixo do deserto do Saara, como criados, concubinas e soldados, como
também eram uma das mercadorias mais valiosas e requisitadas para a região subsaariana, mar
Vermelho e Oceano Índico.
A obtenção de escravos poderia se dar através de guerras entre os estados africanos,
muitas das vezes decorrentes do processo natural de expansão de cada nação africana.
Especificamente neste caso os grupos subjugados pagavam impostos e eram explorados no
trabalho servil. Havia casos em que as disputas políticas incentivavam o rapto de mulheres
pertencentes às linhagens mais importantes da região, ocasionando da mesma forma a
escravização de pessoas. Em momentos de sobrevivência, diante da fome, era comum a venda
de si mesmo e de seus parentes; como também a escravização poderia se dar por meio de
questões penais referentes a crimes e dívidas.
No século XVII a escravidão na África se consolidou, em grande parte por razão do
aumento da demanda européia por mão-de-obra. Embora existissem fatores internos de ordem
política, econômica e social, o crescimento da demanda foi o resultado da expansão agrícola
e da tecnologia implementada pelos europeus na América, o que fez com que se aumentassem
as ofertas de escravos e ocasionaram uma mudança profunda na estrutura da escravidão no
continente africano. Deixou de ser uma forma de dependência pessoal para se transformar
em base fundamental da economia, produzindo a principal mercadoria para o comércio
internacional.
O numero de escravos comercializados na rota do Atlântico, no século XVI, girou
por volta de 800 mil a 1.300.000. Nos séculos subsequentes, especialmente XVII e XVIII,
o volume de comércio de almas cresceu vertiginosamente, atingindo os 7 milhões de almas.
Este número representava 70% do total de escravos comercializados da África. Deste plantel,
para América foram enviados, ao longo do século XVII, cerca de 60 mil escravos ao ano. Paul
Lovejoy fez uma contabilidade, com base nos dados históricos, sobre o tráfico de escravos
entre 1500 e 1800(LOVEJOY: 2002; p.90)

Com a intenção de garantir e manter a produção em grande escala para o mercado
externo adotou-se o trabalho escravo. Por sua vez, a exploração da mão-de-obra africana
estava perfeitamente em sintonia com o fortalecimento do mercado do tráfico negreiro, que era
também base fundamental do processo de acumulação e enriquecimento das nações envolvidas
no negócio.
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portugueses tiveram que enfrentar a concorrência dos marroquinos, que haviam subjugado o
reino de Songai, invadido Tumbuctu e controlado os pontos de distribuição de ouro. Em finais
do século XVII e início do XVIII, a região da Alta Guiné7 ampliou a venda de escravos, por
conta do crescimento do número de cativos conquistados pela guerra junto aos muçulmanos.
A Alta Guiné não detinha uma densidade demográfica considerável. Por conta disto,
em decorrência do crescimento da produção açucareira na Bahia e no Caribe e do aumento
de demanda por mão-de-obra escrava, especialmente entre os séculos XVII e XVIII, ela foi
descartada deste comércio em favor da Baixa Guiné, que abrangia a Costa do Ouro, baía de
Benim e Biafra. O aumento da procura estimulou o processo de interiorização do tráfico de
escravos e o fortalecimento dos Estados do interior do continente africano, no caso Oió, Ardra
e Daomé, que controlavam as rotas que conduziam os cativos até a costa africana.
1.1-A Região da África Ocidental
1.2-A Região da África Centro-Ocidental
Na região da África Ocidental o primeiro a dominar o comércio de escravos foi o
português. Inicialmente a comercialização estava restrita à área da Senegâmbia, desembarcando
as mercadorias de seus navios e levando-as até a praia. Contudo, o objetivo fundamental era
estabelecer uma feitoria, um domínio na região. O primeiro entreposto português foi construído
nesta área na Ilha de Arguim, em 1445.
Conhecido como o forte de Arguim, ao norte do rio Senegal, foi, muito antes do século
XVII, a principal base portuguesa de confinamento de escravos. Entre as várias maneiras
de obtenção, a grande maioria dos cativos era proveniente de sequestros organizados pelos
europeus nas localidades da costa ocidental da África. Passados alguns anos da construção da
fortaleza de Argüim, ainda no século XV, os portugueses estabeleceram contratos comerciais
com líderes locais, em especial com os reis Jalofos6, que tornaram-se fornecedores de escravos.
Porém, o interesse luso havia se deslocado para a busca de ouro, que imaginavam estar à
disposição nas cidades de Tombuctu e Jenné, principais produtoras do metal; no entanto, foram
dificultados em seus intentos pelos mercadores locais. Com a morte de um dos líderes Jalofos,
Bemoí, que recebera o apoio dos portugueses, o Império começou a se desintegrar. Os reinos
vassalos, vinculados ao domínio Jalofo, ao participarem do comércio Atlântico, enriqueceram
e se fortaleceram, tornando-se independentes.
Na segunda metade do século XVI, os portugueses tiveram de enfrentar a concorrência
dos comerciantes franceses, holandeses, espanhóis e ingleses. Além dos vizinhos europeus, os
6
No século XV ocorreu uma disputa pela sucessão do poder no Império Jalofo; um dos candidatos
ao posto de grão-jalofo, equivalente a rei, Bemoí, irmão do rei morto Biram, que recebeu ajuda militar dos
portugueses. Em cortesia ao apoio português, o rei Bemoí permitiu a construção de uma fortaleza
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A região que mais forneceu escravos foi a África Centro-Ocidental. Do século XVI
até o século XIX, esta região foi responsável pela maior exportação de escravos do continente
africano. De 1600 a 1801, mais de 3 milhões de cativos saíram pelos portos da região, ou seja,
30% de todo o comércio de escravos no período. Quando o tráfico atlântico estava no auge, em
fins do século XVIII, atingiu mais de 40% do comércio de cativos.
Inicialmente, o tráfico atlântico de africanos na África Centro-Ocidental, em finais do
século XV e meados do século XVI, foi caracterizado pela busca de metais preciosos e pelo
controle do mercado de escravos por parte da Coroa Portuguesa, através de alianças com as
elites locais, especialmente a do Congo.
A escravidão sempre ocorreu no reino do Congo. Na maior parte do reino era doméstica,
ou seja, os cativos de guerras e de razias ou os criminosos eram associados a outra comunidade
como escravos e as gerações futuras do grupo tornavam-se parte daquela sociedade como
ex-escravos. Neste caso específico, a escravidão tinha a função de fortalecer o trabalho nas
aldeias. Os escravos designados para servir à nobreza e aos dirigentes das províncias do reino
eram conduzidos a trabalhar em suas lavouras, sendo tratados de forma diferente de outros
grupos.
O manicongo (rei do Congo) controlava o monopólio do comércio em todo o reino e
nas áreas sob sua influência, o que fortaleceu mais ainda o seu poder, causando desconforto
à aristocracia local, que dependia do rei para conseguir produtos importados. Os nobres e a
elite congolesa desejavam cada vez mais produtos de luxo do tipo: tecido de algodão, seda,
7

Costa superior do golfo da Guiné e da Senegâmbia.
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porcelanas e contas de vidro comercializados pelos portugueses. O rei do Congo pagava por
esses produtos de luxo e os eventuais trabalhos realizados com tecidos de ráfia, cobre, peles,
marfim e escravos. No entanto, com o passar do tempo as elites locais do Congo começaram
a burlar as regras estabelecidas pelo comércio, adquirindo armas e vendendo os escravos
diretamente aos comerciantes. Tal atitude significou uma ameaça ao poder do manicongo, que
procurava desesperadamente retomar o controle da situação.
O crescimento do comércio de escravos, obrigou o reino do Congo aumentar a oferta
de escravos aos comerciantes, em especial portugueses, uma vez que preferiam recebê-los
como forma de pagamento. Para manter o fluxo de comércio de escravos, o líder do Congo
investiu em conflitos armados, mantendo a vida dos homens derrotados, não os matando mais.
Para manter o controle do comércio de escravos e regulamentá-lo, não permitindo
que os congoleses fossem escravizados, o rei do Congo criou um comitê composto por três
pessoas que tinham o poder de autorizar, ou não, o embarque de cada escravo. Os manicongos
seguintes tiveram que enfrentar várias ofensivas dos grupos que tentavam fugir às regras do
comércio local, no caso os povos angicos e os jagas, conhecidos como exímios guerreiros,
oriundos do rio Cuango. Os jagas comandaram a invasão, em 1568, de Mbata, província da
parte oriental do Congo, chegando até a costa. Impuseram a derrota ao reino do Congo, que
estava se desintegrando por conta das disputas internas pela sucessão e a divisão política entre
as elites locais, além de não possuir um exército forte, dependente da ajuda de tropas de outras
províncias do reino. O resultado desta investida dos jagas foi a escravização de parte povo
congolês.
A região da África Centro-Ocidental ainda tinha o Reino de Loango, que aderiu ao
tráfico de escravos no início do século XVII. A característica fundamental desse reino foi a
manutenção de uma certa independência em suas relações comerciais, impondo a concorrência
entre os comerciantes portugueses, franceses, ingleses e holandeses. Entre fins do século XVII
e início do século XVIII passaram pelo Loango cerca de 10 mil escravos por ano. No entanto,
no final do século XVIII, toda a prosperidade conseguida com o comércio de almas era apenas
uma lembrança tardia, com sua estrutura de poder e base econômica completamente modificada
e dilacerada; a única vantagem que o reino obteve foi sua originalidade e independência, ainda
que totalmente fragilizado.
O Reino de Lunda foi outro que despontou na região da África Centro-Ocidental.
Diferente dos outros dois citados, foi o que cresceu eminentemente com o comércio de escravos,
uma vez que média de comercialização de escravos era por volta de 3 mil ao ano; ao passo
que a população do reino chegava a 1 milhão de habitantes (BIRMINGHAN: 1992; p.62).
Sua economia era doméstica com base na agricultura de subsistência. A disponibilidade de
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terras e a baixa demografia fizeram com que o reino se militarizasse e atacasse seus vizinhos,
utilizando-os como escravos para manter a prosperidade. Além da escravização imposta aos
vizinhos, Lunda também estabeleceu um sistema de tributos que fortaleceu sua receita e
permitiu a ampliação e a intensificação das relações comerciais.
O fato é que o processo de escravização em larga escala na região da África CentroOcidental foi decorrente do resultado das guerras. A guerra civil e a desintegração do reino do
Congo, no final do século XVII, foram pontos chaves na consolidação desse processo. Além
disso, a ampliação das expedições portuguesas para a busca de cativos no interior da África,
para atender ao aumento de demanda por mão-de-obra escrava na América, também foi um
fator que contribuiu para o aprofundamento do comércio de almas na região.

1.3-A Região da África Oriental

Pelos dados históricos, a região da África Oriental foi uma das que menos exportou
escravos, o que não diminui sua importância na consolidação do tráfico negreiro. Sua inserção
no comercio de almas se deu a partir do século XVI, quando da criação de vários entrepostos
comerciais. A primeira feitoria foi construída pelos portugueses, em 1505, na cidade-estado
de Quíloa, o que obrigou esta localidade a pagar tributos à Coroa Portuguesa. Desta cidade, os
portugueses ampliaram os seus domínios em outras cidades como Mombaça, Zanzibar(porto
importante), Lamu e Patê, controlando pontos estratégicos no comércio na costa do oceano
Índico. Em 1507, os portugueses consolidaram seu domínio construindo em Moçambique uma
fortaleza.
A instalação de entreposto na região tinha como objetivos: concretizar o comércio
de ouro, marfim, âmbar e fibra de coco; facilitar o reabastecimento dos navios que iam para
a Índia. Em Sofala estabeleceram outra feitoria, por conta da cidade ser a principal fonte de
ouro. Esta cidade ficou marcada pela presença de portugueses, em sua maioria marinheiros e
degredados, que se casaram com as mulheres africanas, estabelecendo vínculos com os chefes
locais, o que lhes permitiu o direito de comercializar livremente, uma vez que se tornaram
“africanos”.
Os portugueses não se interessaram pelo comércio de escravos no Índico até a primeira
metade do século XVII, ainda que explorassem um número considerável de africanos em seus
entrepostos comerciais, nas lavouras e nos exércitos locais. O que justificava o desinteresse
pelo comércio de almas antes do século XVII era a distância entre a região da África Oriental
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e o Brasil, um dos principais compradores de escravos, que aumentava o custo do transporte
de escravos, além do risco de grande perda da mercadoria na travessia oceânica.
Os portugueses tinham grande influência política na região, interferindo na sucessão
do rei, chamado de monomotapa, como foi o caso de Mavura, que tomou o poder em 1628,
com apoio português. O favor e apoio dos portugueses custou ao novo rei o abandono da
antiga religião africana, batizando-se como cristão. O batismo lhe tornou vassalo da Coroa
Portuguesa, permitindo que os súditos de Portugal tivessem livre acesso ao ouro e doação de
grandes propriedades com direito de mando sobre as aldeias e seus habitantes locais.
O novo apoio português ao rei africano, devido ao descontentamento da aristocracia
local com os desmandos dos portugueses e anuência de Mavura, resultou no aumento de lotes
de terras aos súditos de Portugal. Isto resultou no surgimento de uma nova elite local, como
afirma Regiane de Mattos:

As doações de terras realizadas pelos reis africanos e confirmadas em
documento pelo rei de Portugal eram conhecidas como ‘prazos da Coroa’.
E de prazeiros eram chamados os seus proprietários, que acabaram se
casando com as africanas e tendo filhos mulatos. Muitas filhas desses
portugueses herdaram os prazos de seus pais. Conhecidas como ‘sinhás’
ou ‘donas’, contribuíram para o processo de mestiçagem ao se casarem
com mulatos, filhos de portugueses com africanas ... (MATTOS: 2007;
p.98).

presença de prisioneiros de guerra, mas também de endividados, de criminosos, de filhos
bastardos. As mudanças ocorridas entre os séculos XV e XIX, não desconstruiu durante um
bom tempo a escravidão tradicional na chamada África Atlântica. Citando Amauri Pereira:

... é preciso não perder de vista o fato de que eram os dirigentes e seus exércitos que exerciam
o controle do ‘negócio’, apenas excepcionalmente um desses dirigentes ‘rodava’ (...) já vimos
que tanto a escravidão (mesmo com possíveis diferenças no estatuto do escravo), como o
tráfico, eram velhos conhecidos das sociedades domésticas africanas. Além disso, é essencial
compreender o seguinte: não havia ‘o africano’. Os Lunda, os Villi (do Loango), os Asante, os
Ovimbundu, os Yorubá, assim como outros povos, não se viam desta maneira. Não possuíam,
nem praticavam, uma consciência continental. Apenas a memória recebida através da tradição
(...) determinava até onde ia a consciência das origens de cada grupo (PEREIRA: 2011; p.57)

A história do tráfico tem levado a uma série de discussões de cunho atual. No campo
da educação tem sido elemento para fundamentação do processo de reserva de vagas nas
Universidades Públicas Brasileiras, as chamadas cotas8, como também nos concursos públicos.
Muitos passam pela história ou negam o próprio passado do Brasil, dos povos que emigraram
forçosamente para o nosso país. Fica claro que não existe um referencial de valor para dor
e sofrimento impostos aos vários africanos e suas gerações ao longo de trezentos anos de
emigração forçada. Como também é claro que a discussão sobre cotas trata-se de uma reparação,
não um revanchismo étnico, baseado em um suposto revisionismo histórico. O tráfico foi um
fato histórico, portanto, conhecer sua história é elemento fundamental para reconhecermos a
quanto ferro e fogo se deu a formação à sociedade brasileira.

A ocupação holandesa na região da África Centro-Ocidental, no século XVII, obrigou
comerciantes portugueses e brasileiros a investir na costa Oriental. Na segunda metade do
mesmo século, os portugueses já haviam se expandido para os territórios acima do rio Zambeze,
incorporando outros reinos ao seu domínio. No entanto, o efeito do crescimento do comércio
de escravos na região só foi sentido em fins do século XVIII, uma vez que a presença francesa
no local foi um impeditivo para consolidação portuguesa de imediato.

III- Considerações Finais

Após esta breve história sobre o tráfico africano, podemos concluir que a abrangência
e a eficácia do comércio de escravos não seriam alcançadas se não houvesse a participação
das sociedades africanas. É fato que a escravidão nessas áreas não foi resultado somente da
40
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Ver o discurso de Luiz Felipe de Alencastro no Supremo Tribunal Federal em defesa das cotas, 2011.
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PRETOS, PARDOS E POBRES E A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA REPÚBLICA.
O PAPEL DO ESTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA NOS TEMPOS DA
BELLE ÉPOQUE NA CAPITAL FEDERAL DO BRASIL
Jorge Batista Fernandes
Prof. Dr. – Prefeitura Angra dos Reis
Resumo
A institucionalização da república no Brasil foi sendo efetivada na medida em que os novos
códigos reguladores das relações entre o Estado e a sociedade foram sendo elaborados,
aprovados e implementados. Destacam-se, entre tantas normas, decretos, leis e instrumentos
jurídicos, a aprovação do Código Penal de 1890, da Constituinte de 1891 e do Código Civil de
1916. As transformações institucionais não significaram uma alteração nas estruturas sociais,
econômicas e políticas vigentes; apenas as adequou para a manutenção de uma ordem necessária
que garantisse o controle e as estruturas existentes. A organização da Justiça republicana
não se distanciou disso. Baseada nas ideias liberais da época, organizava-se sob o modelo
retributivista, em que o indivíduo é o foco da ação e da punição, a lei deve ser lida de forma
dogmática, o objeto das ações penais deve ser a garantia da ordem e o das cíveis os microlitígios
e os conflitos contratuais. A leitura dos processos criminais e cíveis, julgados na capital da
república nesse período, descreve bem a atuação desse modelo. A cidade do Rio de Janeiro era,
à época, o centro mais importante do país. Concentrava a máquina administrativa do Estado
e o centro do poder político, predominavam a circulação de mercadorias e as instituições
financeiras, que se traduzia pela importância de um dos principais portos do país e das casas
bancárias, além de ser a cidade mais populosa, onde residia grande parte da população pobre
e marginalizada, dela fazendo parte os migrantes e os imigrantes, descendentes de escravos
e recém-libertos, além da presença de fábricas que adicionaram ao cenário a presença dos
operários e das suas questões. São essas pessoas que se encontram nesses processos e é da ação
do Estado sobre elas que trata esse trabalho.
Palavras-Chave: Código Penal de 1890 – Justiça Retributiva - Processos Criminais –
Controle social
RESUMEN
La institucionalización de la República en Brasil estaba llevando a cabo en la medida en que
los nuevos códigos que regulan las relaciones entre el estado y la sociedad se están redactando,
aprobado e implementado. Destacan entre muchas normas, decretos, leyes e instrumentos
legales, la adopción del Código Penal de 1890, 1891 y constitutivas del Código Civil de 1916.
Las transformaciones institucionales no significan un cambio en las estructuras sociales,
económicas y políticas en vigor; sólo la ha adaptado para el mantenimiento de un orden
necesario para garantizar el control y las estructuras existentes. La organización de justicia
republicano no se distanció de él. Basado en las ideas liberales de la época, organizada bajo
el modelo retributivista, en la que el individuo es el foco de la acción y el castigo, la ley debe
leerse dogmáticamente, que el objeto de las acciones criminales debe ser la garantía del orden
y de la microlitígios y conflictos contractual. La lectura de los procesos civiles y penales,
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juzgado en la capital de la República durante este período, describe el funcionamiento de este
modelo. La ciudad de Rio de Janeiro fue, en el momento, el centro más importante del país.
Concentrado la maquinaria administrativa del estado y el centro del poder político, predominaba
el movimiento de bienes y las instituciones financieras, que se traducen por la importancia de
uno de los principales puertos del país y de las casas de actividades bancarias, además de ser el
más poblado, donde residió gran parte de la población pobre y marginada, su parte inmigrantes
y los inmigrantes, descendientes de esclavos y recientemente liberado, además de la presencia
de fábricas han añadido a la presencia de los trabajadores y sus problemas . Son esas personas
que se encuentran en estos procesos y es la acción del estado sobre ellos que se encarga de este
trabajo.
Palabras clave: Penal Code of 1890 - retributiva justicia - penal casos – sociales control
ABSTRACT
The institutionalization of the Republic in Brazil was being carried out to the extent that the
new codes regulating relations between the State and society were being drafted, approved
and implemented. Stand out among so many norms, decrees, laws and legal instruments,
the adoption of the Penal Code of 1890, 1891 and constituent of the Civil Code of 1916.
The institutional transformations didn’t mean a change in the social, economic and political
structures in force; only the has adapted to the maintenance of an order required to guarantee the
control and existing structures. The Organization of Republican Justice not distanced himself
from it. Based on the liberal ideas of the time, organized under the retributivista model, in
which the individual is the focus of the action and the punishment, the law should be read
so dogmatically, the object of the criminal actions must be the guarantee of order and of the
microlitígios and civil contractual disputes. The reading of the criminal and civil processes,
judged in the capital of the Republic during this period, describes the performance of this
model. The city of Rio de Janeiro was, at the time, the most important centre of the country.
Concentrated the administrative machinery of the State and the center of political power,
predominated the movement of goods and the financial institutions, which are translated by
the importance of one of the main ports of the country and the banking houses, besides being
the most populous, where resided a large part of the population poor and marginalized, her
part migrants and immigrants, descendants of slaves and recently freed, besides the presence
of factories that have added to the presence of the workers and their issues. Are these people
who find themselves in these processes and is the State action on them that handles this work.
Keywords: Criminal Code of 1890-retributive justice-criminal cases-social Control
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I-Introdução
Para os habitantes do Brasil, especialmente da cidade do Rio de Janeiro, o último
quartel do século XIX e os primeiros anos do XX, foram tempos de mudanças e de muitas
permanências. De um lado, a modernização se traduzia no crescimento de algumas cidades,
e o Rio de Janeiro é o melhor exemplo disso, principalmente com o aumento significativo
dos seus habitantes em função da imigração, na expansão urbana, nos novos logradouros, na
iluminação, nos trens, nos bondes, nos automóveis, na circulação das novas mercadorias, dos
jornais e revistas, na abolição oficial da escravidão, na queda da monarquia, na proclamação da
república, no surgimento de instalações fabris e na disseminação das novas modas e costumes,
correlatas, inclusive, às transformações em curso no cenário internacional de expansão do
capitalismo e da industrialização, como, por exemplo, a presença de trabalhadores e operários.
(HOBSBAWM, 1988; ABREU, 1986; SEVCENKO, 1998).
Por outro lado, permaneciam visíveis as continuidades de uma economia herdeira do
modelo colonial português, monocultora, exportadora e escravista e que, mesmo com algum
grau de diversidade nas atividades e um relativo, mas tímido, mercado interno, se comparado
à importância e ao peso do externo, deixaram marcas profundas na sociedade e na organização
política do país, que perpassaram, quase incólumes, à monarquia e garantiram o registro
histórico de uma sociedade dominada por oligarquias, desigual, excludente e autoritária, com
altos índices de mortalidade, de falta de moradia, de enfermidades, de pobres, de miseráveis,
de analfabetos de explorados e de marginais. (MELO, 1990)
No entanto, esse conjunto de mudanças produziu algum grau de alteração na organização
do país, nas suas instituições e na sociedade. A abolição da escravidão concretizou o processo
que havia se iniciado com o fim do tráfico em 1850 e as pressões internas e externas contra
a escravidão, a proclamação da república foi a resposta às necessidades de ascensão da
oligarquia cafeeira paulista, interessada em garantir o atendimento dos seus interesses
políticos e econômicos imediatos, mesmo que isso não tenha se concretizado no ato da queda
da monarquia, mas aconteceu logo em seguida. A nova forma de governo se estabeleceu logo
depois que milhares de libertos fluminenses migraram para os centros urbanos próximos,
inclusive, para a cidade do Rio de Janeiro, que permaneceu com o status de capital política
do país.
II- Abordagens
De diversas formas e abordagens, a literatura especializada já apontou para a ausência
de políticas de inclusão dos “pretos e pretas”, dos libertos e libertas no pós-abolição, assim
como para os que já gozavam da liberdade antes disso. Aliás, é importante mencionar que não
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houve nenhuma política pública substancial de inclusão para ninguém. Brancos, “pretos”,
pardos, amarelos, marcadamente pobres, permaneceram pobres e excluídos. Exemplo disso
pode ser dado pela aprovação da Carta de 1891 que não garantiu nenhum tipo de dispositivo
obrigatório de expansão da educação pública, chamada à época, de instrução pública.
A nova forma de governo se caracterizou pela montagem de um Estado baseado nos
pressupostos liberais e, nesse sentido, de uma forma geral, caberia ao indivíduo a busca pela
superação das suas dificuldades. A institucionalização da república proclamada em 1889
ocorreu com relativo controle dos novos donos do poder. Naquele momento, a preocupação
imediata foi garantir que o quê estava em jogo era a readequação dos interesses das oligarquias
e caberia a tarefa de não incluir e, fundamentalmente, impedir, participantes fora delas.
O processo de institucionalização da República é compreendido aqui a partir do
momento em que o Estado passou a organizar a sua estrutura jurídico-político. Assim que
o Governo Provisório foi estabelecido buscou, através de sucessivos decretos, encaminhar os
mecanismos que permitiriam rotinizar o novo governo, incluindo os elementos necessários ao
controle do jogo político até a aprovação da nova constituição, passando pela prévia aprovação
do Código Penal de 1890 pelo Decreto n.847, de 11 de outubro de 1890. (BRASIL, 1891,
p.2664)Além dos decretos de autoria de Campos Sales organizando a Justiça, o Governo
Provisório também invadiu as atribuições da futura Assembleia Constituinte, quando, pelo
Decreto n.521, de 26 de junho de 1890, proibiu as cerimônias religiosas antes da celebração
do casamento civil, secularizou os cemitérios e separou a Igreja do Estado. (BRASIL, 1891)
Além do Código Penal de 1890, da Constituição de 1891 e da legislação complementar,
publicada em forma de decretos, um outro importante conjunto de leis foi elaborado durante a
Primeira República: o Código Civil de 1916.
A tarefa de elaborar o Código Penal de 1890 foi confiada ao jurisconsulto J. Batista
Pereira, ex-diretor e lente da Faculdade Livre do Rio de Janeiro. Ao longo da República, vários
projetos de substituição e reforma do Código de 1890 foram apresentados. Em 1893, um projeto
de Código Penal foi apresentado à Câmara dos Deputados pelo deputado Vieira de Araújo.
Outro projeto, em 1913, pelo Poder Executivo, elaborado por Galdino Siqueira, a pedido do
próprio Congresso.Nenhum dos dois foi objeto de consideração ou votação. (BICUDO, 1978,
p.55-56; ALVAREZ, 2003)
As tentativas de reformar o Código Penal continuaram ao longo da República. Durante
o governo Artur Bernardes (1922-1926), o Código sofreu algumas alterações, principalmente
no que diz respeito aos aspectos relacionados à condenação dos réus primários e ao livramento
condicional. Esse movimento reformador continuou e, em 1927, foi publicada a parte geral do
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projeto redigido por Virgilio de Sá Pereira. Este documento ainda sofreu alterações, mas não
chegou a ser votado por causa das mudanças políticas ocorridas em 1930. Ao longo dos anos
1930, o projeto de Sá Pereira continuou a ser discutido. Esse Projeto chegou a passar por uma
comissão composta inclusive pelo autor, por Evaristo de Morais e por Mario Bulhões e, em
seguida, após a morte de Sá Pereira, foi retomado por Adolfo Bergamini que o apresenta ao
Congresso, sendo aprovado na Câmara dos Deputados e encaminhado ao Senado. Não resistiu
ao Golpe de 1937. O novo código só foi aprovado em 1940. (BICUDO, 1978, p.60)
Embora o Código Penal de 1890 tenha resistido ao longo da chamada Primeira República
com apenas as alterações mencionadas, outros mecanismos foram colocados em prática para
buscar atender à visão sobre os crimes e punições que passaram a fazer parte do universo das
ideias daqueles que defendiam uma diminuição do caráter liberal proposto pelo Código de 1890.
Em 1911 é publicado o Decreto n. 2379, de 04 de janeiro, autorizando o Governo a mandar
organizar um projeto de reforma do Código Penal e Comercial da República. (BRASIL, 1912,
p.7) A influência das “novas concepções” ocorreu, principalmente, na organização da Justiça
dos estados, pois, pelo modelo federalista de Justiça adotado, cabia aos governos das unidades
federativas organizarem seus processos, suas polícias e outros instrumentos de controle e de
manutenção da ordem pública. As instituições prisionais destinadas aos “loucos”, “vadios”
e “menores”, as chamadas “internações”, exemplificam essa tendência. (ALVAREZ, 2003;
MAIA, 2009)
O Código Penal de 1890 institucionalizou a universalidade da lei e dos critérios penais
e funcionou como ferramenta de controle e manutenção da ordem através da repressão à
vadiagem e aos “desordeiros”, mesmo considerando a adoção de dispositivos limitadores às
prisões e que ampliaram a possibilidade de defesa. Embora tenha introduzido limitações às
ações penais públicas e às ações da polícia, não superou a importância atribuída ao inquérito
policial como ferramenta jurídica de denúncia nos crimes comuns, desde a sua criação pela
Lei 2033, de 20 de setembro de 1871. Consideradas as características da organização policial
nas cidades brasileiras e naCapital Federal, o controle sobre os inquéritos dava ao funcionário
policial a capacidade de exercitar seu papel como primeira instância do judiciário eliminando,
no âmbito do seu interesse e daqueles circunscritos a ele, quaisquer tentativas que colocassem
em dúvida o seu exercício enquanto representante do poder e daqueles que compartilhassem
de sua rede de relações, além, é claro, de ter a capacidade de julgar o que acreditasse ser
relevante para ser levado às demais instâncias da Justiça. (BRETAS, 1997; HALLOWAY,
1997)Esse, certamente, foi e ainda é um limitador da cidadania, principalmente para os mais
pobres, desprovidos de recursos e de informação.
Desde o império que as atribuições judiciais e policiais eram cumulativas nas mãos
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das mesmas autoridades. O processo de descentralização promovido pelo Ato Adicional de
1834 permitiu a escolha e a interferência dos presidentes das províncias na nomeação e na
organização de alguns aspectos da Justiça local, inclusive na nomeação de alguns cargos como,
por exemplo, os juízes de direito. No entanto,o caráter autonômico das províncias em relação à
capacidade de interferir na organização da Justiça local era anterior ao Ato de 1834. A própria
característica constitucional dos juízes de paz e a sua posterior ampliação na competência de
nomearem delegados nos distritos é sinal disso. (LEAL, 1975, p.190) As atribuições de Justiça
de primeira instância às forças policiais foram o resultado das modificações ratificadas pela
Lei de 3 de dezembro de 1841. Por esta lei, as forças policiais passavam a ter a atribuição de
processar e julgar, possuindo a capacidade de formar culpa e atribuir penas quando necessário,
além de não terem nenhuma independência e estabilidade nos cargos, ficando à mercê do
poder político que os escolheu. (LEAL, 1975, p.194, nota 48)
A politização da Justiça e da polícia - já que não havia muita distância no que diz respeito
às questões menores - é marca de uma continuidade que vai se perpetuar ao longo da história
republicana na medida em que a federalização manteve a ingerência dos executivos estaduais
no controle das forças policiais e a garantia de que essas continuassem sendo as responsáveis
pelo procedimento de construção do inquérito a ser remetido às instâncias superiores da Justiça
e pela manutenção dessa ferramenta documental como responsável pela denúncia das infrações
comuns. Parte dessas infrações “comuns” era mais frequente nas localidades habitadas pela
população mais pobre que convivia, eventualmente, com a presença das forças policiais e que
supostamente se encontrava marginalizada quanto ao acesso aos mecanismos de proteção do
sistema judicial.
III- Alterações nas Leis Republicanas e seus efeitos
Em resposta às transformações ocorridas ao longo da segunda metade do século XIX
e que se aprofundaram nas primeiras décadas republicanas, o Estado insere na sua agenda
política a preocupação em legislar para atender as demandas sociais que se evidenciaram de
forma mais radicalizada como, por exemplo, com o crescimento do movimento operário e das
suas manifestações, além, é claro, do impacto dos movimentos sociais que colocavam em risco
o “mundo da ordem”, como as revoltas urbanas e rurais que permearam o período. (MOREL,
1979; CARVALHO;1987)
Uma das alterações mais significativas no conjunto das leis republicanas foi aquela
que alterou dois artigos do recém aprovado Código Penal de 1890. Foram modificadas as
redações dos artigos 205 e 206. O capítulo VI do Código Penal de 1890 trata “Dos crimes
contra a liberdade de trabalho”, cabendo aos Estados regular o processo penal desses crimes. É
composto de apenas três artigos, o 204, o 205 e o 206. O Art. 204 descreve como crime qualquer
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constrangimento contra o exercício individual da indústria, do comércio e do ofício, assim
como os impedimentos de abrir e fechar estabelecimentos e oficinas de trabalho ou negócio e
também de impedir alguém de “trabalhar ou deixar trabalhar em certos e determinados dias”.
(SOARES, 2004, p.386)A redação original do Art. 205 considerava crime “Seduzir, ou aliciar,
operários e trabalhadores para deixarem os estabelecimentos em que forem empregados, sob
promessa de recompensa ou ameaça de algum mal” e a pena atribuída aos infratores seria “de
prisão celular por um a três meses e multa de 200$ e 500$000”. (SOARES, 2004, p.387)

Em 1892, passados pouco mais de dois anos da promulgação do Código Penal
republicano e da Constituição de 1891, Horácio Paiva de Sá, de 23 anos, português, solteiro, e
seus companheiros, foram “dispensados dos seus serviços” por terem incitado uma greve por
melhores salários contra a Estrada de Ferro Central do Brasil, sendo Horácio responsabilizado
e detido por ter liderado o movimento. Embora o processo seja um daqueles cuja conclusão
encontra-se ausente da fonte, é representativo sobre o que era muito comum naqueles dias.
(BRASIL, 1892)

As alterações propostas pelo Decreto n.1162, de 12 de novembro de 1890, resultou na
seguinte redação do art. 505 “Desviar operários ou trabalhadores dos estabelecimentos e, que
forem empregados, por meio de ameaças, constrangimento ou manobras fraudulentas” e as
penalidades foram mantidas como as da redação original. (BRASIL, 1891, p.4052)O Art. 206
também teve a sua redação alterada. A redação original estabelecia como crime “Causar, ou
provocar, cessação de trabalho, para impor aos operários ou patrões aumento ou diminuição
de serviço ou salário: Pena - de prisão celular por um a três meses. §1. Se para esse fim se
coligarem os interessados: Pena – aos chefes e cabeças da coligação, de prisão celular por
dois a seis meses; §2. Se usarem de violência: Pena – de prisão celular por seis meses a um
ano, além das mais em que incorrerem pela violência”. (SOARES, 2004, p.387-388) Pelo
mesmo decreto ficou assim redigido o art. 206 “Causar ou provocar cessação ou suspensão de
trabalho por meio de ameaças ou violências, para impor aos operários ou patrões aumento ou
diminuição de salário ou serviço. Penas – de prisão celular por dois a seis meses e de multa de
200$ a 500$000”.Os §1 e §2 foram retirados.

Em 1896, Manoel Correa da Silva, de 27 anos, brasileiro e solteiro, Moyses Nunes da
Silva, de 32 anos, brasileiro e solteiro, e Conrado José de Almeida, de 25 anos, brasileiro e
casado e todos moradores de Santa Cruz, foram acusados de liderarem uma greve por melhores
salários e por terem usado de violência para impedir que os demais ingressassem no Matadouro
de Santa Cruz. Os réus foram absolvidos por falta de provas. (BRASIL, 1896)

Segundo relato de Baptista Pereira, as alterações ocorridas foram uma resposta do
governo em relação às críticas dos trabalhadores que viam nos artigos “tirânicos intentos”.
Segundo o autor, o decreto citado veio corrigir problemas de interpretação que poderiam
incorrer na execução da lei. (SOARES, 2004, p.388) Para Werneck Vianna, o decreto do
Governo Provisório veio se contrapor aos dispositivos do código que “tipificavam a greve
como ilícito penal, capitulando como crime apenas os atos de violência praticados no seu
decurso”. (VIANNA, 1978, p.46) Se observarmos o conteúdo e as alterações há, certamente,
maior clareza no que seria crime. A incorporação da palavra violência deixa evidente a intenção
de que qualquer ameaça à propriedade e ao capital seria passível de punição. De fato, isso não
retrataria nenhuma peculiaridade da sociedade brasileira, das suas instituições e leis em relação
ao que ocorreria no âmbito dos demais Estados liberais do final do século XIX e princípios
do XX. O Estado lançou mão desses instrumentos para controlar e intimidar os movimentos
sociais. Ao longo da Primeira República é possível identificar muitos processos relacionados
com esse tipo de ação.
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Em 1906, Manoel Moma, Dário Granha, de 22 anos e Manoel Pereira, de 23 anos, todos
espanhóis, residentes na Ladeira da Misericórdia e na Ladeira do Barraco, respectivamente, e
Isaias Francisco dos Santos, de 23 anos, brasileiro, foram presos em flagrante por ameaçarem
destruir a caldeira de uma embarcação mercante carregada de carvão. Segundo o processo a
ação foi uma ameaça aos trabalhadores que se negaram a aderir à greve. (BRASIL, 1906a)
Também em 1906, um grupo de trabalhadores “liderados” por Emiliano Francisco, de 38 anos,
sem descrição de nacionalidade, Francisco Alonso, de 20 anos, espanhol, Francisco Barreto, de
23 anos, português e Manoel Moreira, também de 23 anos e, supostamente, de nacionalidade
portuguesa, foram presos em flagrante no portão da empresa Light and Power, acusados de
impedir a entrada de trabalhadores. (BRASIL, 1906b) No ano de 1906, foram identificados
outros processos com o mesmo teor. Todos os trabalhadores foram enquadrados nos artigos do
Código Penal de 1890.
Em 1907, Antônio Novella, de 30 anos, casado, analfabeto e sapateiro, residente à
Rua São Francisco, s/n, e Constantino Lazarini, de 28 anos, casado, analfabeto e sapateiro,
residente no Largo de São Joaquim, nº114, ambos de nacionalidade italiana e trabalhadores de
uma fábrica de calçados (não há identificação do nome da empresa), foram presos e acusados
de atacarem a residência de outro trabalhador que não aderiu à greve. Os acusados foram
absolvidos por inconsistência nas provas. (BRASIL, 1907a) O mesmo ocorreu em 1909,
quando sete trabalhadores foram acusados de tentarem impedir o acesso de outros operários
nas imediações da Fábrica de Tecidos Confiança. Foram presos e acusados: Antônio Ferreira
Cassus, de 24 anos, português, casado, branco, alfabetizado, residente na Rua Senador Soares,
nº03; Manuel Dias Ferreira, de 21 anos, brasileiro, solteiro, branco, alfabetizado, morador
no Boulervard 25 de Setembro, nº 258;Georgino Machado Botelho, de 23 anos, brasileiro,
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casado, pardo, alfabetizado, residente na Avenida São Salvador, nº10, Manuel de Carvalho, de
17 anos, brasileiro, solteiro, branco, alfabetizado, residente na Rua Theodoro da Silva, nº14;
Otávio de Souza Trindade, de 17 anos, brasileiro, solteiro, pardo, alfabetizado, residente na
Rua Torres Homem, nº30; e Manuel Ignácio de Castro, de 21 anos, brasileiro, solteiro, branco,
alfabetizado, residente na Rua Visconde de Abaeté, nº10. A sentença julgou improcedente a
denúncia contra os réus e absolveu a todos. (BRASIL, 1909)
Era significativa a presença de imigrantes tanto nos processos criminais quanto nos
processos cíveis. No caso dos processos criminais envolvidos em quase todos os tipos de
ilícitos previstos no Código de 1890, sendo mais evidente naqueles relacionados ao mundo do
trabalho, e no caso dos processos cíveis questionando a ação repressora do Estado através do
remédio do habeas corpus.
A Constituição de 1891, além de implementar a dualidade da Justiça atendendo ao
federalismo adotado, procurou estabelecer direitos individuais e, também, se reconhecer no
modelo liberal da época. Mesmo considerando que a Constituição não representou avanços
do ponto de vista das franquias eleitorais e não incorporou nenhum projeto educacional que
pudesse possibilitar a inclusão no universo da participação política formal, já que o critério
era a alfabetização para poder votar, é importante identificar uma ampliação das garantias
constitucionais, mesmo que tenham sido, ao longo da República, de impacto relativo para a
população mais pobre e marginal. Ainda em relação à educação no conjunto legal da nova
forma de governo, cabe assinalar que a Constituição de 1891 apontou para o caráter laico
da educação pública, mas se omitiu no que diz respeito à gratuidade e à obrigatoriedade.
(FÁVERO, 1996)
Além do Código Penal de 1890 e da Constituição de 1891, outros tantos decretos
foram expedidos antes, durante e depois desses conjuntos de leis. O Código Civil, ausente
desde a organização institucional da monarquia, só veio a ser, de fato, aprovado em 1916 e
implementado a partir de 1º de janeiro de 1917, embora os governos republicanos tenham
promulgado leis complementares buscando organizar a legislação nesse sentido.
A Constituição de 1824, em seu art. 179, n.18, encaminhava para a organização de um
Código Civil, fundado sobre a Justiça e a equidade. Equidade que não se estranhava em meio a
tantos escravos. (BRASIL, 1824) Em 1859, através de um decreto imperial, é determinado que
fosse elaborado um projeto de Código Civil. Este ficou a cargo de Teixeira de Freitas que, no
entanto, não foi implementado. Antes mesmo de ser incumbido pelo Governo de elaborar uma
proposta de Código Civil, este elaborou uma obra buscando traçar algumas características da
legislação vigente e que foi publicada por ele mesmo. (FREITAS, 1859) A proposta de Teixeira
de Freitas enfrentou adversários no Parlamento e teve o seu contrato rescindido em 1872.
52

(FONSECA, 2007, p.116) Muitas foram as razões apontadas para o fracasso do “Esboço” de
Teixeira de Freitas, mas atenção deve ser dada à negação do autor em inscrever no Código uma
disciplina jurídica para a escravidão, recebendo então oposição direta por parte dos proprietários,
fato que ajuda a compreender as resistências à codificação deste aspecto das regras do direito
privado. A organização liberal do ponto de vista das instituições políticas certamente produziria
algum tipo de estranhamento se incorporada ao conjunto do direito privado e à realidade de
uma sociedade escravista. (SCHWARTZ, 1992; FONSECA, 2007, p.123) A influência da obra
de Teixeira de Freitas foi perceptível ao longo da segunda metade do XIX e primeiros anos
republicanos, inspirando, inclusive a elaboração de códigos estrangeiros.(FILHO, 2007, p.95107; BATISTA, 2003, p.53; FONSECA, 2007, p. 117) Em 1872 um novo projeto veio à tona
pelas mãos de Nabuco de Araújo e, por fim, o projeto de Felício dos Santos em 1881. Nenhum
dos projetos foi aprovado. (BICUDO, 1978, p.132) É marcante o estranhamento entre uma
Constituição escrita sobre os princípios liberais e a coexistência com a dificuldade de elaborar
uma legislação que abordasse os aspectos dos direitos civis.
Nos primeiros anos da República, a elaboração do código civil não ganhou adeptos
imediatos e força política para a sua aprovação. Não há mais a antinomia escravidão-código
civil. Embora presente nas figuras dos excluídos socialmente, a escravidão não figurava mais
como direito, embora nunca tenha sido explicitada na lei maior da monarquia. Para não incorrer
em erro, a escravidão é mencionada indiretamente pela Constituição de 1824 no artigo 6º, n.I,
quando definia cidadão como “(...) os que no Brasil tiverem nascido, quer sejam ingênuos
ou libertos” e na disposição que excluía os libertos do colégio eleitoral e de cargos públicos
elevados. (BRASIL, 1824; HOLLOWAY, 1997, p.56)
IV- Entre Idas e Vindas
O Código Civil da República foi o resultado de um longo processo de idas e vindas de
projetos, discussões, pareceres e uma certa dose de baixa intensidade de vontade política em
aprová-lo. Antes mesmo da sua elaboração, boa parte da legislação que regulava os aspectos
legais pertinentes a esse corpo de leis, ainda se baseava no Regulamento 737, de 25 de novembro
de 1850, que fora aprovado à época para regular as causas comerciais. Nos primeiros anos
republicanos a necessidade de manter a rotina do sistema garantiu a manutenção de boa parte
das leis monárquicas e, no caso desse regulamento, não foi diferente. O Governo Republicano
estendeu esse regulamento “(...) ao processo, julgamento e execução das causas cíveis em
geral, nos termos do Decreto n.763, de 19 de setembro de 1890” (BICUDO, 1978, p.99), assim
como reproduziu as suas disposições no decreto 848, de 11 de novembro de 1890, e buscou
regular o processo e a organização da Justiça Federal no decreto n. 3.084, de 5 de novembro
de 1898. (BRASIL, 1900, p.779)Cabia aos Estados autonomia para regular seus processos,
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conforme característica do federalismo adotado pela dualidade presente na organização da
Justiça Federal da República, mas a produção das novas leis não se distanciou dos aspectos
originais daquele regulamento.
Convidado por Epitácio Pessoa, então ministro da Justiça do Governo Campos Salles
(1902-1906), Clóvis Bevilacqua, professor da Faculdade de Direito do Recife, elabora o projeto
de Código Civil e recebeu pelo trabalho a quantia de 100$000. (BRASIL, 1912, p. 7) Este
tomou como ponto de referência o Código Alemão de 1896, que entrou em vigor em 1900.
(BEVILÁQUA, 1975; BICUDO, 1978, p.140; WIEACKER, 2004). A influência da cultura
jurídica alemã já era evidente desde Teixeira de Freitas, assim como na chamada “Escola
do Recife”, ao qual Clóvis Beviláqua estava diretamente ligado, contrariando a tendência
hegemônica de filiação ao pensamento e às ideias francesas. (FONSECA, 2007 p.120-121)
Remetido ao Congresso no ano de 1900, o projeto de Beviláqua foi amplamente debatido ao
longo de dois anos e encaminhado ao Senado. Neste recebeu cerca de 1.736 emendas, em sua
maioria de alterações na redação (BICUDO, 1978, p.140), sendo aprovado e convertido em lei
em janeiro de 1916 e passando a vigorar a partir de 1 de janeiro de 1917. Em 1919, o Código
Civil foi corrigido na redação de alguns dos seus artigos. (BRASIL, 1917, p.1; BRASIL, 1920,
p.170)
Sente-se no novo código a hegemonia dos pressupostos liberais e a ausência de quaisquer
preocupações com as novas questões que emergiam no cenário brasileiro e internacional,
como, por exemplo, os movimentos encabeçados pelos operários e as novas preocupações
com os direitos sociais. Não há menção à proteção aos trabalhadores, por exemplo. Pode-se
argumentar que as pressões não existiram no intuito de incorporar ao Código tais regras e
ferramentas legais, no entanto há indicativos de que várias foram as propostas e as tentativas
de incorporação de leis sociais e de proteção ao trabalho inspiradas nas novas ideias que se
disseminavam na Europa e que, mesmo assim, não foram suficientes para mudar a percepção
dos que elaboraram e redigiram o novo código. (BICUDO, 1978, p.142)
No que diz respeito às relações de trabalho, estas se vincularam diretamente à compreensão
de que seriam relações de contrato e de locação de serviços e, em função disso, poderiam ser
resolvidas com mecanismos que os regulassem na situação do mercado. Há, evidentemente,
a percepção de que caberia ao mercado regular as relações de trabalho e não mecanismos
institucionais como a elaboração de leis próprias que dispusessem o que seria direito e dever dos
envolvidos. (BICUDO, 1978, p.143) No Livro III – Do Direito das Obrigações, Título V – Das
Várias Espécies de Contrato, Capítulo IV – Da Locação, Seção II – Da Locação de Serviços,
do Art. 1.216 ao Art. 1.236 são discriminadas as regras que deveriam reger as relações entre
patrões e empregados, ou como na redação, entre locadores e locatários. (BRASIL, 1917, p.1)
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O Código Penal de 1890, a Constituição de 1891 e o Código Civil de 1916 podem ser
identificados, como já foi dito aqui, como leis que apresentavam características liberais, ou
seja, atendiam ao pressuposto de que a sociedade deveria ser regulada pelas relações entre
os indivíduos e a lei teria o papel de atender ao universo das microlitigiosidades, ou seja,
característica inerente ao modelo de Justiça retributiva do período. Entende-se como Justiça
retributiva a “capacidade de impor o cumprimento de obrigações, contratuais ou legais,
capacidade de punir as infrações penais e em geral administrativas”. (LOPES, 1994, p.28)
Atendendo a determinação constitucional que federalizou a Justiça republicana, a Capital
Federal e o Território do Acre tiveram a sua organização judiciária promulgadas por decretos
pelo Governo da União. (LEAL, 1975, p.201, nota 71) A organização da Justiça do Distrito
Federal foi realizada pelo Decreto n. 1030, de 14 de novembro de 1890. (BRASIL, 1891,
p.2653) Em substituição aos juízes de paz, o Distrito foi dividido em vinte e uma pretorias,
com competência cível e criminal, e com a mesma divisão territorial das freguesias e divididas
em urbanas e suburbanas. Essa organização administrativa e espacial da justiça da capital foi
alterada por diversas vezes ao longo da Primeira República.
A dualidade da Justiça presente na organização federalista republicana, que descentralizou
a Justiça e a elaboração dos processos, implicou a elaboração dos códigos para a Capital
Federal. Estes foram organizados pelos decretos no. 8259, de 29 de setembro de 1910, que
aprova o Código do Processo Criminal do Distrito Federal (BRASIL, 1911, p.700), e no. 8332,
de 9 de fevereiro de 1916, que aprova o Código do Processo Civil e Comercial do Distrito
Federal (BRASIL, 1911, p. 1180), embora muitas leis do período monárquico permanecessem
em vigor.
O estudo da documentação e das fontes judiciais podem adicionar elementos para a
compreensão das relações entre a sociedade e o Estado e, nesse sentido, identificar como o
Estado e as suas instituições aturaram para garantir a ordem e a manutenção das continuidades
existentes. Para compreender como se dava essa relação durante a Primeira República, a partir
do papel exercido por suas instâncias judiciais, delimitou-se a Capital Federal como espaço de
estudo, em virtude de ser o espaço político, econômico e contraditório mais importante do país
naquele momento, e os anos de 1890 e 1916 como balizamento cronológico. Buscou-se levantar
os processos criminais e cíveis produzidos no período de 1890, quando da promulgação do
Código Penal, até 1916, quando é, finalmente, concluída a elaboração do Código Civil. Foram
identificados 26.196 processos criminais no acervo do Arquivo Nacional, fonte de reflexão
deste trabalho, distribuídos pelas pretorias criminais que organizavam administrativamente
a Justiça da Capital Federal. Os processos cíveis foram levantados junto ao acervo da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro do Tribunal Regional Federal da 4.1- 2ª Região.
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O levantamento e análise dos processos criminais e dos processos cíveis permitiram
identificar que os processos tinham características próprias.Muitos processos carecem de
partes e/ou não seguem um padrão de formalidade. Processos criminaiscaracterizam-se por
serem movidos pelo Estado contra “cidadãos” que cometeram infrações e sofreram as punições
presentes no Código Penal. Um outro aspecto importante é a celeridade entre o início dos
processos e a sua conclusão; aspecto que não foi possível identificar nos processos cíveis,
cuja duração era muito maior e, em muitos casos, eram encerrados por falta de pagamento
das custas judiciais ou por serem abandonados pelos impetrantes. Em muitos processos
criminais analisados, os envolvidos têm, como é possível perceber nos processos citados
anteriormente,além do nome, idade, cor, grau de instrução, residência, ocupação, nacionalidade
e informações importantes para que o Estado e as forças policiais, quase sempre as responsáveis
pela efetuação da prisão e pela possibilidade de garantir a continuidade do registro policial que
deu início ao processo, possam exercer o controle que, de fato, parece ter incidido sobre a
população pobre da cidade que, de uma forma ou de outra, ganhava visibilidade.
Pelos processos criminais é possível retratar, de alguma forma, aspectos da vida cotidiana
da Capital Federal.Pelas narrativas, é possível identificar aspectos da vida, dos hábitos, costumes
e das relações de poder.Os crimes e infrações, de uma forma geral, caracterizavam-se pelos
conflitos familiares, pelas agressões às mulheres, pelas brigas entre patrões e empregados,
entre proprietários e inquilinos de imóveis, pela repressão ao alcoolismo, assassinatos, roubos,
furtos, acidentes envolvendo equipamentos urbanos, como os bondes, colisões de automóveis,
assim como, e não em menor número, pelas ações das forças policiais sobre os movimentos
sociais, demonstrando as novas relações de trabalho inseridas com o processo de modernização
capitalista em curso e presentes no cenário de um espaço que dantes era marcado pelas relações
de trabalho escravistas.
Na maioria dos processos que tratavam da repressão às greves ou às suas lideranças,
encontra-se uma quantidade significativa de imigrantes envolvidos e na condição de réus. Os
processos retratam imigrantes de diversas nacionalidades na capital da república, trabalhando
como operários ou no comércio, etc., mas não era menor a quantidade deles sendo acusados
de agressão, vadiagem e envolvidos em crimes comuns. Os governos republicanos atuaram de
forma bastante direta contra os imigrantes. (MENEZES, 1996) Em maior número e mais comuns
foram os processos que retratavam as ações de controle sobre os “desocupados”, caracterizados
nos processos de repressão à capoeiragem e à vadiagem. Essas medidas retratavam a tarefa de
manter a ordem e enquadrá-los no mundo do trabalho através da normatização propiciada pela
repressão,pelo uso da força e pela reclusão.
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O Código Penal definia o caráter criminoso de uma ação eas penalidades aos seus
infratores. Não tratava apenas das questões de vadiagem, da destruição da propriedade, das
agressões e das ofensas físicas, além dos crimes relacionados à manutenção da ordem. No
entanto, ao avaliar o número de processos criminais ao longo do período, identifica-se que
a ação do Estado incidiu prioritariamente sobre tais crimes. Dos 26.196 processos criminais
identificados nas pretorias criminais da Capital Federal entre 1890 e 1916, 9,24%, ou 2.420
processos são de perda da liberdade condicional estabelecida pelo artigo 52; 35,91%, ou 9.409,
são processos de lesões corporais e agressão pessoal, inseridas nos artigos 303, 304, 305 e 306
do Código Penal de 1890; 4,25%, ou 1.114 processos, de crimes de furto, previsto no Art. 330;
e 21,70%, ou 6.215 processos de vadiagem e de capoeiragem, previstos nos Art. 399 ao 404,
que se encontram no Capítulo XIII intitulado “Dos vadios e capoeiras”, titulação sugestiva
sobre o objeto dos delitos e dos seus infratores. (SOARES, 2004, p.765)Se os números
referentes aos processos de perda da liberdade condicional forem adicionadosao número dos
processos relacionados às peças que originaram as primeiras sentenças e que, nesse caso,
há uma tendência dominante, o quantitativo pode ser pode ser bem maior. (Tabela - Distrito
Federal - Processos criminais:1890-1916 )
Mais de 70% dos processos levantados tratam do controle da ordem social e incidem
sobre a população mais pobre. Excetuando os crimes de loteria e de porte de arma, previstos
pelos artigos 367 e 377, que registraram 4,77%, ou 1.250 processos, e 2,15%, ou 564 processos,
respectivamente, os demais aparecem com menos de 1% do total dos processos criminais
levantados, sendo que a grande maioria dos artigos do Código Penal sequer consta dos registros
ou são objetos de julgamento ao longo de todo o período estudado.
Tabela .Distrito Federal - Processos criminais:1890-1916

(Fonte: Pretorias Criminais. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1890-1916)
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Gráfico 1. Processos baseados nos artigos 52, 303 ao 306, 330 e 399 ao 404 do Código
Penal de 1890 em relação do total no período. Distrito Federal (1890 -1916)
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Nesse sentido, cabem algumas considerações sobre o percentual de “negros e pardos”
apontados pelos censos de 1890. Mesmo considerando os limites da metodologia e dos dados
obtidos, o censo de 1890 estimava a população brasileira em torno de quatorze milhões e
trezentas mil pessoas (14.333,915) e de “negros e pardos” de aproximadamente oito milhões
(8.026,992), cerca de 56%.Esse percentual se modificou ao longo da Primeira República,
principalmente com o avanço da imigração europeia. (BEIGUELMAN, 1987; LOBO, 2002)
Pelo censo de 1940, por exemplo, a população de “negros e pardos” foi mensurada em 35,8%,
ou seja, para uma população de um pouco mais de quarenta e um milhões de habitantes
(41.236,315), “negros e pardos” eram cerca de quatorze milhões e setecentas mil (14.762,600).
(BRASIL, 1959, v.19)

Gráfico 2.Processos de perda da liberdade condicional, lesões corporais, furto,
vadiagem e capoeiragem em relação ao total de processos criminais por ano. Distrito
Federal (1890-1916))

1890

Os percentuais totais apontados anteriormente em relação aos processos criminais
podem ser observados anualmente e é bastante significativo como a repressão à vadiagem e
aoscapoeiras superava em muito as ações do poder público sobre outros tipos de infrações,
deixando evidente o papel do aparato policial na manutenção da ordem na capital da república.
(Gráficos 1 e 2)

Art.399 ao 404

(Fonte: Pretorias criminais. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1890-1916)
O conjunto legal existente baseava-se nos pressupostos de um liberalismo que se
encontrava na encruzilhada do que ceder, como ceder e para quem ceder. A contradição residia
entre a necessidade da superação das questões presentes no final do XIX e início do XX e a
manutenção da ordem através dos mecanismos coercitivos do Estado, em especial, no contexto
das propostas alucinadas de construir a modernidade alargando ruas, avenidas, suprimindo
espaços e pessoas da memória e de uma territorialidade permeada pela pobreza, miséria,
exclusão e pela construção de uma ética de trabalho que vai se impondo no pós-abolição.
O trabalho, coisa de escravo, não poderia mais ser alicerce da nova ordem pós-abolição e
republicana, onde não só a escravidão não mais existia oficialmente, mas o trabalho estaria
moldado na liberdade e esta seria corolário da modernidade desejada.(MARTINS, 1986,
p.22; PRADO, 2005) Não foi por acaso que um número significativo dos processos criminais
incidiam sobre aqueles que supostamente se negavam a participar desse projeto e as ações de
repressão à vadiagem são exemplos disso.
Muitas vezes, o quantitativo dos processos, levantados a partir dos registros oficiais,
não retrata o conjunto real da busca pela Justiça ou das ações do Estado. No dia a dia,
certamente, muitas soluções não passavam pelos tribunais e muitas querelas nem se tornavam
peças processuais. As autoridades polícias continuaram filtrando o que ocorria nas delegacias,
levando adiante, ou não, ações que pudessem se traduzir em respostas procedimentais do
Estado, transformando-asem processos criminais. Havia também as inúmeras possibilidades
de relações interpessoais que poderiam ser construídas com os que procuravam as delegacias,
fossem membros das classes mais abastadas ou das mais pobres, garantindo, inclusive, algum

(Fonte: Pretorias criminais. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1890-1916)
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grau de favorecimento e de exercício de um certo tipo de clientelismo. (BRETAS: 1997, p.82,
128 e 129)
A polícia atuava como instância primária da Justiça e, recôndita dos olhares nem sempre
atentos das demais instâncias do Poder Judiciário, agia como autoridade judicial, determinando,
muitas vezes, as punições e, quando necessário, recorria às demais instâncias para ratificar e
dar sustentação às suas ações. (Ibdem: 1997, p.82). A população mais pobre era objeto desse
comportamento e, por um conjunto de obstáculos que poderiam ir da falta de conhecimento
e informação sobre o universo da Justiça, passando pela pobreza e dificuldades financeiras,
pois os processos eram caros e, muitas vezes, lentos, e que havia uma visão negativa sobre o
Estado, cujas ações se pautavam pelo uso da força e a polícia e as delegacias, quase sempre,
não eram representações da cordialidade e do respeito e, nesse caso, o Poder Judiciário, e a
Justiça,era algo a ser evitado e temido.
Em 1904, Januário Seabra de Souza, de 18 anos, brasileiro, solteiro, alfabetizado,
pintor e residente na Travessa (nome ilegível), nº37. Foi acusado de causar transtornos na
Rua Machado Coelho e foi conduzido à delegacia onde teria desacatado a autoridade policial.
Também foi acusado de andar armado de navalha e ser praticante da capoeiragem. Foi solto no
dia 27 de junho de 1904. (BRASIL, 1904)
Em 1907, Targino Gomes das Chagas, de 26 anos, brasileiro, negro, operário,
alfabetizado, residente à Rua Pinto de Figueiredo, nº16, também conhecido pela alcunha
de “Moleque Targino”, é preso e acusado de provocar desordem, ofender a moral pública e
resistir à prisão. Não há sentença e o processo que havia sido iniciado em 07 de janeiro de
1907 foi concluído em 01 de março do mesmo ano. (BRASIL, 1907b) Nesse mesmo ano,
Gaspar dos Santos Monteiro, de 18 anos, português, solteiro, vendedor ambulante, analfabeto,
residente na Travessa do Lopes, nº13, foi acusado e preso por vadiagem, por andar armado
com uma navalha e tentar ferir Antônio José de Araújo. Foi absolvido no dia 3 de março de
1907. (BRASIL, 1907c)
Em 1908, Rodolpho Costa, de 19 anos, solteiro, brasileiro, “trabalhador do café”,
residente à Rua Silva Pinto, 3A, foi acusado de provocar arruaça e desordem na Rua Torres
Homem importunando as pessoas que passavam. O réu também foi acusado de resistir à
prisão, de vadiagem e da prática da capoeiragem. Em 18 de dezembro de 1908 foi absolvido.
(BRASIL, 1908)
As ações do Estado sobre a sociedade não ocorriam, necessariamente, sobre os
“vagabundos” e “desocupados”. As ações de repressão, traduzem um ordenamento que se
fundamentava na vontade de regular um cotidiano violento marcado pela pobreza e pela
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exclusão. Exemplos do cotidiano de uma cidade marcada pela presença do imigrante, do
ambulante, dos trabalhadores portuários, dos operários da incipiente produção industrial, de
uma massa de recém libertos e de seus familiares e, fundamentalmente, de pessoas pobres que
habitavam a cidade do Rio de Janeiro, capital da república brasileira.
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RESUMO

I-INTRODUÇÃO

O foco do presente trabalho foi analisar e buscar compreender a construção de UMA
representação única da dinâmica social de todos aqueles que ficam à margem da sociedade
a partir da obra “Quarto de despejo - o diário de uma favelada”, de Maria Carolina de Jesus,
publicada em 1960. Discutimos as principais características deste momento histórico,
destacando os principais aspectos presentes na obra a fim de refletir e discutir um leque de
representatividades que a obra nos possibilita. Consideramos que a perspectiva de análise dos
escritos de Carolina de Jesus é tem importância para a sociedade como um todo, pois mostra a
história da população moradora nos espaços mais empobrecidos da cidade, seus feitos na vida
da pessoa em si e na sociedade como um todo. No caso, tratando o livro como fonte e objeto do
trabalho, a realidade das favelas e sua representação social para a sociedade. Desvelar, dessa
maneira, o “lugar social” que demarca a classe menos favorecida, tendo como referencia o
relato feito pela própria Carolina Maria de Jesus.

O livro “Quarto de despejo: o diário de uma favelada” foi escrito pela autora Carolina Maria
de Jesus e publicado em 1960. A autora nasceu no estado de Minas Gerais em 14 de agosto de
1947.
Em 1960, um jornalista brasileiro chamado Audálio Dantas, visitou a favela do Canindé, local
onde vivia Carolina de Jesus, e teria ficado impressionado com a mesma, que semi-analfabeta,
demonstrava uma grande lucidez crítica. A partir de então, o jornalista, que buscava saber um
pouco mais sobre a realidade da favela, ao se defrontar com a negra Carolina, como ele mesmo
aponta, encontrou a história de vida de Carolina escrita em uns vinte “cadernos encardidos”
que ela guardava. E assim, ele decidiu por publicá-lo.
Carolina Maria de Jesus em sua literatura mostra sempre uma síntese de si, descrevendo a
imagem dela própria e dos outros que partilhavam das mesmas condições de vida que ela.
Nesse caso, os indivíduos em questão são os que com ela, residiam na favela do Canindé,
na cidade de São Paulo ou que viviam em condições extremamente precárias na sociedade
brasileira.
A obra de Carolina traz um relato do dia a dia da narradora/ personagem e de seus companheiros
de triste viagem, perpassando por todos os momentos e dificuldades que vivera. Esse livro é uma
espécie de diário em que Carolina relata o que acontecera em seu cotidiano, seus sentimentos
e seus anseios, onde se constrói uma representação única da dinâmica social de todos aqueles
que ficam à margem da sociedade.

Palavras chave: Escritora; Favela; Representações Sociais.

ABSTRACT
The focus of the present work was analyzed and researched in the construction of a unique
representation of the social dynamics of all who are on the margins of society from the book
“Dump room of the diary of a favelada”, by Maria Carolina de Jesus, Published in 1960.
We discuss as main characteristics of this historical moment, highlighting the main ones that
present a work of reflection and discuss a range of representations that the work allows us.
We consider that a perspective of analysis of the writings of Carolina de Jesus is a moment
for a society as a whole, to show a history of the population living in the most impoverished
spaces of the city, its achievements in the life of the person itself and a society as a whole. In
this case, treating the book as a source and object of work, a reality of favelas and their social
representation for a society. To unveil, in this way, the “social place” that demarcates a less
favored class, having as reference the account made by Carolina Maria de Jesus herself.

Por apresentar-se em forma de diário, o livro “Quarto de despejo- o diário de uma favelada”- faz
um relato da realidade que a narradora/ personagem vivenciou naquele lugar, suas lembranças
e impressões, fazendo com que a obra passe a ter um teor histórico, ou seja, tornar-se um
documento relevante para a história da sociedade. A catadora de papel que viveu na favela no
Canindé nos mostra sua árdua luta pela sobrevivência e das pessoas que “clamam” por melhores
condições de vida. Esse espaço onde se constrói a favela produz uma representação do social,
transformando-se em um documento sociológico caracterizando uma representatividade
para a literatura marginal/ periférica que, até então, não tinha espaço na sociedade, por ser
considerada “literatura menor”. A obra apresentou a favela, aos brasileiros de classe média
e ao mundo, como podemos perceber no seguinte trecho: “Eu classifico São Paulo assim, O
palácio é a sala de visita. A prefeitura a sala de jantar e a cidade é o jardim. E a favela é o
quintal onde jogamos os lixos.” (JESUS: 2005 P.28)
O espaço construído na narrativa, a favela, é intitulado metaforicamente por Carolina de Jesus
como “Quarto de despejo”. A autora escreve para denunciar a favela e para sair dela, pois
ela não se via como pertencente àquele lugar. Escreve também para se diferenciar dos outros
moradores e para lutar contra o rebaixamento que a sociedade impõe àqueles sujeitos que são
estigmatizados como os miseráveis.
Este trabalho ao objetivar a análise da obra de Carolina, tendo o livro como fonte e objeto,
destaca aspectos espaciais e sociais, busca refletir e discutir um leque de representatividades
que a mesma nos possibilita analisar.

Keywords: Writer; Shanty Town; Social Representations
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CAPÍTULO I- ASPECTOS ESPACIAIS E SOCIAIS CONTIDOS NA OBRA “QUARTO
DE DESPEJO - O DIÁRIO DE UMA FAVELADA”
Este capítulo tem como objetivo analisar, de maneira panorâmica, nuanças da constituição
do “indivíduo social” dentro da favela. Entendendo que, em boa parte das vezes, ele é
“marginalizado” e “visto sob o olhar da desconfiança” por residir neste espaço, traçaremos
algumas reflexões sobre a favela e a multiplicidade de significados que a compõem, assim
como, os indivíduos que ali vivem estabelecendo relações entre si e o espaço que o circundam.
Esses espaços perpetuam ou produzem “sujeitos deslocados”. Segundo Nascimento (2011
apud Edward Said: 2003, p.209).

De acordo com Valadares (2000) a origem dessa construção social, pode ser identificada como
um mito presente em praticamente todos os autores que falam da favela no início do século
XX: O mito de Canudos.
As análises permitiram observar que é necessário para entendermos a concepção de favela,
dialogar com a obra de Euclides da Cunha, “Os Sertões”, pois evidencia-se uma associação
consistente entre o morro da Favela, no Rio de Janeiro, e Canudos. Uma história está ligada à
outra, já que os ex- combatentes da Guerra de Canudos10, se instalaram no morro da Providência,
que a partir de então passou a ser chamada de morro da favela.

A favela tem sua toponímia ligada à chamada “guerra de Canudos”.
Terminara a luta na Baía. Regressavam as tropas que haviam dado combate
e extinguiram o fanatismo de Antônio Conselheiro. Muitos soldados
solteiros vieram acompanhados de “cabrochas”. Elas queriam ver a Côrte
[...]
Êsses soldados tiveram de arranjar moradas. Foram para o antigo morro
de S. Diogo e, aí, armaram o seu lar. As “cabrochas” eram naturais de uma
serra chamada Favela, no município de Monte Santo, naquele Estado.
Falavam muito, sempre da sua Baía, do seu morro. E aí ficou a Favela nas
terras cariocas. Os barracões foram aparecendo, um a um. Primeiro, na
aba da Providência, morro em que já morava uma numerosa população;
depois, foi subindo, virou para o outro lado, para o Livramento. Nascera a
Favela. 1897 (CRUZ, 1941 p.14).

Como o sujeito favelado se percebe e como ele é percebido pela sociedade, visto que eles
não possuem representatividade como um todo. Inicialmente buscamos a história da gênese
da formação das favelas. Para tal empreendimento faremos um breve recuo histórico até Os
Sertões de Euclides da Cunha, livro publicado originalmente em 1902, e as consequências
do confronto em Canudos em finais do século XIX. De acordo com os apontamentos de
Lícia do Prado Valladares (2000), a primeira aglomeração a ocupar um território de maneira
desorganizada surgiu no Rio de Janeiro e foi formada por soldados que lutaram em Canudos.
O resgate desse processo histórico torna-se necessário, para pensarmos e repensarmos sobre
o cenário social em que a classe menos favorecida. Como a invisibilidade social está presente
neste meio.

1.1 - A Gênese da Favela
Há uma multiplicidade de olhares e interpretações ao que diz respeito ao surgimento das
favelas. Optamos por iniciamos essa discussão a partir da exposição de uma tese, firmada
como eixo norteador para compreensão da gênese da favela: A gênese da favela Carioca.
Com base na discussão de Valladares (2000.p.4-8), identificamos a gênese do processo de
construção social da favela nas descrições e imagens que nos foram legadas por alguns homens
de letras9, jornalistas e reformadores sociais do início do século XX. Amplamente divulgados
na época, seus escritos permitiram o desenvolvimento de um imaginário coletivo sobre o
microcosmo da favela e de seus moradores.
O que se deve levar em consideração não são os nomes dos intelectuais das mais variadas
tendências sociológicas e políticas, e sim ressaltar o que corroborou para que eles pudessem
chegar a propósitos distintos em suas visitas ao morro. O importante é que todos eles
partilharam de um mesmo entendimento sobre o que eram e o que representavam tais áreas
e seus moradores no contexto naquele momento. Todos estavam informados pelos mesmos
conjuntos de concepções, e por um mesmo mundo de valores e ideias.
9
Ver, por exemplo, a lista de trabalhos apresentados no GT Pensamento Social no Brasil no XXIII Encontro Anual da
Anpocs (Oliveira, 1999). Essa ausência fica ainda mais óbvia a partir da leitura da resenha sobre a classe trabalhadora no Rio de
Janeiro preparada para o BIB por Gomes e Ferreira (1987). Valadares 2000 (p.22)
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Valladares (2000) afirma existir duas possiblidade acerca da mudança do nome, morro da
Providência para morro da favela: primeiro, a existência neste morro da mesma vegetação
que cobria o morro da Favella no Município de Monte Santo, na Bahia; segundo, o papel
representado nessa guerra pelo morro da Favella de Monte Santo, cuja feroz resistência
postergou o avanço final do exército da República sobre o arraial de Canudos.
A marca de Canudos nesse momento fundador é um fator extremamente relevante. No entanto,
cabe ressaltar que não se atem somente a Canudos, não foi uma povoação de Canudos qualquer
que desempenhou o mito de origem da favela carioca. Foi o arraial de Canudos descritos na
obra “Os Sertões” de Euclides da Cunha.
A Guerra de Canudos não caiu no esquecimento devido a célebre obra de Euclides da Cunha,
pois foi lida por grandes intelectuais da época tornando-se memorável para a história, e assim
sendo considerada como o livro número um do Brasil (Abreu, 1998). Como destaca Valladares
(2000), a importância e a repercussão dessa obra também podem ser constatadas pelos
inúmeros trabalhos já escritos sobre ela e reunidos nas bibliografias de Reis (1971) e de Garcia
e Fürsteneau (1995), para não falar de publicações recentes que discutem o papel de Euclides
10

Foi um conflito no sertão baiano ocorrido em 1896 e 1897, que terminou com a destruição do povoado de Canudos –
daí o nome da Guerra. Houve várias batalhas entre tropas do governo federal e um grupo de sertanejos liderados por um líder
religioso, Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro (1828 – 1897). Navarro (2011)
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da Cunha no pensamento social brasileiro e seu impacto tanto ontem quanto hoje (Lima, 1999;
Abreu, 1998; Suplemento especial da revista História, Ciências, Saúde — Manguinhos, julho
de 1998).
Embora o livro de Euclides da Cunha seja posterior (1902) ao batismo do morro da Providência
como morro da Favella (1887), a marca da obra não pode ser descartada. Muito pelo contrário,
foram as imagens11 fortes e impactantes transmitidas por Os sertões que permitiram aos nossos
intelectuais entender e interpretar a favela emergente.
Em São Paulo acredita-se que as primeiras favelas surgiram na década de 1940. A primeira delas
tenha sido a favela do Oratório, na zona leste da cidade. Já no final da década de 50, estimavase na cidade um total de 141 núcleos com cerca de 50 mil favelados. A favela do Canindé,
à beira do rio Tietê, próximo onde hoje se localiza o estádio da Portuguesa de Desportos,
se formou com migrantes de vários estados como Ceará, Bahia, Alagoas, São Paulo, Minas
Gerais e Rio de Janeiro. Havia também estrangeiros, alguns poucos. Vinham atrás de trabalho,
movidos pelo desejo de ascensão ou por seus fracassos, eram em comum, todos despossuídos.
Os primeiros barracos do Canindé surgiram quando o governador Ademar de Barros (19011969) quis limpar o centro da cidade e mandou caminhões levarem os moradores de rua para
“qualquer lugar”, e esse acabou sendo as margens do rio Tietê, paisagem de lixo e urubus.
Visando interesses políticos, associado a uma prática anti-distributiva o processo de
urbanização acentua disparidades intra-metropolitana, desvelando a utilização desses espaços
urbanos centrais e na consequente periferização das classes de baixa renda. Segundo Maurício
de Abreu (1997) vale frisar que, o conceito de “periferização”, vai além da localização distante
do centro metropolitano, esse conceito também abarca a não acessibilidade e a precarização
aos bens de consumo e serviços que, embora produzidos socialmente pelo Estado, localizamse apenas nas áreas mais privilegiadas da metrópole, beneficiando, sobretudo, aqueles que
ali residem. Por isso, o embate das classes sociais, pois até pela moradia fica evidente a
discriminação e a desvalorização referente à classe menos favorecida. As pessoas que vivem
nas “áreas periféricas” são cada vez mais estigmatizadas e esquecidas perante a sociedade.
No livro “Quarto de despejo, o diário de uma favelada”, Carolina Maria de Jesus traz
apontamentos de seu dia-a-dia, deixando transparecer seus momentos de desânimo e alegria,
sentimentos norteados pela carência de condições materiais para manter-se e a seus filhos
dignamente. Ao tratar dos outros moradores da favela, Carolina de Jesus busca diferenciar-se
e deixa documentada, em tom de denúncia e crítica, a perda da honra daqueles que, excluídos,
estão no “Quarto de despejo” da cidade. A obra Caroliniana que retrata fielmente a realidade
da favela, não é apenas uma forma que a autora encontra de dar sentido à própria vida, mas
também de revelar as condições de miserabilidade implicada na modernização dos anos de
1950.
Longe dos centros urbanos, não percebidos e até mesmo rejeitados, os indivíduos retratados
por Carolina de Jesus e outros tantos favelados que viviam em condições de subalternidade na
sociedade brasileira. Sobre sua condição e dos demais da favela do Canindé ela dizia:

11
Ver, por exemplo, o artigo do cronista flâneur João do Rio publicado na Gazeta de Notícias em 1908 e republicado no livro
Vida vertiginosa em 1911, com o título de “Os livres acampamentos da miséria”. Valladares 2000 (p.5)
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Nós somos pobres, viemos para as margens do rio. As margens do rio
são os lugares do lixo e dos marginais. Gente da favela é considerado
marginais. Não mais se vê os corvos voando as margens do rio, perto dos
lixos. Os homens desempregados substituíram os corvos. (JESUS: 2005,
p.45).

1.2 - Construção espacial e social
Segundo Gonçalves e Nascimento (2011) é possível entender, de uma forma mais direta,
que território é uma área geográfica demarcada por um indivíduo ou um grupo de indivíduos
que exercem “poderes” percebidos em várias instâncias: políticos, econômicos, sociais e
culturais. Já o espaço pode-se pensar como um elemento naturalmente “dado”, mas seu sentido
só surge depois que o território é trabalhado e transformado pelo homem. Nesse caso, podemos
compreender que o espaço é onde se exercita e compreende a sensação do pertencimento. Nele
estão presentes todas as simbologias da existência. Segundo Gonçalves e Nascimento (2011
apud Haesbaert: 2007, p.20), espaço e território são componentes indissociáveis à condição
humana: “não há como definir o indivíduo, o grupo, a comunidade, sem ao mesmo tempo
inseri-los num determinado contexto geográfico, ‘territorial’ ”(HAESBAERT: 2007, p.20).
No processo de territorialização os sujeitos vão além da necessidade da apropriação de um
espaço, ali as alteridades desenvolvem laços de convívio, construção de identidade.
As favelas fazem parte hoje da paisagem de um terço dos municípios brasileiros e estimase que abriguem mais de dez mil pessoas sem nenhuma infraestrutura e saneamento básico,
inferindo que a segregação socioespacial nas cidades vem se tornando mais complexas nas
últimas décadas.
Pensamos territórios como um “espaço” que se constrói, desconstrói e reconstrói, em
uma dinâmica que relaciona as ações sócio-políticas e culturais com ações humanas. Nesse
sentido, articulamos destruição territorial e sua reconstrução ao processo de desterritorialização
e reterritorialização. É valido esclarecer que a destruição não passa necessariamente pelo
processo de desaparecimento ou fim da localidade, mas sim pelo processo de adquirir novos
valores, novos sentidos. É nessa estreita discussão sobre território, desterritorialização e
reterritorialização que situamos Carolina Maria de Jesus e a favela. É em seu barraco e com sua
escrita que Carolina busca a reterritorialização, seu espaço íntimo, resguardada da hostilidade
exterior. ( GONÇALVES; NASCIMENTO 2011)
No livro Cidade Febril (1996), Sidney Chalhoub aponta que, as autoridades utilizaram
duas terminologias do século XIX para conceber e apontar diferenças sociais, “Classes pobres”
e “Classes perigosas” apontando que ambas denotam a mesma realidade, o que acabam por
favorecer a luta de classes. Como podemos perceber a discriminação sofrida pelos moradores
da favela não é de hoje, essa construção social se deu desde os séculos passados. Para as
autoridades, naquela época, às pessoas que não conseguiam trabalho eram mal vistas, passavam
a ser “suspeitas” oferecendo riscos à sociedade. Até os dias de hoje, nota-se que a visibilidade
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desses espaços, boa parte das vezes, ocorre quando esses são relacionados a aspectos negativos,
tais como fome, violência e pobreza.
[… ]em 1948, quando começaram a demolir as casas térreas para construir
os edifícios, nós, os pobres que residíamos nas habitações coletivas,
fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que
eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os
pobres, somos os trastes velhos. (JESUS: 2005)
No Brasil, perigo e marginalidade sempre foram corroborados pelas doenças e insalubridade,
no que diz respeito às favelas.
A partir desses aspectos, acabam-se destacando características da construção social. Entendese por formação social, segundo Maurício de Abreu:
Formação social pode ser definida como “uma totalidade social concreta
historicamente determinada”. É a maneira pela qual os processos que,
juntos, formam o modo de produção (produção propriamente dita
circulação, distribuição e consumo ) são histórica e espacialmente
determinados.( 1997, p.16)
Segundo Milton Santos, conforme citado por Maurício Abreu (1997), a formação social se
diferencia do modo de produção ‘ pois estes escrevem a história no tempo enquanto que as
formações sociais escrevem-se no espaço’.( p.16)
A noção de espaço não está centrada apenas ao “espaço físico”, a sociedade também está
inclusa, pois ela não só faz parte do espaço como também, é sujeito ativo na transformação. Por
isso, corroboramos com Abreu (1997, p. 16) que afirma que o espaço e a sociedade precisam
ser “analisadas conjuntamente para que a complementaridade entre processo e forma fique
evidente”.
O espaço da narrativa, a favela, é construído a partir das representações sociais. As favelas, dentre
outras formas de apropriação irregular do território surgiram como uma solução encontrada
por aqueles que nela habitam. A princípio, a favela surge da necessidade de onde morar, e
posteriormente é que se pensa como morar. A classe menos favorecida, são constantemente
marginalizados. A desigualdade social, a falta de oportunidade e o descaso, sobretudo, com
que moram na periferia é bastante evidente na obra publicada na década de 60, mas que ainda
se perpetua nos dias atuais.
Nos anos de 1950, a favela passou a ser vista não apenas como o lugar do pobre, mas também
como um problema social. Por isso, o ponto crucial para se pensar o lugar de Carolina, isto
é, de onde ela escreve- a favela, está em estabelecer parâmetros entre a ideia de pobreza que
sempre se constituiu no Brasil pelo menos desde o século XIX a partir de constatação de que
está significava um problema social. O que coloca evidencia as apreensões de toda a sociedade
e, não apenas daqueles considerados pobres.
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Cabe ressaltar que, a favela não pode ser caracterizada apenas como um lugar que emana
pobreza, fome e violência, mas também um ambiente que, embora seja marginalizado, abriga
uma diversidade cultural muito grande de pessoas vindas de toda parte do país. Carolina, por
exemplo, chegou a São Paulo e viu no Canindé a possibilidade única de fixação. Para construir
seu barraco carregou tábuas e materiais extraídos de uma construção próxima a sua casa. Esse
era seu mundo e nele estavam seus filhos e os cadernos que escrevia.
Por volta dos anos dos anos 1940, Carolina Maria de Jesus, foi morar na favela do Canindé,
nas margens do rio Tietê, em São Paulo. Ao chegar à favela do Canindé, a única forma de
sobrevivência, naquele momento, encontrada por Carolina foi virar catadora de papel, para
garantir o seu sustendo diário e de seus filhos, como faziam os demais favelados. Negra, pobre
e com baixa escolaridade, Carolina foi alvo de muita discriminação por ter um espírito ousado
e valente, sobretudo, por sonhar com um futuro melhor e não aceitar a viver naquela situação
de vida, medíocre pobre e miserável.
Escrevo a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não
acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu
sonho era escrever e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia
angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura.
Seja o que Deus quiser. Eu escrevi a realidade. (JESUS: 2005)

Carolina Maria de Jesus mostrou ao mundo como é a favela, antes mesmo do assunto social
eclodir na mídia, e não foram apenas suas palavras que intrigaram os leitores e a crítica, mas
também a forma como o fez, através de sua figura peculiar, adversa e inesperada. A autora não
teve medo de expor e sustentar sua fala desvalorizada e sua obra teve o respaldo de uma aliada,
a verdade marginal, ao abranger todo o ambiente e cotidiano conflituoso com os vizinhos e os
demais moradores da favela do Canindé, que até então ninguém jamais ousara em contar, a
realidade da favela.
O barraco é assim: de tábuas, coberto de lata, papelão e tábuas também.
Tem dois cômodos, “não muito cômodos”. Um é sala-quarto-cozinha,
nove metros quadrados, se muito fôr [sic], e um quartinho, bem menor,
com lugar para uma cama justinho, lá dentro… Tem muitas coisas dentro
dele, que a luz da janelinha, deixa a gente ver: um barbante esticado,
quase arrebentando de trapos pendurados, mesinha quadrada, tábua de
pinho; fogareiro de lata, lata de água, lata de fazer café e lata de cozinhar;
tem também guarda-comida, escuro de fumaça e cheio de livros velhos
e mais duas camas, uma na sala-quarto-cozinha e outra no quarto assim
chamado… Isto é o barraco dentro. O barraco fora é como todos os barracos
de todas as favelas. Feio como dentro. (Audálio Dantas na apresentação
do livro Quarto de despejo, s/p).
Dessa forma, podemos perceber que a obra Caroliniana “Quarto de despejo- o de diário de uma
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favelada” constitui-se a partir de aspectos sociais e espaciais que circundam duas vertentes em
nossa sociedade que se dá, contudo, a partir da divisão de classes: a verdade marginal x classes
privilegiadas. Fatores esses que influenciam na construção social, de identidade e cultural,
pois cada classe irá adquirir costumes e valores diferenciados. Mas nada que desabone a moral
desses “sujeitos descolados”, mas que infelizmente, por possuir preceitos estigmatizados,
acabam que por serem mal vistos em meio à sociedade.
Carolina Maria de Jesus por ter vivido de fato, a realidade marginal, retrata muito bem o
descaso sofrido por esses indivíduos, mas também destaca a importância e o valor que o
favelado possui para a história e para a sociedade como um todo.
Sendo assim, através da análise da obra, percebendo o livro como fonte e objeto de pesquisa,
como nos apontam Roger Chartier 12 (2009), podemos atentar para o quão é importante à obra
de Carolina de Jesus para a sociedade e, sobretudo, rediscutir a própria representação social
do conceito de “periferia”, lugar da cidade onde a população mais empobrecida das grandes
cidades mora, sonha e resiste ao processo de marginalização ao qual estão submetidas.

CAPÍTULO II - REPRESENTAÇÕES DA FIGURA FEMININA EM QUARTO DE
DESPEJO.
Procuramos na obra Quarto de despejo, de Carolina de Jesus, as representações da figura
feminina que se apresentam. O que nos motiva, neste capítulo, é nos aproximarmos e desvelar
a visão de Carolina em relação a outras mulheres, mas também de si mesma e de seu ofício de
escritora, marcado pelas configurações de raça, gênero e classe.
Tomamos como base o livro “Do cabaré ao lar”, de Margareth Rago, nos atendo a discussão da
colonização da mulher no contexto histórico nas décadas de 1980 e 1990. Trazemos, também,
observações a respeito da autora, a fim de compreender sua inserção no panorama social
brasileiro, sendo analisados alguns trechos do diário de Carolina, a fim de compreender como
as representações do feminino são construídas.

2.1 - Breve contexto histórico
Em meados do século XIX por conta da urbanização e opressões ligadas a higienização
urbana13 que resultariam na remodelação dos ambientes de trabalho e da necessidade dos
fabris de assemelhá-lo ao ambiente do lar. A mulher passou a exercer um novo papel neste
novo paradigma imposto pela classe burguesa. A mulher ganha um papel crucial, mas também
alienador, de “Soberana” do lar, mãe e protetora materna. Cabia a ela vigiar cada membro
12
Roger Chartier (2009), autor francês que é referência no estudo da história dos livros, publicação e
leitura.
13
Na passagem do século XIX para o século XX a cidade de São Paulo desempenhou papel essencial
na construção de um modelo de atenção à saúde para o Brasil. Isso porque o controle de doenças epidêmicas
teve grande importância para o processo de urbanização da cidade. Ler “ Do cabaré ao lar: a utopia da cidade
disciplinar : Brasil : 1890-1930”, de Margareth Rago.
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familiar, seus horários hábitos, e preveni-los de qualquer desvio. Essas diligências eram
aplicadas a mulher podre e miserável que deveria seguir os moldes burgueses.
Há uma construção de um modelo simbolizado: mulher frágil, delicada, sentimental, mãe
devotada, esposa, dona de casa e assexuada. Sua função essencial não era mais as longas
jornadas dentro das fábricas, mas sim dentro do lar executando suas tarefas domésticas e
exercendo a sagrada maternidade. Certamente essa construção iria provocar a desvalorização
política, profissional e intelectual da mulher.
Esta desvalorização é imensa porque parte do pressuposto de que a mulher
em si não é nada, de que deve esquecer-se deliberadamente de sim mesma
e realizar- se através dos êxitos dos filhos e do marido. (RAGO: 1985,
p.65)
Neste período estabelecia-se o confinamento da mulher na esfera privada da vida doméstica e
realizar-se através das conquistas do marido e dos filhos. Para as mulheres que não abandonaram
seus postos de trabalho, cabiam-se apenas cargos de assistência e ajudantes sem nenhum poder
de decisão. A imagem da mulher era retratada como servil por natureza, mãe-sacrifício.
Conforme retratado em “Do cabaré ao lar”, de Margareth Rago, após anos de lutas, a condição
de opressão da mulher operária, como também da burguesa foi pensada e analisada por vários
articulistas de tendência libertária, como por exemplo, Maria Marcela de Moura14. A partir de
então, tornou-se viável/ possível às mulheres conseguirem sua emancipação na sociedade que
tanto as recriminou. Ao lado da tradicional representação da mulher-submissão, emerge outra
figura feminina simbolizada pela combatividade, independência, força figura que luta pela
transformação de sua realidade cotidiana.
Eu não discuto com um homem apenas, com o Sr. Bombarda (médico
português- MR), com Lombroso ou Ferri: protesto contra a opinião
antifeminista de que a mulher nasceu exclusivamente para ser mãe, para o
lar, para brincar com o homem, para diverti-lo. (Rago 1985 apud Moura,
1919, p.97)
Nesse contexto, fazemos uma breve inserção ao que se refere à discussão de gênero. Segundo
Scott (1995), “gênero é entendido como um elemento constitutivo das relações sociais baseado
nas diferenças percebidas entre os sexos. São uma forma primária de dar significados as
relações de poder”. (p.86)
Gênero seria, assim, uma forma de indicar construções sociais que perpassam as relações
sociais e que são modificadas a todo tempo e nos variados espaços, ultrapassando aspectos
culturais, religiosos e morais que entrelaçam a vida social.
14
Maria Lacerda de Moura foi uma educadora anarquista brasileira que se notabilizou por seus escritos
feministas, foi militante, jornalistas, conferencista e pensadora. Mineira, nascida em 1887, se casou aos 17
anos, mas aos 27 anos começa a recusar a identidade doméstica e estudar diversos assuntos, até se encontrar
em uma posição de feminista radical.

79

Assim, é importante destacar a presença feminina na nascente classe operária brasileira dos
fins do século XIX aos meados do século XX, e o papel que o discurso anarquista exerceu ao
instaurar os primeiros questionamentos das hierarquias entre os gêneros, ao afirmar o direito
feminino fora do lar. Foram acepções extremamente relevantes para quebrar paradigmas e
estabelecer novas concepções em meio à sociedade.
2-2 - Representação da mulher na obra Caroliniana
Carolina de Jesus era moradora da favela do Canindé e estudou apenas até a segunda série do
ensino primário numa pequena cidade no interior de Minas Gerais. Migrou para São Paulo e
vivia de catar papel, ferros e estopa do lixo, após tentar a profissão de empregada doméstica.
Era descendente de escravos, é mãe solteira de três filhos pequenos. A condição social da
escritora, aliada às questões raciais e ao fato de a escritora ser mulher, aparece representada
em “Quarto de Despejo” que pode ser considerado “o diário da fome cotidiana, da miséria,
dos abusos e preconceitos sofridos por ela, seus filhos e outros favelados” (Bellin 2012 apud
Machado, 2006, p. 106)
Carolina Maria de Jesus retrata seu cotidiano e toda problemática referente à condição de uma
mulher que sofre preconceito por viver na favela, ser mãe de três filhos e solteira. Ao longo
da narrativa, a autora destaca sua visão sobre a condição da mulher e suas críticas voltadas à
percepção do cotidiano feminino, sobretudo, aquelas vivenciadas na favela no Canindé.
No contexto de uma sociedade patriarcal, a mulher é vista como dona do lar e o homem como
provedor do mesmo. Na narrativa os preconceitos existentes sobre as mulheres recaem sobre
Carolina de Jesus de uma forma hostil, pois o padrão da mulher, dona do lar, submissa ao
marido, era almejado por ser o ideal de felicidade proposto. Neste sentido, a autora, além de
possuir uma vida de pobreza e desumanidade, não se enquadrava nesses padrões ideários de
“felicidade” e por isso era mal vista e criticada pelas demais moradoras da favelada.
Carolina não seguiu as “regras” de “boa conduta”, pois a realidade da favela não condiz com
o padrão estabelecido e Carolina tinha plena consciência e não quis se submeter a essa vida,
enquanto boa parte de suas vizinhas casadas sofrem a violência perpetrada por seus próprios
maridos. Carolina se mostra indignada com a situação destas mulheres e reafirma sua posição
de mulher solteira:
Elas aludem que eu não sou casada. Mas eu sou mais feliz do que elas.
Elas têm marido. Mas, são obrigadas a pedir esmolas. (...) E elas, tem
que mendigar e ainda apanhar. Parece tambor. À noite, enquanto elas
pede socorro eu tranqüilamente no meu barracão ouço valsas vienenses.
Enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão eu e meus filhos
dormimos sossegados. Não invejo as mulheres da favela que levam vida
de escravas indianas. (...) Não casei e não estou descontente. Os que preteri
me eram soezes e as condições que eles me impunham eram horríveis.
(JESUS: 2005, p.14)
De fato sente-se agradecida por não ter casado, pois, por mais que sofresse preconceitos por ser
mãe solteira na década de cinquenta, ela se tranquiliza em não sofrer as agressões domésticas
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e, de certa forma, sente-se vitoriosa por ter conseguido viver sem a dependência de alguém.
No entanto, às vezes se queixa da sua condição de chefe de família “[...] Como é pungente a
condição de mulher sozinha sem um homem no lar” (p. 19), sugerindo que também não está
livre dos reflexos do pensamento dominante desse período, quando ao homem cabe o papel
de responsável pelo sustento e manutenção do lar. Outro aspecto que podemos destacar é a
visão e representação feminista que a autora aponta em seus relatos, e como sua escrita destaca
em alguns fragmentos que ela é uma mulher independente e que não precisa de uma figura
masculina na sua vida para criar seus filhos e ser feliz.
Traça, a todo o momento, o perfil de uma mulher que vai à luta para conquistar seus objetivos,
o que a difere das outras mulheres que viviam na favela e que eram casadas, essas dependiam
de seus maridos para tudo e eram mal-tratadas. Dessa maneira ela acaba por desconstruir esse
ideal de que a mulher tem que ser submissa ao homem e que deve ficar presa ao mesmo por
ter tido filhos com eles, ao defender que a mulher pode reconstruir sua vida desconstrói essa
representação de mulher e, ao mesmo tempo, atrai, pelo que se depreende do livro, muitas
mulheres a invejavam, pela sua garra e persistência.
Outra representação bastante clara ao realizar a leitura de Quarto de despejo é a da mulher
escritora. No caso de Carolina tal questão parece ser ainda mais relevante, ainda mais quando
se considera que ela é negra e só tem dois anos de grupo escolar. Os moradores da favela não
veem com bons olhos o gosto da autora pelos livros, e sempre o relacionam com questões
de raça: “nunca vi uma preta gostar tanto de livros como você” (JESUS, 2005, p. 23); “está
escrevendo, negra fidida!” (p. 24); “é pena você ser preta” (p. 58). Em nossa sociedade, o gostar
de livros sempre foi predominantemente associado aos homens brancos de classes elevadas.
Sendo assim, é estranho que Carolina, com todas as configurações de raça, gênero e classe,
goste tanto de livros. Neste sentido, pode-se questionar: qual o lugar da escrita no cotidiano da
autora? E como a própria Carolina se percebe como escritora? Quais são as funções do diário
em sua vida de catadora de papel e moradora da favela do Canindé?
Apesar dos momentos de descrença Carolina ainda tinha esperança na melhoria de sua condição.
Mãe solteira, seus três filhos foram os responsáveis pela ânsia de mudança, que ela depositava
em seu sonho de ser escritora. A literatura foi primordial para a sua vida, pois o repouso e a
fantasia de ficção conseguiram afastá-la de sua cruel realidade.
Quando cheguei em casa era 22,30. Liguei o radio. Tomei banho. Esquentei
comida. Li um pouco. Não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um
livro. O livro é a melhor invenção do homem. (JESUS: p.22)

Vale salientar que umas das características presentes, e por sinal, a mais marcante, é a
desigualdade social, em seus relatos. Mostra o viver na periferia, a margem da sociedade bem
como às pessoas que ali vivem principalmente as mulheres, torna-se evidente o distanciamento
dos grupos dos ricos e dos pobres.
Quando vou na cidade tenho a impressão que estou no paraíso. Acho
sublime ver aquelas mulheres e crianças bem vestidas. Tão diferentes
da favela. As casas com seus vasos de flores e cores variadas. Aquelas
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paisagens há de encantar os olhos dos visitantes de São Paulo, que ignoram
que a cidade mais afamada da America do Sul está enferma. Com ulceras.
As favelas. (JESUS: p. 90)
De uma forma geral, a mulher favelada era/é representada como barraqueira, briguenta,
fofoqueira e submissa, mas o que podemos perceber em seus relatos é seu posicionamento
fora do contexto da maioria das mulheres, pois sua aceitação da realidade não era passiva,
embora na maioria das vezes não parecesse ter consciência disso. Em seu diário, a autora
retrata inúmeros aspectos da situação da mulher na década de cinquenta, não de uma forma
teorizada, mas sim vivenciada por ela. O diário significa para Carolina uma possibilidade de se
diferenciar dos outros, de mudar seu cotidiano de mulher favelada, de se sentir e “ser” maior
que a miséria de seu cotidiano.
CAPÍTULO III- CONTEXTUALIZAÇÃO DA OBRA CAROLINIANA NO CENÁRIO
DA LITETRATURA BRASILEIRA
A literatura contemporânea brasileira é um território em constante disputa por conferir e
instrumentalizar poder, imprimindo visibilidade cultural e social ao indivíduo e também seu
grupo. Portanto, o capítulo tem como objetivo entender em que campo literário se insere a obra
de Carolina de Jesus “Quarto de despejo, diário de uma favelada”. Entendendo como elemento
importante para a construção da sociedade, pois abrange aspectos relevantes que se refere à
literatura marginal, que é pouco explorada, ainda que a Profa. Heloisa Buarque de Holanda
(UFRJ) com tal expressão trabalhe há muitos anos, no campo da poesia marginal.
Segundo Moreira (2014), Literatura Marginal é um termo que compreende uma série
de noções e impressões, entretanto, o escopo desse trabalho está voltado para a Literatura
Marginal produzida na periferia ao final dos anos 70 e que tem como temática, além das
questões periféricas, pontos relevantes da escrita de Carolina. Ou seja, a literatura como
representação estética desse espaço e dessa identidade, tencionando os aspectos culturais e
sociais a partir da obra Caroliniana.

3.1- Literatura Marginal
A “Literatura Marginal” também conhecida como poesia marginal ou geração mimeógrafo15,
surge por volta dos anos de 1970, momento de repressão política16 nos fins da década de 1960.
Essa denominação foi dada aos escritores que expunham suas ideias e pensamentos através do
15
Equipamento que produz cópias a partir de originais escritos ou desenhados em estêncil, um papel
fino especial com pequenas perfurações.
16
Lutava-se contra o regime de ditadura militar implantada em 1964, contra a reforma educacional, o
que mais tarde provocou o fechamento do Congresso e na decretação do Ato Institucional nº 5.

82

meio literário, o qual então era denominado, em grande parte pela elite Brasileira.
Como principal característica desse movimento, surgiu a quebra de padrões literários
da época, através da quebra do padrão do mercado editorial, evadindo-se dos paradigmas
comerciais de produção e circulação de literatura impostas pelas renomadas editoras da
época. Contudo, vale destacar que a década de 1970 foi um período de extrema opressão a
intelectualidade do país, em que a implantação do Ato Institucional (1968) n° 5 (AI-5)17 coibiu
todo tipo de liberdade de expressão.
O resultado foram principalmente obras poéticas que eram produzidas artesanalmente e
tinham uma grande presença do contexto da linguagem misturado aos termos da linguagem
culta, fugindo das regras da escrita coloquial. Iniciou-se aí a distribuição de pequenos livros
pelos próprios autores em bares, museus, praças, teatros e cinemas. Esse movimento foi
liderado por um grupo de artistas e intelectuais da classe média que recusavam as formas
estéticas empregadas. Dentre os nomes precursores dessa vertente, temos Paulo Leminski e a
icônica Ana Cristina César.
O termo “Literatura Marginal” foi ganhando novas vertentes. A literatura brasileira sempre
apontou histórias de exclusão social, mas foi por volta dos anos de 1970, quando a violência
no país ganhou novas frentes e chacinas, que o termo ganhou nova conotação: tornou-se um
manifesto para a voz da sociedade que vive a margem da sobrevivência. Passou a ser a voz, o
grito da própria sociedade para o mundo. “A literatura Marginal, sempre é bom frisar, é uma
literatura feita à margem dos núcleos centrais do saber e da grande cultura nacional, isto é,
de grande poder aquisitivo”. (FERRÉZ: Literatura Marginal, 2005)
3.2 - A Obra Caroliniana sob o viés Literário
Em artigo intitulado “O direito à literatura”, o crítico literário Antonio Candido (2004
apud Coronel 2014 p.1) define o acesso à literatura como um dos direitos humanos básicos,
indispensável não à sobrevivência física, mas ao pleno desenvolvimento do imaginário.
Salientando o papel humanizador profundo exercido pelas manifestações literárias em nossa
formação individual, Candido advoga a importância do conhecimento das mais variadas
formas de expressão literária, sejam elas legitimadas pelo sistema cultural hegemônico, sejam
oriundas de movimentos de negação do estado de coisas predominante.
Na concepção de Coronel (2014) mesmo no que diz respeito à literatura de forte viés
social, “a eficácia humana é função da eficácia estética”, e que, portanto, “o que na literatura
age como força humanizadora é a própria literatura, ou seja, a capacidade de criar formas
pertinentes” (Candido, 2004, p. 182). São, dessa forma, as palavras organizadas que, sugerindo
ao leitor um modelo de ordenamento do mundo, lhe orientam no sentido da compreensão de
si e de tudo que a circunda.
O diário de Carolina Maria de Jesus intitulado “Quarto de despejo: diário de uma
favelada” enfatiza notoriamente a assertiva de Candido, pois não revelam apenas a palavra de
uma mulher pobre, negra, mãe solteira por três vezes, favelada e semianalfabeta. Revelam o
17
O (Ato Institucional) AI-5 foi o quinto decreto emitido pelo governo militar brasileiro (1964-1985).
É considerado o mais duro golpe na democracia e deu poderes quase absolutos ao regime militar. o novo
decreto permitia ao presidente estabelecer o recesso indeterminado do Congresso Nacional e de qualquer
outro órgão legislativo em esfera estadual e municipal, cassar mandatos e suspender os direitos políticos de
qualquer cidadão por dez anos. Além disso, poderia ser realizado o confisco dos bens daqueles que fossem
incriminados por corrupção.
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talento da autora na reconstrução textual da rotina de privações sofridas na favela do Canindé
e de seu ideal imaginário.
Enquanto escrevo vou pensando que resido num castelo cor de ouro que
reluz na luz do sol. Que as janelas são de prata e as luzes de brilhantes.
Que a minha vista circula no jardim e eu contemplo as flores de todas as
qualidades. (Jesus: 2005, p.52).

Em consonância com o autor Candido (2004) pode-se dizer que a obra de Caroliana não
tem apenas valor documental, possui também valor literário. A escrita era como um elo entre
o mundo de Carolina e o mundo letrado-burguês. E munida dessa arma, se imortalizou através
do seu texto, apresentando belas passagens líricas, de crítica social e consciência política,
comprovando sua existência diante da sociedade e do universo literário. Além das expectativas
comuns que um diário pode proporcionar a um leitor, está contida em sua obra primeira a
escritura da vida, as marcas vitais de uma brasileira que escreveu sem resignação e paixão a
sua história de vida.
Muitas adversidades surgiram no caminho da catadora de lixo e coletora de sonhos, e
caso não se tratasse de Carolina Maria de Jesus, com toda certeza, algumas delas teriam sido
decisivas para que se afastasse das “letras”, − a fome, as condições de moradia, a falta de
instrução, o ambiente inapropriado para a produção escrita, − entretanto, nada fez com que ela
desistisse do seu propósito de ser uma escritora.
Sousa (2004 apud Toledo: 2010) afirma que aos que dizem que a catadora escrevia mal
ou não tem valor literário, é recusar a leitura de dupla entrada proposta por Candido; devendo
levar em consideração como autobiografia ou heterobiografia18, a escrita de si e a escrita do
mundo. É possível considerar que não foram apenas as palavras que perturbaram aos leitores
e crítica, mas também a sua figura com todas as peculiaridades adversas e inesperadas; sua
face de mulher decidida, inteligente e questionadora como aponta a pesquisadora Rafaella
Fernandez19 (2004).

projeto canônico de produção literária (Lajolo: 1995, 33).

Assim, em consonância com a temática retratada por Carolina em seus escritos e por ter
sido a primeira autora que ousou falar sobre a vida na favela e a verdade marginal, pode-se
dizer que Carolina é uma das precursoras dessa literatura produzida pela voz dos oprimidos,
isto é, uma literatura mais autêntica do ponto de vista da fala marginal, uma escrita que se
desvela de dentro para fora.
Carolina encontrou muito mais que uma forma de expressão, com seu discurso ácido e
realista atingiu diversos estratos sociais, “ascendendo” através da literatura, modificando a
sua história pessoal e a Literatura Brasileira. Carolina não tem um projeto literário, mas sim
um projeto literário específico da condição de marginalidade social, aponta a pesquisadora
Fernandez (2004).
A literatura periférica, nesse caso, segue seus propósitos de criar uma “cena literária”
que gire em torno da favela. A obra Caroliniana adota um viés diferente dos outros autores
contemporâneos, da periferia, que escrevem a fim de fazer com que a favela tivesse uma
representação cultural e social, Carolina escreveu centrada em um ponto diferente, ela
reivindica seu próprio ethos de escritora, isto é, a constituição da subjetividade na linguagem,
imagem de si como autora de literatura e constrói uma representação única da dinâmica social
de todos aqueles que ficam à margem da sociedade.
Escrevo a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não
acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu
sonho era escrever e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia
angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura.
Seja o que Deus quiser. Eu escrevi a realidade. (JESUS: 1960)

Embora muitos críticos duvidassem de sua consciência crítica e de sua escrita, não há
como ficarmos indiferentes diante de suas palavras que carregam e desvelam todas as suas
peculiaridades adversas e inesperadas, sua face de mulher decidida, inteligente e questionadora
com o propósito de alcançar seu objetivo.

A literatura possui um papel importantíssimo para a construção da sociedade, pois
abrange muitos aspectos relevantes. Vale ressaltar que a periferia como um todo possui valores
sociais e com o reconhecimento da obra Caroliniana, a história do povo pertencente a esses
lugares passa ser reconhecida e ao ganhar notoriedade faz com que não seja apenas um relato
de uma negra pobre e favelada. Sua literatura produzida “de dentro da favela” –, e talvez uma
das primeiras obras com tal característica, tem um aporte literário e sociológico.

Se a oscilação entre registros de linguagem e opções políticas faz sua obra
(de Carolina) e sua militância soarem em falso – Sorry, leitores! −, hão de
se criar os olhos de ler uma poesia como esta, que dá ortografia e sintaxe
à militância e ao feminismo, e aponta para uma cidadania dilacerada
em todos os territórios, em todos eles insuficientes para levar a cabo um

Esta pobre negra realizou um feito único na sociologia da pobreza mundial:
escreveu sobre o seu dia-a-dia, objeto miserável, cru, doente, louco,
marginal, revoltante e socialmente doentio. Esse cotidiano capitalista que
desde os escritos de Marx, se deseja inutilmente humanizar. (DAMATTA:
1996 apud Tolledo 2010).

18

A heterobiografia corresponde a fatos significativos na vida dos sujeitos, recolhidos e registrados por outros, numa
multiplicidade de fontes documentais.
19
Raffaella Andréa Fernandez desenvolve pesquisa de doutorado no Departamento de Teoria e História Literária da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp): Processo criativo nos manuscritos do espólio literário de Carolina Maria de Jesus.
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A obra de Carolina continua sedenta de público, embora a temática seja bastante condizente
com a atual conjuntura. As análises anteriores permitem afirmar que Carolina Maria de Jesus
85

tinha mesmo razão a seu respeito: era “poeta”; e poeta, não são somente os que andam entre a
gente fina e de luvas brancas. Ao final do enredo, a autora simbolizou muito mais que diferença
entre classes e gênero; Carolina foi um símbolo de transição entre os limites entre o branco
e o negro; a classe média e o favelado; a mulher e o homem; em suma, o perfil ditado pelo
mundo e pela literatura. Carolina, porém, foi mais do que isso; foi o símbolo da brasilidade, da
mistura de raças, da sede de vencer e se superar que todo brasileiro tem, independente de ter
sido homem ou mulher, como aponta Toledo (2010).
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ABSTRACT
This article aims to present the results of the ongoing research on the actions of the
Nazi Party of Rio de Janeiro through the Local Group of Rio de Janeiro, establishing links
with the creation of the prison system Flores Island. With the advent of World War II and the
diffuse myths in Brazilian society concerning the “German danger” and the “formation of the
fifth column” are presented as an argument of political and police authorities for the assembly
of a police apparatus of espionage and arrest of Germans and in Brazil in the 1930s and 1940s.

O PARTIDO NAZISTA DO RIO DE JANEIRO E A CRIAÇÃO DO
PRESÍDIO NA ILHA DAS FLORES COMO DESTINO DOS “QUINTA
COLUNISTAS”
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RESUMO
O presente artigo busca apresentar os resultados da pesquisa, ainda em andamento,
sobre a atuação do Partido Nazista do Rio de Janeiro através do Grupo Local do Rio de Janeiro,
estabelecendo eixos de ligação com a criação do sistema prisional da Ilha das Flores. Com
advento da Segunda Guerra Mundial, os mitos difusos, na sociedade brasileira, referentes
ao “perigo alemão” e a “formação da quinta coluna” se apresentam como argumento de
autoridades políticas e policiais para a montagem de um aparato policial de espionagem e
prisão de alemães e teuto-brasileiros no Brasil da década de 1930 e 1940.
Palavras-chave: Nazismo no Rio de Janeiro, Mito da Quinta Coluna, Segunda
Guerra Mundial, Presídio da Ilha das Flores (1942-1945)

RESUMEN
Este artículo pretende presentar los resultados de la investigación, todavía en curso,
sobre las acciones del partido Nazi desde Río de Janeiro a través de la Local de grupo de
Río de Janeiro, establecer ejes de enlace con la creación del sistema penitenciario de la isla
de Flores. Con el advenimiento de la II Guerra Mundial, la sociedad brasileña, difusa mitos
relativos a la formación de “quinta columna” y el “peligro alemán” presentan como político
y argumento de las autoridades de policía para un aparato de espionaje y policía detención
de los alemanes y los brasileños en el Brasil de los años 1930 y 1940.
Palabras clave: Nazismo en Río de Janeiro, mito de la quinta columna, segunda guerra
mundial, la prisión isla de las flores (1942-1945)

I-INTRODUÇÃO
A presença do Partido Nazista, no Rio de Janeiro, funcionou legalmente no Brasil entre
os anos de 1931 a 1938. O Grupo atuava a partir de uma mútua relação com a AO- Organização
do Partido Nazista no Exterior, entidade sediada na Alemanha. Só é incorporado a uma Seção
do NSDAP no Brasil em 1934, com a criação da sede do partido em São Paulo. Antes da
integração e mesmo depois desta, o Grupo Local do Rio de Janeiro apresenta singularidades e
elementos importantes para compreensão da inserção deste em instituições e espaços públicos
de língua alemã.
Refletindo acerca dos problemas de pesquisa quanto a NSDAP no Brasil, Luís Edmundo
de Souza Moraes20, demonstra como o Grupo do Local do Rio de Janeiro atuava desde 1931.
O autor enfatiza a importância desse grupo para a comunidade alemã no Brasil na década de
30. Membros do Grupo Local do Rio de Janeiro fundaram grupos provisórios (Stützpunkte)
em outras cidades como Vitória, Nova Friburgo, Barbacena e Salvador21 entre 1932 e 1933.
Fora na cidade do Rio de Janeiro que surgira o primeiro Landesvertrauensmann (Homem de
Confiança da direção da AO no país). Herbert Guss, que já era chefe substituto do Grupo Local
do NSDAP no Rio de Janeiro e foi designado para a tarefa de construir no Brasil uma Seção
do NSDAP tanto em termos políticos como organizativos.
Entretanto, sua nomeação traz a intensificação do conflito interno existente no Grupo
20
MORAES, Luís Edmundo de Souza. O NSDAP no Brasil: Problemas de Pesquisa. In: Fascismos:
conceitos e experiências, PARADA, Maurício (org), Rio de Janeiro, Mauad X, 2008.
21
O Ponto- de- Apoio Bahia (Salvador) no início dos anos 30 estava subordinado ao Grupo Local
do Rio de Janeiro. Negava-se assim, as diretivas da Central da AO na Alemanha de subordinação direta de
Pontos-de-Apoio à direção da Seção do País, se a mesma não existisse, a subordinação seria à própria AO.
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do Rio de Janeiro que se dividia em dois grupos rivais que se relacionavam, de acordo com
Moraes22, de forma conflituosa com as instituições do espaço público de língua alemã. A
repercussão negativa da nomeação de Guss faz com que E. W. Bohle, líder da Organização
Estrangeira do Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães Socialistas, destitua Guss e realize
uma intervenção no núcleo do Rio de Janeiro.

e inimigo da sociedade brasileira. Moraes24, trabalhou com o tema do quinta colunismo25 no
Brasil. De acordo com o autor, esse raciocínio se disseminou principalmente pelas vias da
imprensa brasileira, fruto da propaganda de guerra gerada no Brasil, e da publicação de obras
da década de 1940 que confirmavam o plano alemão de dominação mundial e afirmavam o
interesse da Alemanha em terras brasileiras.

Chega ao Rio de Janeiro, em 1933, o chefe da Seção do NSDAP do Chile, Willy Kohn.
O alemão reorganiza o Grupo local do Rio de Janeiro e reinicia a estruturação de uma Seção do
Partido no Brasil através da nomeação de outro homem de confiança da AO para o país: Walter
Menk23, médico e morador da cidade do Rio de Janeiro. A reestruturação vertical dos grupos

O historiador contextualiza a década de 1930 no Brasil, e a crença da existência de dois
perigos no espaço público do Brasil, o Comunismo e o Partido Nazista. Quanto ao fenômeno do
nazismo, a imprensa diária brasileira durante as décadas de 1930 e 1940 fazem referência direta
ao propósito da dominação mundial hitlerista. Compreende-se residir nesse fato importantes
efeitos para a montagem de uma estrutura repressiva aos nazistas no Brasil que já no final da
década de 1930 são representados como um perigo à soberania nacional. Esse movimento
de crença nos “planos de agressão de Hitler” percorrem também os escritos produzidos em
muitos países na América do Sul. Acarretando na repressão em vários países sul americanos
de ideologias ou políticas que se alinhassem aos projetos políticos do Eixo.

partidários e dos Pontos- de- Apoio existentes no país realizados por Menk abrem caminho
para a centralização do Partido no Brasil que a partir de 1934 passa a ter a sede em São Paulo.
O NSDAP no Brasil entra na ilegalidade pela Lei Federal n° 383, de 18 de abril de
1938. Os Grupos Locais existentes no Rio de Janeiro são desfeitos e associações nazistas
ou são extintas ou se reestruturam para se adaptarem à nova postura do Governo Federal.
Como a Juventude Hitlerista, que em meados da década de 1930 altera seu nome para Círculo
da Juventude Teuto-Brasileira, incorporada em 38, devido principalmente à pressão pública
contra o partido nazista, a “Juventude 25 de Julho”.
Os dirigentes das principais entidades nazistas no Rio de Janeiro e em outros estados
brasileiros, fogem para a Alemanha e os alemães são proibidos de falar sua língua nativa na
esfera pública da sociedade brasileira, como também de possuir máquinas fotográficas e rádios
- considerados “armas brancas”- e passaram a pedir permissão à polícia para poder transitar
em solo brasileiro.
II - O Mito da Quinta Coluna Nazista e a criação do presídio da Ilha das Flores
A presença de alemães no seio da sociedade brasileira em um período marcado pelo Estado
Novo, a aplicação da Lei de Segurança Nacional, o projeto de nacionalização das instituições
estrangeiras no Brasil e a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, posicionado ao lado
dos países que lutaram contra o Eixo, fora decisivo para a construção do mito da formação
de uma quinta coluna nazista no Brasil e da figura do alemão como resistente à assimilação

22
Op. cit. p: 206.
23
Walter Menk era compreendido como membro do partido desde 1930 até junho de 1933. De acordo
com Moraes, ele esteve formalmente vinculado a um grupo do NSDAP na Alemanha. Cf. Berlim Document
Center (a partir de agora: BDC) NO BA-Ber., ficha pessoal de Menk.
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A prova de que Hitler realmente desejava anexar o Brasil ao projeto expansionista do
terceiro Reich vem da tradução de Hitler m’a dit livro de Herman Rausching26 que afirma ter
se encontrado inúmeras vezes com o Führer e sendo assim, recebera confidencias deste sobre
seu plano de conquistar o mundo. O livro torna-se sucesso de venda no Brasil em 1940 com o
título “O que Hitler me disse”. No capítulo intitulado “A invasão da América Latina” há uma
afirmação de que Hitler pretendia “construir uma nova Alemanha no Brasil”.
Um exemplo marcante é o do jornalista uruguaio, Hugo Fernandez Artúcio27, no livro
Subterrâneo Nazista na América do Sul (1942). Para Artúcio, onde existia uma comunidade
alemã também se apresentava a Grande Alemanha e o Estado Alemão, conjuntamente com o
Partido Nazista. Estavam presentes em todos os locais em que residiam membros da comunidade
nacional alemã. A ideia por trás do mito estaria na certeza da infiltração do partido nazista no
Brasil para agir subterraneamente no país com o propósito de facilitar a invasão do Brasil pela
Alemanha nazista.
24
MORAES, Luís Edmundo de Souza e GAK, Igor “O partido Nazista e o mito da Quinta Coluna no
Brasil”, In: Revista brasileira de Estudos Estratégicos, dossiê: “O Brasil na Segunda Guerra: 70 anos”. Nº 14,
jul- dez 2015.
25
O termo “Quinta Coluna” tem sua origem na Guerra Civil Espanhola, durante as operações que
levaram à queda de Madrid. Fora enviado um aviso aos republicanos que, além das quatro colunas do exército
de Franco, existia uma força franquista organizada infiltrada na cidade, a “quinta” que esperava o momento
certo para, pela retaguarda, agir e contribuir para a derrubada da cidade.
26
Edição brasileira: Rauschning, Hermann. O que Hitler me disse. Rio de Janeiro: Edições dois mundos,
1940.
27
ARTÚCIO, Hugo Fernandez. Nazi Underground in South America. New York/ Toronto: Farrar &
Rinehart, 1942.
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Entretanto, é preciso destacar que o Brasil, como também a América do Sul, não ocupavam
qualquer lugar no projeto expansionista do Terceiro Reich. Em relação ao tratamento deste
tema o revisionismo historiográfico mostra-se relevante para a comunidade acadêmica, na
medida em que busca demonstrar como imaginário referente à presença de uma quinta coluna
nazista no Brasil era real nas décadas de 1930 e 1940, sendo tal fenômeno não desmistificado
por muitos historiadores durante as décadas seguintes. Esse fato derivou-se de uma falta de
compreensão maior das fontes estudadas como material comprobatório do mito, como também
da tentativa de se demonstrar empiricamente, através das fontes, aquilo que elas não dizem.
Em português, o revisionismo só surge em 1980, através do trabalho de René Gertz28 , que se
depara diante de questões teóricas sobre as inconsistências e a fragilidade do tema do quinta
colunismo nazista no Brasil.
Ao que se refere à repressão ao Partido Nazista no Brasil, demonstra-se que os primeiros
sinais aparecem em 1937 nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Potencializado
com a publicação de um artigo na revista Times29 de Londres em setembro de 1937, traduzido
para o português e publicado em diversos jornais brasileiros. De acordo com o artigo inglês,
os agentes do NSDAP controlavam e censuravam todas as atividades situadas em Blumenau.
O tema permanece por várias semanas do jornal “O Globo30”, e uma das reportagens sobre o
assunto recebe o título de “Infiltração nazista no Brasil”. Como repercussão, várias prisões
de nazistas são efetuadas nesse mesmo período, a repressão policial é acentuada quando os
nazistas do Brasil são acusados do envolvimento na tentativa do golpe integralista no dia 10
de maio de 1938 (envolvimento nunca comprovado).
O Integralismo passa a ser visto pelas autoridades brasileiras como uma alternativa
ao hitlerismo para os descendentes de alemães no Brasil, principalmente devido à adesão
de muitos desses ao movimento dos integralistas. O Partido Nazista se transforma, para as
autoridades políticas, em um risco presente e imediato na sociedade brasileira. As ações do
Estado brasileiro contra o Partido se apresentam primeiramente sob a forma de repressão
policial, como, também, através de ações dos Departamentos de Ordem Política.
Fruto da repressão policial é publicado no Brasil o livro do chefe de polícia do Rio
Grande do Sul, Aurélio Py31 em 1942. A partir da apreensão de materiais pela polícia de materiais
da seção do Partido Nazista no Brasil, Py apresenta, em sua obra, o plano de dominação nazista
no sul do Brasil, visto como um terreno fértil para a disseminação ideológica do nazismo
28
Gertz, René. O Perigo Alemão. Porto Alegre: Editora da Universidade/ UFRGS,1991
29
Cf. “O ‘Times’ e as influências nazistas no Brasil: o texto integral do artigo publicado pelo joral
lindrino”. Correio da Manhã. 3 de setembro de 1937, pg 10.
30
O Globo, 10 de setembro de 1937, p 3.
31
PY, Aurélio da Silva. A Quinta Coluna no Brasil: A conspiração Nazi no Rio Grande do Sul. Porto
Alegre, Globo, 1942.
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devido a presente de imigrantes alemães desnacionalizados. No ano seguinte, Antônio de Lara
Ribas32, em “O punhal nazista no coração do Brasil”, apresenta os imigrantes alemães como
a chave do problema , os expondo como espiões do Partido Nazista e integrantes da Quinta
Coluna no Brasil. A campanha de nacionalização de acordo com o artigo aqui explorado se
apresenta como um esforço, ao lado da repressão policial, de “integrar” ou “incorporar” (sendo
o principal alvo o sistema de ensino) ao corpo do Estado brasileiro as populações de língua
alemã, especialmente no sul do país.
Consequência direta desse contexto social e político durante o Estado Novo é a
configuração, no Brasil, de uma nova postura em relação não somente ao NSDAP , mas também
em torno da nacionalidade alemã. Entra em voga no cenário brasileiro a discussão direcionada
para o “perigo alemão” e a não assimilação e integração da comunidade alemã à sociedade
brasileira, discussão que se intensifica com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial.
Notou-se a ampliação do aparato policial de espionagem contra os ditos “inimigos da
soberania nacional”. Essa nova configuração muito se difundiu em torno de instituições alemãs
e espaços públicos desta comunidade. Diversos alemães acusados de serem componentes da
quinta coluna ou de estarem envolvidos em crimes contra a Segurança Nacional são julgados
e condenados pelo Tribunal de Segurança Nacional e ficam detidos na Ilha das Flores, em São
Gonçalo, entre 1942 e 1945.
No período da montagem do aparelho prisional na Ilha das Flores, a rotina na Ilha sofre
mudanças significativas. A Hospedaria de Imigrantes da Ilha das Flores, criada ainda no governo
imperial , em 1883, passa a receber a partir de então imigrantes de diversas nacionalidades
que ao atracarem no Porto do Rio de Janeiro , sendo submetidos a uma inspeção sanitária
(principalmente no contexto do século XX), são direcionados para este local onde depois de
um determinado período (geralmente uma média de 3 a 8 dias) seguiriam viagem ao seu destino
final no estado brasileiro previamente selecionado. Em determinamos momentos a Hospedaria
recebia em seu interior sistemas carcerários, como durante a Primeira Guerra Mundial quando
marinheiros alemães ficam ali detidos em 1917, em ocasião da entrada do Brasil no conflito
armado mundial.
Quando no interior da Hospedaria de Imigrantes se instalara o sistema prisional em
1942, o espaço fica compreendido em duas alas fundamentais: Ala Norte, possuindo o presídio
político e todo o aparato compartilhado entre o Ministério da Justiça e a Polícia Civil; e a Ala
Sul, ficando a cargo da administração da Hospedaria de Imigrantes.
No Distrito Federal a Hospedaria de Imigrantes da Ilha das Flores é reestruturada
32

RIBAS, Antonio de Lara. O Punhal Nazista no Coração do Brasil. Florianópolis; DOPS/SC,1943.
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para receber detentos políticos. Foucault33, ao analisar a penetração do regulamento até nos
mais finos detalhes da existência e da sustentação de uma hierarquia completa que realiza
o funcionamento capilar do poder, traz significativas contribuições referentes à questão do
direito penal e da institucionalização das prisões.
É preciso, todavia, conceber o presídio da Ilha das Flores de forma singular dentro
do quadro estabelecido por Foucault do Panóptico e da Disciplina. O presídio em questão
se associa ao panoptismo quando para a aplicação deste existem estabelecimentos onde nos
limites de um espaço que não é muito extenso, é preciso manter sob vigilância certo número
de pessoas. Cada vez que se tratar de uma multiplicidade de indivíduos a que se deve impor
uma tarefa ou um comportamento. A ação intervencionista do sistema panóptico pode ser
exercida antes mesmo que as faltas, os erros ou os crimes sejam cometidos. O caso se aplica
perfeitamente às fontes ligadas ao sistema policial que este trabalho dispõe para a análise.
Os detentos da Ilha das Flores representam uma ameaça contra o Brasil, de acordo com as
autoridades políticas e policiais. Não sendo cometido de fato o “crime contra a Segurança
Nacional”, acreditamos ser o presídio da Ilha das Flores um modelo distinto de aparato policial
quando para lá são enviadas pessoas como forma de prevenir um futuro ato contra a soberania
da nação.

III - Considerações finais

Apesar da seção do Partido Nazista do Brasil ter sido a maior fora da Alemanha ,
(com quase 3.000 membros), faz-se necessário destacar que a iniciativa para a montagem da
seção do Partido surge do interesse dos alemães residentes no Brasil, funcionando de forma
descentralizada entre 1928 a 1931, só recebendo um núcleo para a representação nacional em
1934 sediada em São Paulo, sendo financeiramente autossuficiente. Desqualificando, portanto,
a crença de que o partido atuava em território brasileiro no intuito de facilitar uma penetração
de tropas nazistas no Brasil.
A certeza da existência da quinta coluna impulsiona ações do Estado sob uma ordem
de repressão muito bem representada na “Lei de Segurança Nacional” que colocava diante da
sociedade brasileira um quadro de mobilização de recursos e do direcionamento das prioridades
de investimentos para as agencias de combate aos inimigos internos e externos do Brasil. O
mito e não a configuração do plano do real fora o agente condicionante das Políticas de Estado
nesse momento, fazendo com que o Estado assumisse uma nova postura em relação ao partido
nazista e a população de língua alemã residente no Brasil naquele período.
Em segundo lugar, não cremos ser verídico o fato de que os detentos alemães do Presídio
da Ilha das Flores se filiaram ao Partido Nazista do Rio de Janeiro em sua maioria. Acredita-se
que embora esse grupo, em alguns casos, possa ser ideologicamente associado ao nacionalsocialismo, tal fato não comprova sua atuação contra as autoridades políticas locais. A agitação
política do período em questão e o contexto de avaliação dos alemães como inimigos da nação
a partir de 1942, fora fator decisivo para julgar e condenar alemães e teuto-brasileiros e enviálos para cumprir detenção na Ilha das Flores.

Militar brasileiro realizando o serviço de vigilância na Ala Norte da Ilha das Flores, área
reservada para a detenção dos alemães acusados de serem componentes da Quinta Coluna.

33
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão; tradução de Raquel Ramalhete, Petrópolis,
Vozes, 1987.
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toda su vida la bandera de la educación, ella luchó, si se emancipa y transformado la vida de
innumerables personas admirablemente.

ANTONIETA DE BARROS: UMA HISTÓRIA TRANSFORMADA PELA
EDUCAÇÃO.
Ivan Felipe Fernandes Gomes
Graduando do curso de História UERJ-FFP
Patrícia David dos Santos Rodrigues
Graduanda do curso de História UERJ-FFP
RESUMO
Antonieta de Barros nasceu no início do século XX, período de rupturas e continuidades no
Brasil. Conseguiu por meio a educação ser emancipada do futuro provável dos negros recém
libertos no país. Foi professora, jornalista, filha de uma ex-escrava, política, escritora entre
outros tantos atributos do seu vasto e rico currículo. Subverteu o sistema político do país por
dentro de diversas formas, por duas vezes sendo eleita Deputada em Florianópolis, a primeira
mulher negra brasileira a assumir um mandato popular e uma mulher que teve a coragem e
a audácia de ter voz em um período machista em que mulheres não tinham voz e o racismo
não precisava ser velado. Dentro deste artigo e trabalhado ainda o contexto social do negro
no início do século XX, as transformações das grandes cidades brasileiras, e as mudanças nos
direitos das mulheres, seja profissionalmente, na condição de cidadã e politicamente, e a partir
destes contextos notar os cruzamentos com a história de Antonieta de Barros. Antonieta de
Barros carregou durante toda sua vida a bandeira da educação, por ela lutou, se emancipou e
transformou a vida de inúmeras pessoas de forma admirável.

Palabras clave: Antoinette de Barros, emancipación través de educación, política.

ABSTRACT
Antonieta de Barros was born in the early twentieth century, a period of ruptures and continuities
in Brazil. It has succeeded through education to be emancipated from the probable future of
newly freed blacks in the country. She was a teacher, a journalist, the daughter of a former
slave, a politician, a writer among many other attributes of her vast and rich curriculum.
She subverted the country’s political system in a variety of ways, twice being elected in
Florianópolis, the first Brazilian black woman to assume a popular mandate, and a woman
who had the courage and the audacity to have a voice in a macho period in which women had
no voice and racism did not need to be veiled. Within this article and still working the social
context of the black in the beginning of the twentieth century, the transformations of the great
Brazilian cities, and the changes in the rights of women, are professionally, in the condition
of citizen and politically, and from these contexts to notice the crossings with the story of
Antonieta de Barros. Antoinette de Barros carried throughout her life the banner of education,
for she fought, emancipated herself and transformed the lives of countless people admirably.
Keywords: Antonieta de Barros, Emancipation for education, Politics.

Palavras-Chaves: Antonieta de Barros, Emancipação pela educação, Política.
Era 1934

RESUMEN

E não bastava ser mulher
Era mulher e pobre

Antoinette de Barros nació en el siglo XX, un período de rupturas y continuidades en el Brasil.
Gestionado a través de educación ser emancipado del futuro probable de los negros recién
liberados en el país. Fue un profesor, periodista, hija de un ex esclavo, política, escritor entre
muchos otros atributos de su vasto y Rico currículum. Subvertido el sistema político del país
en diversas formas, dos veces al ser elegidas a diputado en Florianópolis, la primera mujer
negra en asumir un mandato popular brasileño y una mujer que tuvo la valentía y la audacia
de tener una voz en un período en que macho las mujeres no tenían voz y el racismo necesita
ser ocultado. Dentro de este artículo y el contexto social todavía trabajaban de los negros a
principios del siglo XX, las transformaciones de las grandes ciudades brasileñas y cambios en
los derechos de las mujeres, ya sea profesionalmente y políticamente y desde esos contextos
observar las cruces con la historia de Antoinette de Barros. Antoinette de Barros llevó durante
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E não bastava ser mulher e pobre
Era mulher, pobre e negra
Ainda assim conseguiu ter voz
Ela foi a primeira parlamentar mulher negra do Brasil”
Samuel Schimidt Figueira dos Santos
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A educação mudou o destino provável de Antonieta de Barros, sua trajetória seria se tornar
lavadeira como sua mãe ou talvez empregada doméstica, como a maioria das mulheres negras
do pós-abolição. Mas ela teve um caminho diferente, através da educação foi transformada e
transformou a vida muitas outras pessoas, alcançando posições não pensadas antes para uma
mulher negra na primeira metade do século XX.
Desde o século XVI quando os negros chegaram ao Brasil, eram vistos como mercadoria,
nunca foram sequer pensados como indivíduos. Ao longo dos séculos essa situação não mudou.
Chegamos no século XIX e a situação piora pois entre 1826 a 1850 o número de negros
e negras escravizados que chegam ao Brasil cega ao seu ápice, para se ter uma noção as
estimativas eram de que cerca de 1.299.969 negros e negras escravizadas saiam do continente
africano e cerca de 1.099.018 chegam ao Brasil e em Portugal, sendo em sua esmagadora
maioria destinados ao Brasil, isso denota como o tráfico transatlântico era importante para
economia brasileira. A maioria desses negros iam para as fazendas de café no interior do Rio
de Janeiro, nesse momento o Brasil era o maior produtor de café do mundo, isso as custas do
trabalho escravo. Na segunda metade do século XIX começam as pressões para a libertar os
negros/mercadorias, O processo de abolição da escravatura no Brasil foi gradual e começou
com a Lei Eusébio de Queirós34 , seguida pela Lei do Ventre Livre35 , a Lei dos Sexagenários36
e finalizada pela Lei Áurea em 1888.mas não entra em discussão como inseri-lo na sociedade.
Quem vai levantar a bandeira da inserção desses indivíduos como parte da população são os
abolicionistas, destacando três abolicionistas negros que tiveram importância que seriam José
do Patrocínio, Luiz Gama e André Rebouças.
Chegamos no final do século e em 1888 a Lei Aurea que libertava os escravos é sancionada
um pouco mais de um ano depois da conquista da liberdade a luta dos abolicionistas sofre um
golpe, com proclamação da república em novembro de 1889 vem para tirar da agenda do dia a
inserção dos negros como indivíduos na sociedade brasileira. Esse golpe vem acompanhado do
racismo cientifico que legitima através da ciência que negros são inferiores intelectualmente,
dados a lascívia e violência dos mesmos, além preguiçosos, como salienta Silvio de Almeida:
34
Na legislação brasileira, a Lei Eusébio de Queirós ou lei nº 581, de 4 de setembro de 1850, promulgada
no Segundo Reinado, proibiu a entrada de africanos escravos no Brasil, criminalizando quem a infringisse,
conforme o seu artigo 3º.
35
Lei do Ventre Livre, também conhecida como Lei Rio Branco, foi uma lei apresentada na Câmara dos
Deputados em 12 de maio de 1871, sendo promulgada em 28 de setembro do mesmo ano. A fim de limitar a
duração da escravidão no Brasil Imperial, a lei propunha, a partir da data de sua promulgação, a concessão da
alforria às crianças nascidas de mulheres escravizadas no Império do Brasil.
36
A Lei n. º 3.270, também conhecida como Lei dos Sexagenários ou Lei Saraiva-Cotejipe foi
promulgada 28 de setembro de 1885 que garantia liberdade aos escravos com 60 anos de idade ou mais,
cabendo aos proprietários de escravos indenização. A indenização deveria ser paga pelo liberto, sendo,
portanto, obrigado a prestar serviços ao seu ex-senhor por mais três anos ou até completar 65 anos de idade.
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O espírito positivista surgido no século XIX transformou as indagações
sobre as diferenças humanas em indagações científicas, de tal sorte que de
objeto filosófico, o homem passou a ser objeto científico. A biologia e a
física serviram como modelos explicativos da diversidade humana: nasce
a ideia de que características biológicas – determinismo biológico – ou
condições climáticas e/ou ambientais – determinismo geográfico – seriam
capazes de explicar as diferenças morais, psicológicas e intelectuais entre
as diferentes raças. Desse modo, a pele não-branca e o clima tropical
favoreceriam o surgimento de comportamentos imorais, lascivos e
violentos, além de indicarem pouca inteligência. Por essa razão Arthur
de Gobineau recomendou evitar a “mistura de raças”, pois o mestiço
tendia a ser mais “degenerado”. Esse tipo de pensamento, identificado
como racismo científico, obteve enorme repercussão e prestígio nos meios
acadêmicos e políticos do século XIX, como demonstram além de Arthur
de Gobineau, as obras de Cesare Lombroso, Enrico Ferri e, no Brasil,
Silvio Romero e Raimundo Nina Rodrigues. (ALMEIDA: 2018, p.23)
É nesse contexto que nasce Antonieta em 1901, filha de Catarina Barros escrava liberta,
sua mãe fora empregada na Fazenda da Família Ramos em Lages e também quando se mudam
para a capital do estado, família que fará parte de toda sua trajetória. A origem de seu pai não é
precisa, mas até onde nos aponta Luciene Fontão, Rodolfo de Barros não consta na certidão de
batismo de Antonieta pois supostamente sua mãe não era casada oficialmente no nascimento
dela. Quando a lei Áurea é sancionada, boa parte dos escravos continuou a trabalhar nas suas
antigas atribuições, como empregados ou seguindo os seus patrões. Foi o caso de Catarina,
ela foi junto da família Ramos para a capital do estado quando Vidal Ramos foi eleito vicegovernador, por volta de 1898, ela era lavadeira, a família morava atrás do Palácio do Governo
local destinado aos empregados.
Para nós a virada na história da família Barros ocorre quando durante a reforma urbana
na cidade de Florianópolis nos primeiros anos do século XX. As alterações não se limitaram
às questões de arquitetura e urbanização. Desde o século XIX, com a propagação dos ideais
burguesas no mundo ocidental, ocorre entre as elites uma busca por modos mais civilizados
de conduta que se ancoravam nos princípios do liberalismo econômico e do positivismo. No
Brasil os governos seguem também essa onda e modernidade e concentram-se em tornar as
cidades mais salubres, livre das pestes que acometiam grande parte da população. Mas aqui
temos uma especificidade como nos mostra Mirian Alves do Nascimento.
Entre as elites da capital surge um entrecruzar de desejos no que diz
respeito à beleza e à salubridade da cidade que perpassam pela necessidade
de ajustar os comportamentos de toda a população, principalmente dos
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pobres, vistos como incapazes, indolentes, doentes e atrasados. Estes
eram caracterizados verticalmente como indivíduos portadores de um
“não ser”. (NASCIMENTO, 2008)

de seus ambientes sociais. Ao invés de ir para os morros ou para periferia a família Barros
permanece morando na praça Central da cidade. Neste ponto já é possível observar como a
trajetória da família Barros segue já no seu curso delineando o futuro de Antonieta.

Esse “não ser” que a Miriam nos fala são em sua maioria os negros que não foram
inseridos na sociedade como apresentamos acima. Essas pessoas foram expulsas do centro
da cidade e lançadas para as periferias, pois lá não era necessário ser belo ou salubre. Ao se
aprofundar sobre as teorias raciais é possível identificar que este processo no Brasil que é
defendido tanto pelos higienistas37 quanto pelo racismo cientifico, se deflagra através também

Antonieta não podia ser considerada uma mulher negra como outras inserida nessa
mesma sociedade. Pois ela teve direito a educação desde muito nova, graças a sua corrente
de sociabilidade ou rede de segurança (VITAL DA CUNHA, 2015) que é a Família Ramos
propiciou, eles ajudarão Antonieta em várias fazes de sua vida.

de um movimento de discriminação racial como Almeida observa:
(...), o racismo – que se materializa como discriminação racial – é definido
pelo seu caráter sistêmico. Não se trata, portanto, de apenas um ato
discriminatório ou mesmo um conjunto de atos, mas de um processo em
que condições de subalternidade e de privilégio que se distribuem entre
grupos raciais se reproduzem nos âmbitos da política, da economia e das
relações cotidianas. O racismo pode levar à segregação racial, ou seja,
à divisão espacial de raças em bairros - guetos, bantustões, periferias
etc. – e/ou à definição de estabelecimentos comerciais e serviços
públicos – como escolas e hospitais – como de frequência exclusiva para
membros de determinados grupos raciais, como são exemplos os regimes
segregacionistas dos EUA, o Apartheid Sul-africano e, para autoras
como Michele Alexander e Ângela Davis, o atual sistema carcerário
estadunidense. (ALMEIDA: 2018, p.27)

Sua trajetória escolar foi atípica para uma menina negra, foi alfabetizada com 05 anos,
na escola particular da Professora Maria Meira Lima, em 1918 ela ingressa na Escola Normal
Catarinense para o curso de Magistério. Antonieta se forma em 1921 no meio desse turbilhão
de mudanças e dedica toda a sua vida ao magistério. Mais uma vez é importante ressaltar a
singularidade que é uma negra ter estudo no Brasil na época em questão, pois diferente da
atualidade que o ensino é um direito conferido pela constituição a todos os cidadãos, no início
do século XX a educação era privilegio de uma pequena parcela da sociedade, na qual nem a
elite era majoritariamente letrada, quiçá, uma negra filha de uma ex-escrava, que ocupava um
espaço de subalternidade dentro do cenário da época.

A família Barros não segue o fluxo da maioria das pessoas negras que foram deslocadas

A década de 20 é marcada por grande ebulição cultural, política e social no país. Temos
a semana de Arte Moderna em São Paulo em 1922, novos escritores no cenário da literatura, na
política temos uma crise de hegemonia da elite cafeeira. Sônia Regina de Mendonça nos indica
que nenhuma classe ou fração de classe tomará o controle do aparelho Estatal, essa situação só
será resolvida em 1937 com a instalação do Estado Novo. No âmbito social temos a luta das
mulheres pelo direito ao voto, conhecido também como sufrágio feminino. A luta ganha força
através da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, liderada pela bióloga Bertha Lutz.
Antonieta neste período fazia parte da Liga do Magistério como secretária. Concomitante recebe
o convite para participar do movimento em favor do Progresso Feminino. Esse movimento
pelo estabelecimento do voto feminino no Brasil foi essencialmente um movimento de classe
média em prol de uma mudança judicial para garantir o voto daquelas mulheres que haviam
alcançado a mesma qualificação que os homens. A definição do papel da mulher na sociedade
em que viveu Antonieta de Barros, as profissões exercidas eram em geral: ser dona de casa, ser
professora ou ser comerciária, porque a essência de ser mulher estava em educar os pequenos
para a vida.

37
O higienismo é uma doutrina que nasceu na primeira metade do século XIX, quando os governantes
começam a dar maior atenção à saúde e a moral dos habitantes das cidades. Considerava-se que a doença
era um fenômeno social que abarcava todos os aspectos da vida humana. A necessidade de se manterem
determinadas condições de salubridade no ambiente da cidade mediante a instalação de adução e tratamento
da água, esgotos, iluminação nas ruas, e assim poder controlar as epidemias. Essa corrente chega ao Brasil
com as transformações urbanas.

Entre tantos avanços sobre a emancipação feminina se tem ainda um grande anseio no
tocante a profissão do magistério, pois as mulheres que desejassem ser professoras não podiam
contrair matrimônio, observamos aqui o magistério quase como uma vocação sacerdotal e
é dessa forma que Antonieta vai exercer seu ofício. Ela não se casou e através das fontes

É importante notar que esse movimento de expulsão da população pobre dos grandes
centros urbanos, ou seja, dentro da perspectiva histórica do Brasil os negros, não brancos e
alguns brancos periféricos, se tornou algo corriqueiro. Este trabalho focaliza seus esforços no
estado de Santa Catarina, estado que a protagonista deste artigo nasceu e desenvolveu sua vida
política e profissional, todavia, se nos debruçarmos sobre outros estados do Brasil é possível
notar que este processo de urbanização e exclusão social foi uma tônica do início do século
XX no Brasil, como é possível observar no Rio de Janeiro que na época ainda era a capital
brasileira e sobre o comando do prefeito Pereira Passos, que desenvolveu no Rio de Janeiro um
processo parecido ao que se observou em Santa Catarina.
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pesquisadas não se pode obter mais nenhuma informação quanto a sua vida pessoal, portanto,
toda sua energia e vida foi dedicada a emancipar as pessoas através do saber.
A Escola, na sua função única, prepara as criaturas para a vida, - luta
intensa e complexa. Os títulos podem envaidecer os nulos, os fátuos, mas
não lhes permitem vencer. Só vencem os capazes. E a capacidade revelase na ação. Só a instrução, só o livro, elevando o homem lhe dá o direito
de ser homem; só a instrução consciente rouba as criaturas ao servilismo
aviltante e procura alçá-las às cumiadas, onde o ar é puro e donde se
descortinam todos os panoramas maravilhosos. (ILHA: 1937, p. 162)
Um ano após a formatura na Escola Normal, Antonieta e sua irmã dedicam-se ao Curso
Particular de Alfabetização Antonieta de Barros. A escola tinha como objetivo preparar os
alunos para a vida e para os exames de admissão do Ginásio do Instituto de Educação e da
Politécnica. Já no final da década de 20 Antonieta se divide entre lecionar e escrever crônicas
para principais jornais da cidade, entre os anos de 1929 e 1951, que refletiam o dia a dia,
apontando sempre para a importância da educação, comentários sobre a vida social, política,
religiosa e econômica de Florianópolis e do país com o pseudônimo de Maria da Ilha. Seus
escritos foram publicados em jornais como República, Folha Acadêmica, O Estado, O Idealista
e A Semana, jornal o qual a mesma e fundadora. Karla Leonora nos aponta que Antonieta
desejava cursar o ensino superior, mas fora impedida.

O desencanto de Antonieta, nesta fase de sua vida, como registrou em
algumas crônicas, advinha do fato de estar impedida de prosseguir sua
instrução em curso superior. Em Santa Catarina, no ano de 1932, a única
instituição de nível superior era a Faculdade de Direito, exclusiva para
homens, assim, transferiu a sua frustração para a grande massa dos
trabalhadores (NUNES: 2001, p.37).

Na década de 30 surge uma outra vertente de trabalho e luta pela educação, em 1934
Antonieta é eleita com mais de 30.000 votos para ocupar um cargo na Assembleia Legislativa
Catarinense. A novidade do voto feminino, inicialmente, veio através de Decreto, assinado pelo
então Presidente Getúlio Vargas em fevereiro de 1932. O Decreto concedeu nacionalmente,
não só o voto feminino, mas também o voto secreto e a redução da idade dos eleitores de 21
para 18 anos. A foto do dia da posse é emblemática pois ela reflete a disparidade da época pois
aparecem dezoito homens brancos e apenas Antonieta de mulher e negra.

106

Figura 1 Antonieta sentada entre seus colegas parlamentares, no dia de sua posse em 1935,
foto retirada do site: https://www.hypeness.com.br/2016/07/voce-conhece-a-historia-deantonieta-de-barros-a-primeira-mulher-negra-eleita-deputada-no-brasil/
Algumas indagações surgem ao pesquisar sobre nossa personagem:
• Como Antonieta de Barros consegue estar inserida em uma realidade diferente dos
outros negros do seu estado e período histórico?
• Como uma mulher, negra, pobre consegue alcançar o status de professora, jornalista,
escritora e parlamentar?
• Será que fato de ter tido acesso à educação desde muito cedo modificou sua vida?
• Será que essas situações atípicas a um indivíduo negro da época, fez com que Antonieta
de Barros não passasse por constrangimentos, como racismo, machismo entre outras
formas de preconceitos?
• Será que Antonieta usa sua posição de certa forma privilegiada, para lutar a favor dos
menos privilegiados?
Algumas dessas perguntas já foram respondidas ao decorrer do texto e um dos objetivos
deste artigo é tentar responder a maior quantidade possível. Talvez pela sua rede de influência
com Família Ramos, que não determina sua trajetória, mas está presente em momentos de
definição da vida Antonieta de Barros, como por exemplo, foi Nereu Ramos que fez o convite
para a filiação de Antonieta ao Partido Liberal Catarinense. Acreditamos que Antonieta teve
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acesso a privilégios concedidos para brancos, podemos chamar esses privilégios de sistema
peritos termo utilizado Christina Vital da Cunha para exemplificar o acesso à educação, saúde,
segurança, cultura. Ou seja, Antonieta teve acesso a todo um suporte que possibilitou a sua
ascensão de um indivíduo negro38 que estava destinada a perspectiva do “não ser” para o que
ela veio a se tornar.
Ao entender o contexto histórico e político o qual Antonieta de Barros se encontra fica
evidente suas lutas e pautas, e com seriam acolhidas no ambiente político o qual ela estava
inserida, pois além de ser mulher a primeira mulher na assembleia legislativa catarinense e
a primeira mulher negra deputada do Brasil em 1934, época que as mulheres começavam
a ganhar voz, o que legava a ela fatores de depreciação da sua fala. Segundo a historiadora
Karla Leonora o fato de uma mulher negra ter penetrado no “difícil, quase inacessível, campo
político numa época em que as oligarquias catarinenses revezavam-se no poder” e a política
era vista como “coisa de homem” (NUNES, 2011).
A foto da posse de Antonieta é emblemática e explica sua situação, ela está sentada a
esquerda cercada de dezoito homens brancos. Logo o que se nota é uma falta de abertura no
campo político para demandas que não representassem o corpo de parlamentares da casa,
pautando assim como se mostrou na sua trajetória é que seu campo de atuação política se
enquadra na questão educacional, e a partir deste campo de embate que ela se propõe emanciparse, e emancipar aqueles ao seu redor. Antonieta também se mostrou presente na luta dos direitos
das profissionais da educação ocupando assim a partir de 1925 o cargo de primeira secretaria
da liga do magistério. E visto que a sociedade racista e sexista da época não abria espaço para
autores negros e mulheres como era o caso da Academia Catarinense de Letras, Antonieta se
junta a um grupo apelidado de Poetas Menores como relata Jones da Silva Custódio:

Idelfonso Juvenal, integrante do Centro Catarinense de Letras, foi poeta,
farmacêutico e militar. Em conjunto com uma plêiade de literatos,
dignitários como Juvêncio de Araújo Figueredo e do professor Francisco
Barreiros Filho, participou de um movimento que divergia da Academia
Catarinense de Letras. Chamados de Poetas Menores, o Centro Catarinense
de Letras possuía em seu quadro, negros e mulheres. A Idelfonso juntavase, por exemplo, Antonieta de Barros, professora normalista e política. Era
um grupo que abria as portas para as minorias e interessados em literatura
(CUSTÓDIO, 2013, p.31).
38
Para entender melhor a condição do negro no Brasil na época supracitada ver: SANTOS, Gislene
Aparecida dos. A invenção do ser negro: um percurso das idéias que naturalizaram a inferioridade dos negros.
São Paulo: Educ/ Fapesp; Rio de Janeiro: Pallas, 2002 e SCHWARCZ, Lilian Moritz. O espetáculo das raças:
cientistas, Instituições e questão racial no Brasil 1870-1930. São Paulo: Companhia das letras, 1993.
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Quando em 1937 a Assembleia é fechada, Antonieta se torna Diretora do Instituto de
Educação Dias Velho entre 1937 e 1945, Professora de Português e Psicologia no Colégio
Coração de Jesus; Diretora no Colégio Catarinense e, novamente Deputada em 1947, pelo
Partido Social Democrático (PDS).
Nesse segundo mandato Antonieta se engaja mais na agenda da Educação como nos
aponta Karla Leonora:

Nesta segunda vez, Antonieta mostrou a que veio, ou seja, evidenciou que
legislaria em defesa do magistério e que dele afastou-se para cumprir ao
chamado do Partido. Assim, durante esta segunda legislatura, empreendeu
de forma mais incisiva e impassível projetos em defesa da Educação
(NUNES, 2001, p.122).

Se alguém julgava sorte - devido a novidade do sufrágio feminino - o primeiro mandato
de Antonieta, o segundo vem para ratificar sua relevância para a população catarinense. Ela o
cumpre seu mandato com louvor e consegue avanços para suas causas. Nas eleições estaduais
em 1951 a oposição consegue enfim ascender ao poder através de Irineu Bornhausen, lembramos
que os Ramos estavam no poder desde o início do século. Antonieta se aposenta por tempo de
serviço, mas continua na regência da cadeira de Português do Colégio Dias Velho. Ao retornar
da viagem de férias constata que estava exonerada do cargo sem aviso prévio.
Antonieta se amargura com o ocorrido e através dos jornais demonstra seu sentimento,
suas crônicas têm grande repercussão e um Deputado da oposição (UDN) Sr. Oswaldo
Rodrigues Cabral profere em sessão na Assembleia que aquilo que a professora fazia às páginas
dos jornais era “Intriga barata de senzala. ” Nesse momento vemos Antonieta lançar mão do
seu lugar de fala (RIBEIRO, 2017):

(...) não houve intriga nem barata, nem cara. Foi mero engano de Sua
Excelência. A nossa palavra não tem preço. A chave de ouro com que
fechou o seu monumental discurso não nos ofendeu. A ofensa viria e nós
a repeliríamos, se vislumbrássemos que quis chamar-nos de branca [...]
as considerações em torno da situação do ensino público, foram ditadas
pelo coração de uma negra brasileira que se orgulha de sê-lo, que nunca
se pintou de outra cor, que nasceu trabalhou e viveu nesta terra e que
bendiz a Mãe, a santa Mãe, também negra, que a educou, ensinando-a a
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ter liberdade interior, para compreender e lastimar a tortura dos pobres
escravos que vivem acorrentados, no mundo infinitamente pequeno das
cousas infinitamente pequeninas e insignificantes [...](Jornal O Estado,
06/05/1951.).

Ao defender-se do racismo a ela imposto, Antonieta percebe assim como Frantz Fanon
e Kabengele Munanga que dentro de uma sociedade que teve em seu histórico o julgo da
colonização e expropriação de escravos africanos existem axiomas que reproduzem ideias
e estereótipos, que tentam hierarquizar negros e brancos, lançando assim mãos a injurias
depreciativas para a manutenção do status quo, todavia, Antonieta novamente em seu discurso
articulado demonstra ser livre dos estigmas, por ter domínio do seu ser:

A partir da reflexão feita por Foucault “(...), esse eu-objeto, oferecido ao sentido na
forma do tempo, não é estranho ao sujeito determinante, pois, afinal, ele não é outra coisa
senão o sujeito tal como é afetado por si mesmo. (...).” (FOUCAULT: 2015 , p. 26), que se
pode compreender que Antonieta foi emancipada pela educação, por esse motivo ela entendia
que a forma de emancipar a outros era oferecendo aquilo que ela recebeu.
Não foi possível elucidar todas as lacunas da vida de Antonieta, nem tivemos a intenção
de fazê-lo, todavia, o objetivo foi de dar luz a vida dessa mulher que com sua força, pioneirismo
e inteligência cativou nossos corações. Antonieta de Barros nasceu negra em um Brasil do
início do século XX, no qual ser civilizado era ser homem branco e através da sua trajetória de
vida jogou por terra todas essas teorias.

(...). Não é do nosso feitio essa modalidade de comportamento. Somos
leais. Leal e agradecida. Sempre fomos. E é um característico dos negros.
Fizemos do Magistério o nosso caminho, e agimos sempre respeitando a
professora que não morreu em nós, ainda, graças a Deus. Como, pois, a
intriga? Compreendemos que a delicada sensibilidade do nobre Deputado
tenha sofrido diante daquela frase. Sua Excelência, para a felicidade
de todos quantos são arianos – apesar de portador de um diploma de
jornalista – não milita no ensino público. Dizemos felicidade porque,
à sua Excelência, falta uma das qualidades de professor: não distinguir
raças, nem castas, nem classes (...) (O Estado, 06/05/1951).

Pouco a pouco o governador ia desfazendo aquilo que os Ramos e Antonieta, por
conseguinte construíram ao longo de quase meio século. Antonieta adoecia concomitante a
cada desenlace do governador. No dia 28 de março de 1952 nossa personagem falece, devido
a complicações diabéticas.
Antonieta não é conhecida nacionalmente pela população brasileira, logo uma professora
tão importante do nosso país é ironicamente esquecida na história da educação. Vale ressaltar
que Antonieta de Barros lançou suas ideias e usou aquilo que lhe foi oferecido desde muito
cedo “o conhecimento” e fez dele sua bandeira, seu ministério. Através da educação penetrou
em camadas da sociedade dominadas por homens brancos. Teve sabedoria de não entrar num
embate corporal na luta contra o sistema, e sim subvertê-lo por dentro. Chegou ao legislativo
do seu Estado e ali propôs leis em favor de uma educação de qualidade para aqueles que ela
chama em suas crônicas de menores ou esfarrapados, e obteve muito mais sucesso.
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BREVE REFLEXÃO SOBRE DEMOCRACIA E CORPOS NEGROS
Anderson Luiz de Mattos Cardoso
Graduando em Letras - UERJ/ FFP
RESUMO
O presente artigo busca fazer uma breve reflexão sobre a democracia no Brasil, partindo do
ponto de vista de como a desigualdade e violência racial no país comprometem o sistema
democrático e fazem com que as ideias por trás deste regime político não cheguem para todos.
A inspiração para a escrita deste artigo ocorreu após participação no seminário ‘The Ends of
Democracy’, que fora realizado em São Paulo em novembro de 2017.
Palavras-chave: democracia – racismo – Brasil
RESUMEN
Este artículo pretende hacer una breve reflexión sobre la democracia en Brasil, desde el
punto de vista de cómo la desigualdad y la violencia racial en el país el sistema democrático
comprometen y hacen las ideas detrás de este régimen político no puede alcanzar a todos. La
inspiración para la escritura de este artículo se produjo después de la participación en el taller
‘La termina de la democracia’, que se celebró en São Paulo en noviembre de 2017.
Palabras clave: democracia – racismo- Brasil
ABSTRACT
This article seeks a reflection on Brazilian democracy. The main objective is to understand
how racial violence and inequality implicates the democratic system, making the ideas behind
this political regime not available to everyone. The inspíration to write this article came after
engajing on the seminar ‘The Ends of Democracy’, which took place in São Paulo in november
2017.
Key Words: democracy- racism- Brazil
I-Introdução
Entre os dias 7 e 9 de novembro de 2017 participei do Seminário Internacional “Os
Fins da Democracia/The Ends of Democracy”, realizado no SESC Pompeia, em São Paulo.
As falas de duas palestrantes me chamaram muita atenção, porque ambas fizeram um paralelo
interessante entre democracia e corpos, paralelo esse que considero muito válido expandir,
tendo como enfoque a violência e desigualdade racial no Brasil.

114

115

II – Breve reflexão: entrelaçando falas e sentir as falas
A primeira palestrante a fazer esse paralelo foi Natalia Brizuela, da Universidade da
Califórnia. Em sua fala, intitulada “Insumisas: massas, assembléias, corpos”, comparou a
democracia a um corpo ferido, violentado: fez um paralelo com toda a violência a qual as
mulheres e seus corpos estão condicionados em nossa sociedade.
Falou especialmente do movimento argentino ‘Ni Una a Menos’, coletivo que luta contra
os feminicídios e que surgiu após casos de extrema violência contra as mulheres registrados
na Argentina. Brizuela falou, também, da violência racial, dando enfoque ao movimento norte
americano ‘Black Lives Matter’, que também surgiu após uma escalada no extermínio de
corpos negros jovens negros pela polícia dos Estados Unidos.
A segunda fala a me chamar atenção foi a da palestrante Zeynep Gambetti, da Universidade
de Boğaziçi, na Turquia. Ela trouxe o conceito de “sacrificial logic” (lógica do sacrifício) e
enfatizou que mesmo em sociedades consideradas democráticas, ainda existem “disposable
bodies”, ou seja, corpos que são considerados dispensáveis, que podem ser violentados e
eliminados a qualquer momento e que tal violência ou eliminação não gerará comoção alguma
perante a sociedade.
III- Cruzando o escutado com o vivido
É importante pensar no caso do Brasil dentro desse paralelo de democracia versus corpos.
Basta uma sucinta busca nas notícias para perceber que na sociedade brasileira, considerada
uma sociedade que vive numa democracia, a lógica de “disposable bodies” é rotineira e corpos
de pessoas negras não são vistos como acrescentadores de valor para o tecido social – isso
quando são considerados partes deste tecido.
No Brasil, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Estes são dados de um
relatório de CPI do Senado sobre Assassinato de Jovens. Todo ano, cerca de 23.100 jovens
negros, com idade entre 15 e 29 anos, são assassinados. São 63 jovens por dia e um a cada
23 minutos. Somente este dado inicial endossa com relevante força o argumento de que
corpos negros não possuem valor na sociedade brasileira e, sendo assim, estão livres para ser
violentados e eliminados em larga escala.
Uma sociedade onde corpos negros não possuem valor algum abre espaço para que
67% de sua população carcerária seja negra. Para que Claudia Silva Ferreira, uma auxiliar de
serviços gerais, seja arrastada por mais de 300 metros na traseira de uma viatura policial; ou
para que um carro com cinco jovens negros receba 111 tiros porque policiais os confundiram
com traficantes; ou que sete pessoas sejam assassinadas durante um baile funk e moradores
relatem que policias mascarados atiraram indiscriminadamente. Ou que Marielle Franco,
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deputada estadual eleita democraticamente, seja assassinada, junto à seu motorista, Anderson
Gomes, com quatro tiros na cabeça numa rua da região central do Rio de Janeiro.
Diante destes e de outros inúmeros casos que ocorrem diariamente no Brasil – e que
nem sempre ganham os holofotes midiáticos – o que mais choca e deve ser colocado em
questão não é o modus operandi das instituições sobre a vida, e consequentemente os corpos,
mas sim as reações da população à estas ações. Existe um discurso e uma produção simbólica
que criminaliza corpos negros e se estes são atingidos por algum mal, seus lugares de vítimas
são rapidamente questionados, e logo começa a se perguntar se não tiveram uma parcela de
culpa diante da violência que sofreram.
Estes discursos, disfarçados de opiniões democráticas, legitimam o extermínio destes
corpos na sociedade brasileira. Corpos negros vestem uma capa que acopla todos os tipos de
contravenção. E, sendo assim, estão prontos para serem eliminados. Vinte e três mil vezes por
ano; sessenta e seis vezes por dia; um a cada vinte e três minutos.
A situação de violência à qual corpos negros estão condicionados no Brasil vai além da
violência armada. É também uma violência simbólica, institucional, onde negros possuem os
maiores indicadores de pobreza, desemprego e analfabetismo; ou recebem salários menores e
ocupam uma porcentagem extremamente tímida em cursos de ensino superior – graduações,
mestrados e doutorados.
Tendo como base o conceito de “sacrificial logic” apresentado por Zeynep Gambetti,
percebe-se que mesmo em configurações democráticas de sociedade, os “diposable bodies”
não deixam de existir. No Brasil, esses corpos dispensáveis, cuja violação – seja física ou
de direitos – ou eliminação total não gera incômodo ou comoção intensa são negros. Sendo
assim, como se pode falar em democracia quando corpos permanecem sangrando? Como se
pode falar em democracia quando corpos permanecem sendo sumariamente violentados e
eliminados, sem que os governos que se auto denominam democráticos tomem atitudes para
remediar o problema?
Gambetti, no decorrer de sua exposição, declarou que, constantemente, governos
democráticos tendem a atribuir as responsabilidades de algo que deu errado para as pessoas,
e não para as instituições em si. Sim, um governo democrático tem – ou deveria ter – como
centro as pessoas, mas essas pessoas ainda são governadas por instituições, e de nada adianta
se tais instituições dialogam com alguns corpos em detrimento de outros.
Enquanto isto permanecer ocorrendo, teremos uma democracia corrompida, uma
democracia cujo corpo não está intacto. Se pensarmos na democracia como um único e grande
corpo e em nós, sociedade, como pequenos elementos que o compõem, todo o sistema sangra,
porque se os elementos menores sangram, sangra o corpo inteiro, ou seja, o sistema democrático
como um todo.
Sendo assim, enquanto corpos permanecerem sendo sumariamente violentados e
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eliminados a democracia estará machucada, doente. Enquanto o corpo da democracia está
doente, machucado, sangrando, não haverá democracia. Enquanto os corpos que fazem parte
dessa democracia – principalmente os corpos de pessoas negras – não pararem de serem
atacados, violentados e eliminados, não haverá democracia. A democracia brasileira repensar o
seu corpo e encontrar meios de fazer retroceder as agressões, a violência e, consequentemente,
a eliminação dos corpos que a formam, que lhe dão sentido, que produzem seu todo social.

Anexo
Links para fontes dos casos citados ao longo do artigo
LINKS PARA OS DADOS UTILIZADOS:
Dados sobre o assassinato de jovens negros: https://goo.gl/YtascQ
Dados sobre o sistema carcerário: https://goo.gl/vq3QFg
O assassinato de Claudia Silva Ferreira: https://goo.gl/WsT79K
A chacina de Costa Barros: https://goo.gl/17dfT4
A chacina no Complexo do Salgueiro: https://goo.gl/KEmPT3
O assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes: https://bbc.in/2TFnEWw
Indicadores sociais de pessoas negras: (1) https://goo.gl/kBifiz
(2) https://goo.gl/b8qayy
(3) https://goo.gl/AX8GxB
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ARTIGO - FICÇÃO

Abrom Weintraum
24 May 2019

Prof. João Adolfo Hansen ( USP)

O Texto foi escrito para a Blog Peixe Elétrico. Permitido pelo autor para publicação na
Revista “Conversas e Pesquisas”- Nº 2
Quando Abrom Weintraum acordou certa manhã depois de sonhos difíceis encontrouse transformado em sua cama numa gigantesca kafta. Estava deitado do lado menos frito
das costas, como se vestisse uma armadura redonda e marrom no peito e na barriga. Através
da cicatriz de quinze centímetros que tinha onde deveria ficar seu ombro direito evolava-se
intenso e enjoativo odor de óleo de oliva frito, alho, cebolinha e mais temperos árabes. Obtivera
a cicatriz no início de sua profissão de contínuo numa repartição econômica no dia em que uma
mala de shekels israelenses, rúpias indianas e dólares norte-americanos lhe caíra na cabeça
quando tinha ido furtá-la para um cliente que ia fugir do país. O cadeado cortara a pele sensível
do ombro; com o tempo, cicatrizara. Aos mais íntimos da sua família e aos poucos estranhos
nos dias de culto, Weinwanze dizia que a obtivera num entrevero contra professores stalinistas
que doutrinavam crianças nazistas.
Agora, deitado imóvel na cama estreita, abaixando o mais que pôde o que sentia ser o queixo,
quando conseguiu ver o que seria barriga voltando os supostos olhos na direção do suposto
umbigo, Weinalpdrucktraum vislumbrou uma superfície levemente arredondada, que formava
um cilindro que o impedia de ficar totalmente deitado sobre as costas, fazendo que lentamente,
sem querer, fosse oscilando para um lado e para outro, balançando o que imaginava ainda ser
seu corpinho anterior. Sentia as pernas presas dentro da massa de carne – era carne? – enrolada
e tentou ver mais e, coisa a que não estava nada nada habituado, pensar mais.
O que aconteceu comigo?, perguntou-se Weinalbtraum. Será que a Traub do vinho que bebi
ontem com o pão ázimo do sacrifício que fiz ao Deus do Exército estava estragada e o vinho me
fez mal causando esse pesadelo? E por que virei kafta, mein Gott, se esse churrasquinho árabe
nada tem a ver com os alimentos do culto evangélico com que renego minha família sionista?
Deve ser um pesadelo. Mas não era sonho. Seu quarto, um cômodo regular de um homem
comum como todos os outros lúmpen convertidos à austeridade sem imaginação da religião
de evangélicos lúmpen, estava quieto entre paredes familiares, lisas, pintadas de branco com
manchas de mofo, sem decoração. Sobre a mesa, ao lado de uma Bíblia norte-americana,
um montão desordenado de livros de filosofia, sociologia e história riscados, rasgados, folhas
soltas, desencadernadas, amassadas. Abrom Weinarsch era baixo funcionário do Ministério
da Rasura encarregado de eliminar obras inconvenientes para a boa formação evangélicopartidária de crianças e adolescentes. Não as lia. Só cumpria ordens. Riscava e rasgava e
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amassava e picava o que mandavam. Ou simplesmente picava e amassava e rasgava e riscava
quando não entendia a ordem dada. Quase nunca entendia. Nem tentava, os livros lhe davam
dor de cabeça. Os livros rasgados sobre a mesa eram do seu trabalho na repartição da Rasura.
Tinha-os trazido para trabalhar em casa e adiantar o serviço. Numa das paredes Weinfloh tinha
pregado a gravura que tinha recortado de um livro censurado. Devia ser católico. Ficava excitado
com ela. Nela uma mulher nua de fartos peitos e olhar desvairado trepava com Jesus Cristo
numa árvore de frutos desconhecidos. A mulher tinha a cara excitada sob cabelos revoltos.
Jesus estava como nas gravuras dos católicos, manso como sempre, ao lado dela, que agarrava
o pau com excitado desejo de salvação. A. Weinbillig virou parte dos olhos para a janela e para
o céu – escutava os pingos de chuva batendo nos vidros – e ficou melancólico. Que tal dormir
um pouco e esquecer o que o afligia? Tinha tanto trabalho a fazer. Mas não conseguia, porque
o roliço do seu corpo de kafta o impedia de rolar para a direita, dormindo sobre o ombro direito
e o braço direito e a mão direita. Só sabia ficar direito nas posições da direita. Violentamente,
tentou ir para a direita, mas o esforço foi inútil e seu corpo voltou novamente sobre si mesmo,
deixando ver o roliço da kafta tremelicando na barriga. Abrom Weinwanze tentou pelo menos
umas cem vezes ir para a direita, mas seu corpo redondo ou roliço ou cilíndrico – os pés
terminando em pontas, pensou que sua cabeça também estaria alongada e comprida e pontuda
já que o corpo era uma kafta e... Abrom Weinalptraum tentou de novo, mais uma vez e outra
e outra e só desistiu quando começou a sentir, no que tinha sido o seu lado direito e que agora
era uma superfície arredondada, uma dor que nunca tinha sentido antes. Ó Grande Deus de
Judas Iscariotes, pensou, que trabalho exaustivo! Será o mosto da uva ruim que azedou e podre
estragou o vinho de uva ou a uva do vinho que bebi? Pensou que agora estava muitíssimo mais
difícil fazer seu trabalho diário de riscar e rasgar páginas de livros, cansando os dedos, às vezes
até machucando as mãos. Não os via mais nem os sentia. Agora, estava deitado ali, redondo e
roliço por inteiro uma kafta que exalava um decidido e decisivo odor de carne frita com óleo
de oliva. Carne do quê?, assustou-se. Porco, se for Schwein, pensou, é maldição definitiva,
ai, passar o resto da vida, que nem sei quanto vai durar, transformado em kafta de carne de
porco. Quase vomitou de horror atávico e atávico nojo. Esperou que fosse vaca. Ou cordeiro.
E mesmo frango. Ou gato ou cão. Mesmo rato. Abrom era um tipo medíocre, estava habituado
a ser humilhado.
Na repartição do Ministério, Weinschwein tinha feito alguns conhecidos, que o ignoravam
totalmente, e tentado fazer amigos e logo desistido, quando viu que o desprezavam e ignoravam.
Papai Satã que os carregue para a Geena de fogo! Enquanto pensava ressentidamente nos
não amigos, sentiu sutil comichão na barriga, que lentamente se transformou numa dorzinha
enquanto a pele crestada e marrom coçava sem que pudesse coçar-se. Um pedacinho de
cebola aparecia enfiado na altura do seu umbigo. Seu corpo roliço de kafta não tinha mãos
para coçar a barriga. Abrom Weinticken viu que, onde estava sentindo a coceira, parecia que
carrapatos o picavam, havia pequenos caroços que não entendia, mais ou menos brancos, de
uma natureza que não podia adivinhar. Pareciam farinha cozida pelo óleo que tinha fritado a
kafta em grumos. Não era cebola nem alho. Tentou tocá-los com a ponta de uma das perninhas
peludinhas cheias de farpinhas vermelhinhas que lhe tinham nascido ao lado do corpo – seis ao
todo, três de cada lado, como numa Billig, barata – no roliço da kafta como se fosse de repente
uma barata de kafta ou uma monstruosa kafta barata. Imediatamente Abrom Weinbillig tentou
puxar com alguma dor a ponta do que lhe parecia ser um pé, pois foi como se um chuveirinho
d’água fria pingasse douradas gotas no seu corpo redondo como os golden showers de que seu
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chefe participava no fim do expediente quando se encontrava com outros chefes e subalternos
para caçar, e usar e matar gays.
Abrom Weinlarve forçou o corpo para a direita mais uma e uma vez e voltou à posição anterior
sobre as costas redondas. Ficar assim, pensou, deixa a gente muito estúpido. Um homem de
valor precisa dormir direito para fazer bem seu trabalho. Outros vivem como mulheres de um
harém. Por exemplo, quando um dia desses voltei da repartição para executar as ordens que
recebi de queimar os livros apreendidos, aqueles caras estavam lá sentados tomando o café
da manhã. Se eu tentasse fazer alguma coisa com o meu chefe eu seria despachado como um
presunto por um dos filhotes dele. Seria melhor que estar aqui deitado transformado numa
monstruosa kafta? Se eu não tivesse que fazer o que meu pai e o pai do meu pai e o Pai dos pais
mandam, eu teria sumido no mapa logo mas antes eu iria ao meu chefe e diria exatamente o que
penso dele. Talvez isso o fizesse deixar seu Twitter por alguns segundos, mas podia ser perigoso
porque ele é inesperado. Basta ver como seus olhos giram na cara sempre atemorizados como
que pressionados por uma voz interior que ele não domina quando late. Não, sempre o melhor
foi só cumprir ordens sem perguntar por quê. Só não sei por que hoje acordei transformado em
kafta. Serão os bagos maus do vinho causa dos meus sonhos inóspitos? Serão as uvas podres
do vinho? Die Traube von Wein. A grande porcaria da uva? Die grosse Traubschweinerei? O
que será? Mas quando se fica muito perto do chefe é impossível falar com ele. Ele late muito.
Weinhund é o que ele é, sim, um Weinhund, cão do vinho ou vinho do cão, pensou Weinbillig,
barata do vinho ou vinho da barata, enquanto pensava que Weinscheise ou Weinmist eram
bons nomes para classificá-lo como merda na merda daquela situação kaftaniana em que se
achava. É difícil ouvir o chefe. Bom, ainda há esperança porque já guardei dinheiro suficiente
para pagar as dívidas dos dízimos que meus pais não pagaram para o pastor que os repassa para
ele. Se eu pagar, quando pagar, vou ficar bem com ele. Agora, seria melhor que eu conseguisse
me virar do lado direito. Melhor ainda se eu conseguisse me levantar. Não consigo. Mexeu-se
um pouquinho e o cheiro de óleo frito subiu até o teto e imediatamente desapareceu.
Olhou para o despertador do lado da cama. Santo Pai de Judas!, exclamou. Passava das seis
e meia da manhã, quase quinze para as sete. Por que o despertador não tinha despertado? Da
cama dava para ver que tinha sido acertado para tocar às quatro da manhã. De repente se abriu
uma porta atrás da cabeceira da cama e uma voz suave de mulher velha: “Abronzinho, são
quinze para as sete, filhote. Você não tem que ir ao Ministério?”.
Que voz suave e doce! Abrom sentiu-se algo chocado ao ouvir sua própria voz responder à
da mãe, pois ouvia nela um chiado, como o que se ouve quando a carne é fritada na frigideira
para fazer kafta. Uma barata arrastando as pernas na folha rasgada de um livro faz um ruído
semelhante... “Sim, mãe, estou levantando”. Outros membros da sua família perceberam que ele
ainda estava em casa e não tinha saído para ir ao Ministério. Seu pai chamou, “Abrom, abre!”.
E sua irmã, “Abronzinho, que está acontecendo com você? Você está bem?”. E ele, deitado
sobre as costas, sentindo o roliço do corpo de kafta frita, respondeu: “Jawohl, sim, claro, por
Javé!”. E seu pai de novo pediu que abrisse a porta. Ele ficou aliviado pelo hábito que tinha
adquirido: viajando ou em casa, sempre trancava a porta do quarto onde dormia. Sua intenção
imediata era se levantar em silêncio sem ser perturbado, vestir as roupas de funcionário do
Ministério da Rasgadura e comer alguma coisa, tinha muita fome, mas, antes, sair da cama, o
que não sabia como fazer porque seu corpo era uma kafta.
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Para se livrar do cobertor não houve dificuldade demais. Bastou encher as partes mais redondas
da kafta que pareciam ser barriga e peito com um pouco mais de ar, o que conseguiu depois
de algumas tentativas falhadas, e o cobertor escorregou e caiu no chão. Mas levantar-se era
o problema porque, se de um lado seu corpo cilíndrico não fornecia nenhum apoio para se
erguer, por outro as pequenas perninhas que nasciam dos lados da kafta deitada atrapalhavam
sua intenção de erguer-se. Mexendo-se sem parar em várias direções, três de um lado, três
do outro, como se o corpo fosse um cilindro que terminava fino e enroladinho nos pés e,
subindo, fosse engrossando, redondo e mais redondo, até à altura da barriga, para então ir
diminuindo na direção da cabeça que não podia ver, mas que parecia também ter diminuído
numa ponta enrolada como os pés. E, mein Gott, como cheirava bem! Dava vontade de se
comer a si mesmo!! As perninhas se mexiam e ele não conseguia erguer-se. Mas pra que serve
ficar deitado o dia todo na cama como uma kafta frita num prato com perninhas com vontade
própria sem conseguir se erguer?
Abrom Weinsmade pensou que poderia sair da cama com a parte mais baixa do corpo
primeiro, mas essa parte debaixo ele não tinha conseguido ver ainda porque a elevação do
redondo da kafta do que devia ser sua barriga tornava difícil enxergar a extremidade do que
seriam seus pés deitado como estava olhando para o teto. Mas tentou e tentou e, depois de
algum tempo, desistiu. Era melhor ficar na cama porque doía muito quando tentava se erguer e
caía pesadamente na outra ponta do corpo.Tentou mover a parte mais alta do corpo e com isso
conseguiu erguer um pouco o que seria cabeça acima da beirada da cama. Se não conseguisse
manter a cabeça elevada e ela caísse poderia perder a cabeça, literalmente, perdê-la embaixo
da cama, por exemplo.
Abrom Weinwurm sonhou que sua cabeça estava cheia de merda. Não era sonho, mas a
realidade do vinho. Weintraum, vinho do sonho ou sonho do vinho. Weinscheise, merda do
vinho ou vinho de merda. Weinscheisetraum, sonho da merda do vinho ou vinho da merda do
sonho ou vinho do sonho de merda ou sonho de merda do vinho, pensou, era impressionante
o número de combinações das palavras. Nos livros isso devia ser pior. Elas só confundiam e
era melhor riscá-las, eliminá-las, sem ler nenhuma, o que sempre tinha feito com empenho de
funcionário exemplar, como acreditava ser.
Mas quando, depois da repetição dos mesmos esforços, permaneceu na mesma posição de antes
uma e duas e quatro e dezesseis vezes e olhou as perninhas brigando uma com a outra mais
selvagemente que antes, se é que isso era possível, viu que não havia nenhuma decisão imediata
a tomar. A kafta exalava seu cheiro adocicado de carne frita temperada com alho, cebolinha,
cebola. Carne de porco, sim, carne de porco. Abrom pensou, Weinschwein!! Vinho de porco
ou porco do vinho! Mas também não importava mais que fosse porco, agora era evangélico
e estava a salvo, pensou, olhando para a gravura da mulher trepada com Jesus numa árvore
desconhecida que tinha a copa para baixo, nascendo na parte de baixo da Terra plana. Abrom
se lembrou nesse momento da absurda quantidade de livros que mentiam descaradamente
ensinando às pobres crianças absurdos como o que a Terra é redonda. Ele os tinha queimado
todos, um por um. Quando depois de uma repetição dos mesmos esforços permaneceu na
mesma posição de antes, suspirando, e olhou as perninhas incontroláveis brigando umas com
as outras mais ferozmente que antes, se é que isso era possível, e viu que não tinha nenhum
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jeito de por ordem na sua confusão, disse para si mesmo que era impossível continuar na cama
e que a coisa mais urgente a fazer era dar um jeito de arriscar tudo para cair fora dela. Ao
mesmo tempo tentou fazer entender a si mesmo que era preciso manter a ponta da kafta, que
devia corresponder à sua cabeça, o mais fria e calma possível. Kafta frita fria. Já sete horas,
disse, e ficou quieto por um momento. Quando for sete e quinze já vou estar fora dessa cama.
Pensou em chamar seu pai e Frau Goering, a faxineira. Eram fortes, conseguiriam facilmente
passar os braços por baixo da parte inferior da kafta e erguê-lo. Num esforço inesperado,
conseguiu se jogar fora da cama e ficou ali, no chão, arfando como porco. Melhor dizendo,
não se jogou, escorregou e escorreu para o chão com um barulho surdo, como se um saco
cheio de cem chocolates caísse e 30% deles, ou seja, três deles, escorressem para fora. De todo
modo, quando conseguiu sair da cama e caiu no chão, bateu a cabeça no urinol e sujou a cara
com os restos da noite. Sentiu-se mal porque não tinha braços e mãos para limpar-se. Abrom
Weinscheise Abrom Weinmist Weinscheise Abrom Scheise Mist Abrom, disse em voz alta.
Merda merda merda. A cabeça doía onde tinha recebido a batida. E agora o cheiro de carne
frita de porco se misturava com o de merda de porco e urina de suíno. Ou, em outra ordem, o
de urina de porco e merda de suíno. A lembrança dos chocolates adoçou imaginariamente o
odor e Abrom Weinarsch sentiu-se um pouco confortado.
“Tem alguma coisa caindo no chão do quarto ao lado”, bradou o pastor do quarto que ficava à
direita. Abrom Weinchalptraumscheise tentou supor que o que tinha acontecido com ele desde
que tinha acordado kafta poderia acontecer um dia com o pastor. Ninguém podia negar que
isso era possível. Mas, no quarto vizinho, o pastor pisou o chão com passo de ganso enérgico
e suas botas rangeram saudosas de Raum und Blut und Boden. Do outro lado, a irmã de Abrom
Weinfloh o avisou de que o pastor estava lá perguntando porque Abrom Weinzug não tinha
tomado o trem da manhã para ir ao trabalho. “Não sabemos o que dizer ao pastor, disse ela,
mas ele quer falar com você pessoalmente, então abra a porta, ele saberá lhe desculpar pela
bagunça do seu quarto. Você está pelado, querido irmão? Bist du geschält, lieber Bruder?” E o
pai falou, do outro lado: “Mein Weinschön, bitte, o pastor quer falar com você e saber por que
você não pegou o trem hoje, mas ele saberá desculpar a bagunça porca do seu quarto. Se você
ainda está nackt, bitte, tenha a decência de pôr a cueca e ficar decente”.
“Guten Morgen, Herr Weinschwein”, disse o pastor do lado de fora da porta. “Por favor, quero
entrar para lhe falar frente a frente. O senhor está pelado ainda? Por favor, fique decente frente
a um homem de Deus.” “Ele não está bem, meu senhor, ele não está bem”, era a voz da mãe.
“O que mais podia fazer ele perder o trem? Ele só pensa no seu trabalho. Ele traz coisas pra
fazer em casa e nunca se cansa de rasgar livros, riscar páginas, arrancar capítulos. É um bom
moço, pastor, um bom moço. Ele até merece promoção. Ele sempre nos diz que gostaria de
prender professores que fazem propaganda de ideias subversivas na universidade para não
permanecer numa posição subalterna na carreira de riscador e rasgador de livros. Ele quer
subir na vida e gostaria de estudar técnicas aperfeiçoadas de queimar livros, é o que ele sempre
nos diz, senhor. É um bom moço, senhor pastor.”
“Mamãe, papai, irmã, digam ao senhor pastor que eu já vou indo.” Mas ficou estatelado no
chão, incapaz de se mover. Se o pastor entrasse, ia ver uma kafta de um metro e setenta exposta
pelada ou nua e redonda marrom tostada cheirando a óleo de oliva, alho, cebolinha e cebola, uma
grande grosse geschälte Kafta, kafta pelada. O que ia fazer? Weinalptraumschweinscheisenackt,
124

pensou. Mas por que sua irmã não desviava o pastor? Ele ia punir seus pais novamente cobrando
todos os dízimos atrasados? Aquilo era um montante bem alto. Pobre papai, pobre mamãe,
pensou. Era melhor ficar quieto em silêncio esperando, Weinwartig, quieto como uma kafta
fria na vitrine do restaurante árabe da esquina em que nunca tinha entrado.
“Senhor Abrom Weinalptraum, o pastor chamou do lado de fora com voz mais alta, o que está
acontecendo? Olhe o senhor aí, fechado no seu quarto, respondendo só não ou sim, causando
grande preocupação em seus pais que já são idosos e esquecendo seu trabalho, a responsabilidade
que deve ter em seu trabalho de rasurador. Olhe, estou falando aqui em nome do seu chefe e
em nome dos seus pais, por favor me deixe entrar para ouvir uma explicação precisa do que
está acontecendo com o senhor. Com o senhor, por favor. Eu até agora acreditava que o senhor
era apenas um funcionário medíocre, mas exemplar, riscando e rasgando e queimando livros
no Ministério da Rasura. Mas agora vejo que me equivocava. O senhor está fazendo uma
desagradável exibição de si mesmo. Quando fiz meus votos de fidelidade ao Grande MestreChefe do Universo, prometi que nunca nada parecido aconteceria com minha permissão. Mas
agora vejo que acontece e sem a minha permissão. Vim aqui esperando que o senhor me
abrisse a porta para eu lhe falar em particular. Mas como o senhor não a abriu desrespeitando
a autoridade de que estou investido pelo Grande Chefe-Mestre, tenho que lhe dizer que vou
deixar os seus pais ouvirem tudo o que tenho a falar. O senhor sempre foi um funcionário
mediocremente cumpridor dos seus deveres de rasurar, rasgar e queimar livros. Mas eu deixei
passar, acreditando que, com o tempo, o senhor faria progressos. Mas o senhor é medíocre,
não fez nenhum. E agora, com esse comportamento, o senhor não está fazendo nada além do
que já fazia sempre de modo muito insatisfatório. Nem esse pouco ruim que fazia o senhor está
fazendo agora. Isso, obviamente, pede punição, porque isso, Gott sei dank, é inadmissível.”
“Mas senhor pastor, gaguejou Weinkafta, por favor, senhor pastor, eu estou abrindo a porta
já. Uma doencinha, um ataque de gota, me impediu de levantar hoje de madrugada. Ainda
estou deitado na cama. Mas já me sinto bem, mein Herr Pastor. Estou me levantando da cama
agora. Por favor, me dê um tempinho. Não estou bem como estava ontem, mas já estou melhor,
senhor pastor, Herr Pastor, Heil Pastor, Sieg heil, meinHerr Pastor. Por favor, perdoe meus
pais, não execute a cobrança dos dízimos atrasados. Prometo que vou me levantar, já estou
me levantando agora mesmo. Por favor, não diga nada ao Chefe. Prometo trabalhar dobrado,
triplicado, aumentando minha cota de livros rasurados e rasgados e queimados. Vou mostrar
serviço. Faço questão disso. Sou um homem de palavra e vou mostrar serviço. Por favor, mein
Herr!”
Ele estava mesmo decidido a abrir a porta, se conseguisse se mover do chão onde jazia
deitado. Abrir a porta e falar com o pastor. Estava aflito por saber o que os outros diriam ao
vê-lo no estado de kafta em decomposição em que estava. Se ficassem horrorizados, bem, a
responsabilidade não seria dele, mas deles. E, se ficassem calmos, então não haveria nenhuma
razão para preocupar-se. Rolou para a esquerda e rolou para a direita de modo cada vez mais
forte. Com isso conseguiu rolar até a porta do quarto. O problema era girar a chave para
destrancar a porta. Do outro lado a mãe e o pai e a irmã e o pastor o esperavam. Com duas
perninhas do lado direito conseguiu empurrar almofadas que estavam no chão para perto da
porta e rolar sobre elas até sua boca ficar à altura da fechadura. Agarrando a chave com a boca,
girou-a para a direita. A fechadura deu dois estalidos e Abrom Weintraum percebeu que a porta
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estava destrancada. Do outro lado, o pastor gritou, “Ouçam, ouçam, ele está abrindo a porta!”.
Weindummkopf pensou, “felizmente não precisei chamar o chaveiro”.
Quando a porta se abriu, a mãe dele desmaiou com o espetáculo da kafta que falava roliça no
chão como um filho da mãe. O pai nada disse e ficou mudo num canto. A irmã se assustou
e fechou-se no quarto dela. Quanto ao pastor, ordenou àquele Abrom Weinhurensohn filho
da puta do vinho ou do vinho do filho da puta que parasse de fazer palhaçada e despisse a
fantasia de kafta. E Abrom Weinalptraum como que saindo de um pesadelo: “Senhor, Senhor
Pastor, bitte, não vá embora sem uma palavra para mim que me mostre que o senhor pensa
que estou no caminho certo, pelo menos numa certa extensão”. Mas o pastor olhava para ele
em silêncio com os lábios apertados de reprovação. Os pais de Abrom Weinalpdruckalptraum
olhavam, consternados. Tinham sempre pensado que Abronzinho tinha um lugar assegurado
no Ministério da Rasura para toda a vida.O pastor devia ser detido, trazido de volta, impedido
de sair, todo o futuro de Abrom e da família dependiam disso. Mas o pastor fugiu apertando
sua Bíblia no peito e o pai de Abrom, desolado, ficou ali, olhando aquela massa de carne frita
que se espalhava dentro do quarto e um pouco para fora, pelo intervalo da porta semiaberta. A
mãe de Abrom chorava em silêncio.
2
Era noitinha quando Abrom acordou. Do seu lado esquerdo, percebeu, saía um líquido pelo
buraco deixado por uma das perninhas quando tinha sido arrancada no momento em que tentara
sair pelo espaço entreaberto da porta. Lá estava ela, mexendo-se sozinha, presa na maçaneta.
Um cheiro de carne de porco com cebolinha e alho e óleo de oliva frito dominava tudo. Abrom
Weinalpdruckschweintraumhunger sentiu fome, muita fome. O cheiro de comida vinha do seu
próprio corpo de kafta. Ele quase riu de alegria. Mas logo ficou muito desapontado. Só podia
comer com ajuda de todo o seu corpo. E não gostava de kafta.
Viu que tinham acendido a luz do lado de fora do seu quarto. Era a hora em que papai lia
no jornal em voz alta para sua mãe e sua irmã a coluna diária da Folha do Estado sobre
ospogroms cometidos contra o seu povo por professores comunistas. Ficou melancólico,
comovido com o pai, e uma furtiva lágrima molhou a carne da kafta onde devia ser seu olho
direito. Silêncio total lá fora. Que vida calma minha família está levando, pensou orgulhoso
por ter garantido o conforto de pai, mãe e irmã naquele ótimo apartamento funcional com seu
trabalho. E se perdessem tudo? Para esquecer esses pensamentos ruins, Abrom virou e rolou
e rolou de um lado para outro seu corpo de kafta redonda. Espantou-se com a familiaridade
que demonstrava com seu corpo kafta. Pensou que até que não estava totalmente mal e se
preparou para dormir porque já era tarde e pela porta entreaberta viu que as luzes estavam
todas apagadas. Tinha caído da cama e, estirado no chão, pensou que ia dormir embaixo de um
sofá que ficava encostado numa parede do quarto. Tentou rolar para baixo dele, mas as costas
da kafta eram altas e rasparam na armação de madeira do fundo dele, deixando pedacinhos
grudados nela, que depois se rasgaram um pouco numa das molas que estava quebrada. Ficou
ali a noite toda, sentindo fome e uma vaga vergonha. Mas também uma pequena esperança de
que, com paciência e perseverança, poderia convencer o pastor, quando voltasse, a encaminhálo para o Ministério da Rasura onde retomaria com afinco o trabalho. Não tinha mãos para
126

riscar livros, pensou, e aquelas perninhas que brigavam umas com as outras não ajudavam
em nada. Mas estava mais pesado e, com certeza, podia rolar sobre os livros engordurando-os
com seu corpanzil redondo donde escorria um suco de carne com cebola e alho tornando-os
ilegíveis. Muitos são os caminhos do Senhor, pensou confortado.
Passou um mês e Abrom percebeu que a kafta do seu corpo tinha secado muito em diversas
partes de cima. Em outras, e isso o deixava excitado, tinha apodrecido. Sentia-se mais leve e,
ao mesmo tempo, mais duro nas juntas. Pensava no Ministério, na montanha de livros que teria
para rasurar e rasgar.   
3
O que deixou Abrom sem ação pelo menos por mais um mês foi a maçã. Ela estava no
chão jogada pela sua mãe ou pai ou irmã e grudou nas crostas amolecidas da kafta do que
tinham sido suas nádegas. Pouco a pouco foi penetrando pelo orifício do seu ânus de kafta ou
Kaftarsch que ficou hermeticamente entupido por ela. Ninguém ousava retirá-la. A maçã no
cu diminuiu-lhe muitíssimo as ações e Abrom ficou semiparalisado como um velho inválido
ouvindo a família conversar à hora do jantar falando de coisas triviais. Sentia que o seu corpo
de kafta dia a dia inchava exalando um cheiro de coisa podre. Infelizmente, não tinha boca
para comer-se a si mesmo, pensou com nostalgia. Felizmente seu pai tinha reconhecido que
ele era um membro da família apesar da sua forma agora repulsiva. Não devia ser tratado
como inimigo. Ao contrário, o dever da família requeria e exigia a supressão do nojo e o
árduo exercício da paciência, nada mais a não ser paciência. Agora, seu pai sua mãe e sua
irmã estavam silenciosos, muito mais quietos que antes. Sua relação com eles não tinha mais
o calor de antes. Vater, Mutter und Schwester estavam mais quietos. Logo depois do jantar
papai dormia na poltrona e mamãe e a irmã faziam sinais de silêncio para uma e outra; mamãe
costurava uma ou outra peça de roupa e sua irmã que tinha arranjado emprego numa loja
aprendia português para melhorar o currículo. Às vezes, depois de um ronco mais alto, o pai
acordava e dizia para a mulher: “Quanto remendo você fez hoje!”, e voltava a dormir enquanto
as duas mulheres trocavam um sorriso.
O pai de Abrom era aposentado mas continuou a usar seu uniforme de limpador de forno
crematório mesmo em casa. Por consequência, seu uniforme sempre limpo passou a parecer
encardido e sujo apesar dos esforços da mãe e da irmã em mantê-lo em ordem. Abrom começou
a passar o tempo observando as manchas de gordura nele, vendo como os seus botões dourados
estavam sempre polidos e brilhantes. O velho se sentava com eles e muitas vezes sobre eles,
pacificamente, com extremo desconforto, mas sempre muito obediente, sempre como quem
cumpre ordens.
Abrom começou a perceber que sua família estava despejando em seu quarto todas as coisas
que não usava mais e não queria jogar fora. Sua extensão de kafta amolecida na parte das costas,
embaixo, e totalmente seca e começando a gretar e a esfarelar na de cima agora estava sendo
coberta por cadeiras quebradas, uma escrivaninha, um cinzeiro velho desses com uma haste
de ferro enferrujado servindo de base, a velha lata de lixo da cozinha, rolos de arame farpado
que o pai de Abrom tinha trazido do campo, uma cadeira de balanço e mais coisas velhas,
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quebradas, inúteis. E agora mais três pessoas estavam morando em sua casa, três homens
de barbas compridas, um mais velho a quem os outros dois mais moços pareciam obedecer
batendo continências. Quando o pai de Abrom chegava, eles se erguiam e pareciam fazer uma
prece antes de comer. Eles comiam em total silêncio. Mas, para comer, Abrom concluiu, era
preciso ter dentes que mordiam e mastigavam. Sendo kafta, não tinha nenhum e, com muita
tristeza, tristemente pensou e tristemente pensava várias vezes “Estou com fome, Ich habe
Hunger!”.
Estou com muita fome, estou realmente faminto, mas essa comida toda não é para mim. Como
esses hóspedes estão engordando e aqui estou eu morrendo de fome como uma kafta podre.
E sem poder voltar ao Ministério onde tanto trabalho de rasura me espera! Os três homens
tinham paixão por ordem e não toleravam nada supérfluo, como os poucos livros da casa, que
queimavam com a ponta dos cigarros.

O corpo de Abrom estava lá, chato no chão, aos pedaços, seco em cima e mole embaixo.
Os três hóspedes de barba levantaram e reclamaram o café. Mas a faxineira fez um sinal de
silêncio e mandou que fossem até o quarto de Abrom. Eles foram e lá ficaram em volta do
corpo da kafta. “Vão embora daqui”, gritou o senhor Weintraum. Os três olharam espantados.
“Como?” “Caiam fora!” Os três saíram, meio espantados com o amor do velho por aqueles
restos de kafta podre.
***
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A irmã de Abrom tocava violino e uma noite em que começou a tocar os três homens correram
para a cozinha onde ela estava e se apertaram na porta para ouvi-la. Abrom também quis
escutá-la e, sem se importar com eles, rolou uma parte da kafta para a direita, na direção da
porta da cozinha, e ficou ali, esticado, enquanto eles, absortos pela música, pisavam nele sem
perceber. De repente, saíram os três dali ao mesmo tempo e foram fumar na sala, dando sinais
de que a música era ruim e pior a execução. Diziam que a música fedia. Mas a irmã de Abrom
estava tocando divinamente. Os três julgavam de outra forma.
Quando parou de tocar, a irmã de Abrom disse ao pai que já era mais que tempo de se livrarem
dele porque já estava fedendo. O pai concordou e a mãe começou a tossir na mão direita com
um olhar louco. “É preciso nos livrarmos dele o quanto antes, disse a irmã, antes que ele liquide
com a gente. Quando se tem de trabalhar duro como nós trabalhamos, não se pode suportar
esse contínuo tormento em casa. Não consigo mais aguentar isso.” E ela começou a soluçar e
as lágrimas caíam na cara da mãe. “Mas meu bem, disse o velho, o que nós podemos fazer?”
A irmã dele deu de ombros. “Se ao menos ele pudesse entender a gente, mas é uma kafta
podre.” “Ele deve ir embora, gritou a moça. Por favor, o senhor deve esquecer essa sua ideia
de que esse monte de carne podre é seu filho ou meu irmão. Acreditamos nisso durante muito
tempo. Mas agora como isso pode ser Abrom? Vamos nos livrar disso e guardar a lembrança
de Abrom como aquele bom rapaz, bom funcionário do Ministério da Rasura que gostava de
riscar e rasgar e queimar livros. Vamos fazer isso.”
A maçã podre em seu cu e a região inflamada em torno dela, tudo coberto com poeira e o cheiro
de coisa podre fizeram Abrom pensar na sua família com ternura e amor. E assim ficou até
que o relógio da torre bateu três horas da manhã. De manhãzinha, quando chegou, a faxineira
Goering viu Abrom esticado no chão e, com a vassoura, tentou varrê-lo. Ele não reagiu e ela o
varreu com mais força para fora do quarto. No corredor, ela bateu na porta dos pais de Abrom
gritando, venham ver, venham ver, bitte, ele está aqui, morto, já podre, esfarinhado.
Os pais de Abrom saíram rápido da cama. “Morto?”, o pai perguntou. “Sim, morto”, a faxineira
falou, empurrando um pedaço de kafta com salsinha e cebolinha com a ponta da vassoura.
“Bem, graças a Deus”, disse o pai de Abrom. “Vejam como está magro, apesar de inchado
porque apodreceu.” “Sim, disse o pai, parece que não come nada faz tempo.”
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