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Resumo: Neste artigo apresentamos algumas considerações sobre a organização das 

oficinas cerâmicas em Atenas do período arcaico a partir do estudo dos vasos áticos de 

figuras negras, contrapostos e/ou complementados pelos dados locais e geográficos, 

baseados nas escavações de áreas interpretadas como de produção, e pelos dados 

epigráficos e literários sobre o status dos artistas na sociedade antiga.  
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Abstract: In this article we present some considerations about the organization of the 

pottery workshops in Athens during the archaic period through the analysis of  the Attic 

black-figured vases, compared and/or complemented by the local and geographical data 

based on the archaeological evidences from the production areas and by the epigraphic 

and literary data about the status of artists in the ancient society. 
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A organização das oficinas de cerâmica em Atenas (1) 

Carolina Kesser Barcellos Dias 

(Museu de Arqueologia e Etnologia, USP - São Paulo, Brasil) 

 

Muito do que se conhece acerca dos vasos gregos é fruto dos estudos iniciados no 

século XVIII. A observação e o conhecimento deste material ao longo dos séculos foi 

delineando o que viria a ser o estudo atual da cerâmica grega, embora inicialmente 

houvesse problemas cronológicos e classificatórios: ainda não haviam sido 

desenvolvidos métodos rigorosos para o estabelecimento de datações dos vasos que, 
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então, foram baseadas sobretudo nas fontes históricas. E, em um período ainda 

dominado pela “Etruscomania”, os objetos que não fossem obviamente egípcios, 

romanos ou gregos foram classificados como estruscos.  

No século XIX, sobretudo a partir dos anos 30, houve um aumento de publicações 

dos vasos conhecidos. Nessas publicações, as discussões sobre estilo eram bastante 

desenvolvidas e os critérios de classificação tornaram-se mais apurados, mais 

científicos. Os eruditos passaram a observar os vasos com maior atenção, e a ordem de 

„observar, descrever e publicar‟ foi acompanhada de rigorosas discussões sobre estilo, 

de um maior interesse no estudo das formas dos vasos e de abordagens interpretativas 

da iconografia. Foi a partir desse período que os termos Orientalizante, Geométrico e 

Ático se consolidaram nos meios acadêmicos, servindo de base para as classificações 

estilísticas dos vasos até os dias atuais. 

Em finais do século XIX, início do XX, se desenvolveu um método novo que 

privilegiou uma abordagem particular: a análise da “mão”, da personalidade do artista. 

Como um certo número de vasos antigos era assinado pelo oleiro e/ou pelo pintor, foi 

possível a partir de alguns exemplares assinados reconhecer as personalidades, 

estabelecer relações estilísticas baseadas na observação do detalhe e construir a 

metodologia atributiva. A observação das assinaturas, além de inicialmente guiar a 

metodologia atribucionista, contribuiu para questionamentos sobre a organização 

interna das oficinas cerâmicas, como veremos a seguir. 

John Beazley (1885-1970) se tornou no século XX o ícone da ciência da 

atribuição, cujos métodos refinou através de um trabalho sistemático de observação dos 

vasos. O método de Beazley consistia na análise dos estilos e grafismos da decoração de 

vasos de figuras negras e vermelhas produzidos em Atenas entre os séculos VI e IV a.C. 

O que Beazley propôs foi a criação de uma coleção de vasos interligados pelas 

características gráficas das figuras, ou de parte delas, que eram desenhadas quase da 

mesma maneira. As figuras e a decoração eram também comparadas entre si para a 

observação de traços comuns em peças já agrupadas anteriormente. Beazley tornou 

possível a análise aprofundada da cerâmica ática e seu método foi utilizado em 

praticamente todos as pesquisas ceramológicas posteriores.   

A partir desses estudos, questões sobre oficinas, produção e identidade dos artistas 

puderam ser finalmente abordadas. O vocabulário utilizado para designar agrupamentos 
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de artistas e vasos – oficinas, círculos (ou grupo) de produção, e escolas de pintores –, 

remete imediatamente à influência dos estudos sobre a arte da Renascença, que 

designavam mestres e aprendizes entre os artistas; para os vasos áticos, Beazley não só 

criou uma galeria de artistas como também encontrou „seguidores‟ e „discípulos‟. É 

importante dizer que foi através da obra de Beazley que pudemos conhecer mais de 200 

pintores de vasos de figuras negras e quase o dobro de figuras vermelhas (2). 

Os estudos em ceramologia clássica, em especial a atribuição, contribuíram 

fundamentalmente para o conhecimento das oficinas cerâmicas gregas de maneira mais 

particularizada; o maior interesse em abordar as oficinas de maneira local e a 

necessidade de classificar as múltiplas e complexas séries de vasos motivaram alguns 

estudos que levavam em conta o aspecto químico da argila, essencial para o 

reconhecimento das jazidas de origem. Os resultados desses estudos puderam 

complementar (e serem complementados pelas) informações advindas das escavações 

de regiões com evidências locais de produção (3).  

O desenvolvimento das escavações em sítios gregos multiplicou as descobertas de 

fornos e de espaços interpretados como de produção dos vasos – as oficinas (4). Do 

ponto de vista prático, local e geográfico, estudos sobre as ergasteria – as oficinas, no 

termo grego que define o local de produção e o ponto de venda – vêm sido feitos ao 

longo dos anos.  

Inicialmente, foram publicadas listas enumerando fornos datados a partir da época 

minóica até a época helenística (Villard; Blondé, 1999:109), mas considerações gerais 

sobre o funcionamento das oficinas eram ainda tímidas e, sobretudo, baseadas em 

informações iconográficas e epigráficas. Posteriormente, os estudos sobre tipologia de 

fornos, o reconhecimento de estruturas relativas à produção e escavações em áreas de 

descarte começaram a delinear a metodologia para a abordagem das oficinas de maneira 

completa.  

Para as áreas aqui delimitadas – a região da Ática e, sobretudo, Atenas – há uma 

documentação bastante rica (5). Escavações contribuíram para o reconhecimento de 

núcleos produtores de cerâmica em áreas distantes de Atenas: foram encontradas 

evidências de ergasteria operando por longos períodos a partir do século IV a.C., mas, 

segundo o material escavado, estas eram especializadas em telhas e material 

arquitetônico. Essas oficinas parecem ter sido destinadas a satisfazer as necessidades 
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locais e mercados secundários, distribuindo seus produtos pelo território circunvizinho. 

Próximo à estrada que liga Atenas e Maratona, foi escavado um depósito de fragmentos 

cerâmicos e núcleos de argila cozida, datado aproximadamente do século IV a. C. que, 

embora ainda não tenha tornado possível a localização de um respectivo ergasterion, 

evidencia um centro de produção de vasos local (6). 

Para Atenas, especificamente, escavações trouxeram dados mais completos para a 

compreensão das oficinas produtoras de vasos cerâmicos: na zona da Ágora, por 

exemplo, foram evidenciados núcleos de produção caracterizados, sobretudo, por uma 

longa e ininterrupta funcionalidade desde o século X até o século VII a. C. Essa 

continuidade parece ter cessado no início do período arcaico, dada a ausência de 

indícios arqueológicos consistentes, mas demais escavações confirmaram a presença de 

oficinas em zonas diversas, demonstrando que núcleos de artesanato foram se 

espalhando para outras áreas da cidade.  

No Cerâmico – Kerameikós, cujo nome significa “dos ceramistas” –, que 

englobava parte da Ágora e a zona onde se desenvolveu a principal necrópole de 

Atenas, fora dos limites da cidade a noroeste, foram evidenciados diversos pontos de 

produção que remontam ao período protogeométrico; há a presença de áreas de 

descarte, de fornos e grande quantidade de fragmentos datados da segunda metade do 

século VI à segunda metade do século V a.C. 

Geograficamente, a região a noroeste de Atenas apresentava as condições ideais 

para a produção de vasos cerâmicos: um profundo leito de argila no vale do Cefiso, 

proximidade ao rio Eridanos, boa localização para a venda dos produtos na Ágora e 

acesso ao porto do Pireu, através do qual a cerâmica ática encontrou os caminhos para 

exportação (Figura 1). Mas foram encontrados também a sudoeste da cidade, em áreas 

distantes do principal leito de argila, vestígios de habitação com dependências que 

serviram como oficinas, o que confirmou as hipóteses levantadas pela evidência literária 

de que havia uma atividade ceramista de caráter doméstico. Presume-se que, para este 

caso, havia “uma preferência dos artesãos pela maior proximidade de suas casas e do 

mercado onde seus vasos podiam ser vendidos” (Sarian, 1993:106).  

A escolha dos locais de produção se deveu a uma conjunção de fatores, entre elas 

as facilidades geográficas e naturais para adquirir matéria-prima e para a distribuição e 

consumo do produto final. Devemos ter em mente que os vasos gregos possuíam uma 
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finalidade prática, de uso no cotidiano doméstico e ritual, e que toda a sua produção foi 

ditada por essa finalidade. Portanto, para uma grande produção, como se tornaria a 

produção de vasos áticos, havia a necessidade de mão-de-obra especializada.  

Várias eram as etapas de manufatura dos vasos: a extração da argila, seu preparo 

para a confecção dos produtos, a busca de combustível, a manutenção dos fornos, o 

trabalho no torno, moldagem, pintura, secagem e a queima dos vasos, além do 

armazenamento dos produtos, do transporte e da venda. Havia famílias de artesãos que 

trabalhavam e mantinham as oficinas cerâmicas, mas a mão-de-obra era garantida 

também por estrangeiros residentes em Atenas, os metecos, e por escravos.  

A documentação literária não demonstra muito interesse pelo tema, porém o status 

social dos artistas-oleiros foi comentado em obras de autores como Aristófanes, 

Aristóteles e Platão. Essas notas podem ser esclarecedoras quando analisadas em 

conjunto com as fontes epigráficas: uma série de inscrições em bases de estátuas de 

bronze ou mármore encontradas na Acrópole de Atenas, atesta um alto status 

econômico e cultural de alguns artistas-artesãos em fins do século VI, meados do V a.C. 

Aristófanes menciona dois ceramistas que eram também políticos: Hipérbolo, um 

produtor de lamparinas e provavelmente ceramista que foi um político de sucesso até 

ser ostracizado, e Céfalos, que “fazia vasos ruins, mas era um bom político”.  

Mas, apesar de a atividade ceramista possuir vulto na sociedade, os artistas não 

alcançaram o estatuto social superior que receberam escultores e pintores murais; “uma 

passagem de Isócrates, Sobre a Troca, evidencia de modo exemplar essa situação: diz o 

texto „...é como se se ousasse chamar Fídias, o autor da estátua de Atena, de coroplata 

(koropláthon, o fabricante de estatuetas de argila), ou pretender que Zêuxis e Párrasios 

possuam a mesma arte que os pintores de ex-votos (pínakes)‟ ” (Sarian, 1993:116) (7). 

Platão e Aristóteles marginalizavam os artesãos em geral, e a atividade artesanal na 

Grécia antiga nunca foi considerada digna de cidadãos livres. 

Uma terceira categoria de documentos nos fornece muitas informações sobre a 

organização interna das oficinas e sobre o estatuto dos artistas: os próprios produtos 

dessa indústria, os vasos. Alguns vasos carregam inscrições importantes para o 

conhecimento sobre a identidade de artistas e artesãos, uma vez que alguns destes 

assinaram seus produtos. 
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A fórmula usual desse tipo de inscrição – relativamente rara – é o nome próprio 

seguido das expressões “[...] m’ epoíesen” e “[...] m’égraphsen” – literalmente 

significando que  “[...] me pintou” e “[...] me fez”. Em alguns casos, há uma ou outra 

assinatura, designando o oleiro ou o pintor; há casos especiais em que duas assinaturas 

podem aparecer no mesmo vaso, como na cratera François (Figura 2) (8). A fórmula 

epoíesen também pode significar “pintou” e “fez” quando inscritas ao lado de um nome, 

como no caso de Exéquias (9) que “em outros vasos assina com ambas expressões, 

revelando a sua habilidade nas duas funções de oleiro e pintor”, (Sarian, 1993:106) ou 

Eufrônio (10). O verbo poiêin, que significa “fazer”, também pode tanto referir-se ao 

oleiro que deu forma ao vaso quanto ao mestre do ateliê, como é o caso de Nicóstenes, 

famoso produtor e comerciante de ânforas no século VI a.C. 

O estudo dessas assinaturas contribuiu para um fundamental conhecimento sobre o 

estatuto dos artesãos-artistas e o trabalho nas oficinas; através delas foi possível inferir 

questionamentos sobre a individualização do trabalho ou a colaboração entre artistas. O 

mesmo artista pode ter sido oleiro e pintor; algumas vezes um pintor pode ter parado de 

pintar para se concentrar apenas na manufatura das formas. É possível determinar a 

colaboração entre um oleiro e um pintor, uma conexão bastante comum evidenciada 

pela presença de assinaturas duplas. Outro tipo de colaboração tão próxima pode ser 

observada entre pintores: parece comum que dois pintores tenham decorado um mesmo 

vaso. Em vasos atribuídos à oficina do pintor de Pentesileia, por exemplo (Hemelrijk, 

1991:255), percebe-se a „mão‟ de artistas diferentes nas pinturas interna e externa das 

taças. Especula-se também que a decoração ornamental de um vaso possa ter sido feita 

por outros artistas – na maioria, aprendizes.  

O reconhecimento de algumas das funções em uma oficina pôde ser feito graças à 

análise das assinaturas. Algumas idéias sobre a organização das oficinas antigas foram 

baseadas em modelos modernos de produção de cerâmica como, por exemplo, as 

oficinas cretenses especializadas em pitos (11), que são compostas por um mestre, um 

sub-mestre, o responsável pelo torno, um serviçal para preparar a argila, um responsável 

pela estocagem e organização dos produtos prontos, outro pelo transporte (de madeira, 

de argila, de água, entre outros).  

Observando novamente os vasos, podemos correlacionar essas informações a mais 

um dado essencial trazido pela iconografia: são vários os vasos que possuem em sua 
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decoração, representações do trabalho interno na oficina. Essas cenas não são apenas 

meras ilustrações dos procedimentos técnicos, mas uma evidência do “orgulho 

profissional” dos artesãos (Rice, 1984:9).  

Em uma hídria atribuída ao grupo de Leagros (12), a decoração no ombro do vaso 

trata de algumas etapas do trabalho: à esquerda observa-se duas figuras masculinas 

tratando um grande vaso, ao lado de um artesão moldando um grande vaso enquanto um 

rapaz sentado gira o torno. Duas outras personagens carregam vasos, movendo-se para a 

direita, onde  se encontra um forno, alimentado por outra figura masculina nua. No 

centro da cena há uma figura masculina vestida, segurando um bastão; essa figura foi 

interpretada como o proprietário da oficina, que aparece acompanhando os demais 

artesãos, todos representados nus (Figura 3). 

No lécito atribuído ao Pintor de Gela (13) são representados duas outras etapas: o 

trabalho com a argila e a queima do vaso (Figura 4). À esquerda, uma personagem 

masculina agachada segura um objeto ovalado com a mão esquerda. A interpretação 

sugerida para o gestual e local em que se encontra a personagem contextualiza o 

primeiro contato com a argila: ela aparece recolhendo a pasta que será utilizada para a 

confecção dos vasos. À direita, é-nos apresentada a parte externa da estrutura do forno, 

que se constitui do compartimento de cozimento, de onde se vêem chamas, uma parede 

vertical e uma espécie de cobertura arredondada, ao lado de uma parede rochosa. 

Aproxima-se do forno um operário com as mãos estendidas em direção ao grande vaso 

(pito) que está sendo cozido; atrás dele, também em direção ao forno, há outra 

personagem que verte o líquido de um pequeno aríbalo sobre a mão esquerda estendida. 

Uma figura masculina nua carrega um bastão com a mão direita, objeto interpretado 

como o instrumento utilizado para retirar as cinzas e fazer a limpeza do forno. 

Em um esquifo atribuído ao Pintor de Teseu (14), a cena mostra a preparação da 

argila em grandes recipientes e, embaixo das alças, vasos grandes sendo finalizados por 

artesãos. E em uma taça de meados do século VI a.C. (15) um oleiro dá forma a um 

vaso sobre o torno que é girado por um rapaz sentado (Figura 5). 

Em outro lécito atribuído ao Pintor de Gela (16) podemos observar três figuras 

masculinas vestidas e sentadas, que têm aos seus pés quatro grandes ânforas, duas das 

quais tampadas. Ao fundo do campo figurado, na altura das cabeças das figuras, vêem-

se seis vasos pequenos, lécitos e aríbalos, como se estivessem pregados à parede. A 
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cena foi descrita sumariamente como „venda de óleo‟ (17), mas pensamos que ela possa 

se referir ao comércio de recipientes (18), o que, em conjunto com as cenas precedentes, 

pode oferecer um panorama completo do trabalho com os vasos, desde a sua fabricação 

até sua venda.   

No auge da produção cerâmica ática, as oficinas podem ter sido ainda maiores e 

mais complexas, com diversos artistas e artesãos trabalhando em conjunto, 

provavelmente com mais de um torno sendo utilizado por vez. A partir do número de 

pintores identificados pelas assinaturas, da evidência de sua produção, e da iconografia, 

houve uma tentativa de calcular a quantidade de mão-de-obra envolvida na produção 

dos vasos áticos. Sugeriu-se que havia ao menos uma centena de artistas-pintores 

trabalhando ao mesmo tempo nas oficinas e, talvez, mais de quinhentas pessoas 

envolvidas em todas as atividades, embora esse número provavelmente não corresponda 

à uma realidade possível de ser alcançada (19). 

Atualmente, conhecemos mais de 20.000 vasos de figuras negras; muitos mais 

continuarão a aparecer em escavações, controladas ou ilegais, ou serão recuperados das 

mãos de negociantes de antiguidades ou de velhas coleções (Boardman, 1991:7). A 

quantidade desse material, que implica, portanto, em uma importante organização da 

produção e da mão-de-obra, insere-se ainda nos contextos comercial e social. Os vasos 

foram tão largamente produzidos pois havia uma enorme demanda; eles eram 

consumidos, porque eram utilitários, funcionavam na vida cotidiana dos gregos como 

recipientes, para conter alimentos e líquidos, para serem utilizados como oferendas em 

santuários, como mobiliário funerário para os mortos, e carregavam informações em sua 

decoração. 

Os vasos áticos contribuíram sobremaneira para que o conhecimento atual da 

sociedade ateniense fosse construído. Esse material representa uma fonte fidedigna de 

informações sobre pintores e oleiros por ser uma documentação primária, já que todos 

esses vasos foram produzidos e decorados por esses artistas. Aqui, são suas formas e sua 

decoração que permitem definir as atividades em uma oficina, que permitem inferir 

considerações sobre as características do consumo cotidiano. Em conjunto com outras 

fontes disponíveis, como a epigrafia e a literatura, e contextualizados localmente, os 

vasos gregos se afirmam não somente como mera fonte de informações, mas sim como 

os próprios documentos materiais da História. 
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 Figura 1. Atenas, planta da Ágora e 

arredores. (Sarian, 1993:107, fig. 1) 

 Figura 2. 

Cratera François. Assinaturas do ceramista Ergotimos (a) e do pintor Clítias (b). 

(Boardman, 2001:52, fig. 62; Minto, 1960: prs. XI, XII.) 
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Figura 3. Hidria atribuída a Leagros (Boardman, 2001:142, n. 174.) 

 Figura 4. Lécito 

atribuído ao Pintor de Gela . (Castoldi, M. (ed.). Koiná. Miscellanea di studi 

archeologici in onore di Piero Orlandini. Milano: Edizioni ET, 1999:308, fig. 1) 
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 Figura 5. Taça “Little 

Master lip cup” (Boardman, 2001: 143, n. 176). 

 

 

 

 

NOTAS 

(1) Artigo baseado na comunicação “A organização das oficinas cerâmicas em 

Atenas e na região da Ática”, apresentada em outubro de 2007, no XIV Congresso da 

Sociedade de Arqueologia Brasileira - SAB. 

(2) Beazley publicou em 1956 o Attic Black-figure Vase-painters (ABV), o 

catálogo dos pintores de 10.000 vasos de figuras negras; em 1963 publicou os três 

volumes do Attic Red-figure Vase-painters (ARV), para os pintores de 21.000 vasos de 

figuras vermelhas. 

(3) Para localizar corretamente as cerâmicas é necessário reunir uma série de 

condições indispensáveis: “il faut d‟abord qu‟on ait recuilli, étudié (et publié) un lot 

cohérent importante de pièces trouvées sur place qui se distinguent d‟une manière ou 

d‟autre des séries importées, et notamment par les techniques employées; il faut 

également que l‟on puisse éventuellement constater l‟influence exercée par de vases 

importés, mais aussi qu‟apparaissent, dans les formes ou dans le décor, des créations 

originales dues aux artisans locaux; il faut enfin trouver une installation de potier 

correspondant à cette production ou, à defaut, se fonder sur des analyses de pâte 
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suffisamment fines pour permettre de la distinguer des autres fabriques, et mêmes des 

fabriques les plus voisines” (Villard; Blondé, 1999:108). 

(4) “Oficina” é um termo que pode ser entendido das seguintes maneiras: em 

língua portuguesa, refere-se ao local onde se realizam ofícios; o termo designa o prédio, 

o local tridimensional onde o trabalho é feito, mas possui também o significado de local 

onde os produtos deste trabalho são comercializados. Na Arqueologia Clássica, em 

especial nos estudos sobre cerâmica, o significado deste termo estendeu-se aos produtos 

de um grupo ou grupos de pessoas – artistas/artesãos – que presumidamente 

trabalhavam em conjunto em um mesmo local, o que é normalmente definido com base 

em análises estilísticas. Um significado comumente empregado nos estudos sobre os 

vasos se refere aos produtos que reflitam o estilo de um “mestre” e que são, portanto, 

atribuídos à “oficina do pintor (nome)”. 

(5) Recentemente, informações sobre as oficinas cerâmicas em zonas específicas 

de Atenas, como o Cerâmico e a Ágora, e da região da Ática, mais ao sul do continente 

grego, foram sistematizadas e publicadas por Maria Chiara Monaco em 2002, na obra 

“Ergasteria”.  

(6) “Il revenimento di queste sole attestazione non è certamente sufficiente ad 

ottenere un panorama chiaro e definito di tutta la problematica, va sottolineato, como 

esso offra un contributo determinante, consentendo di ipotizzare l‟esistenza di uma 

realtà produttiva svincolata da Atene e, per contro, strettamente in relazione com il 

mondo dei demi” (Monaco, 2002:115). 

(7) O artesanato da coroplastia e dos ex-votos de terracota (pínakes) é paralelo ao 

universo dos ceramistas, todos considerados menores quando comparados à „grande 

arte‟ das pinturas murais e escultura. 

(8) Cratera com volutas (Florença, Museu Nacional 4209, cf. ABV 76.1) datada de 

565 a.C. Possui em sua decoração por volta de 270 figuras humanas e animais e, 

aproximadamente 130 inscrições, incluindo duas vezes as assinaturas do ceramista 

Ergotimos (Ergotimos m’epoíesen, Figura 2 a) e do pintor Clítias (Kleitias 

m’égraphsen, Figura 2 b).  

(9) Como na ânfora do Vaticano (Museu Gregoriano Etrusco, 16757), 575-525 

a.C., encontrada em Vulci. Ver ABV 672.3; Boardman, 2001:62-63, figs. 80-81. 

Descrição, bibliografia e imagens em:  
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http://www.beazley.ox.ac.uk/XDB/ASP/recordDetails.asp?recordCount=22&start=0 

(10) “[Euphronios] seems to have stopped painting and started a workshop of his 

own about 500 B.C. – after he had been the most successful painter of his generation” 

(Hemelrijk, 1991:253). 

(11) Pithos (oi): vasos de grandes dimensões, utilizados para armazenamento de 

grãos; na antiguidade, esses vasos também adquiriram finalidade funerária.  

(12) Hídria de Munique, Antikensammlungen 1717, datada do final do séc. VI 

a.C. (ver Arquivo Beazley > Banco de Dados de Cerâmica > vaso n. 302031: 

http://www.beazley.ox.ac.uk).   

(13) Lécito de Gela, Museu Arqueológico 36086, datado de, aproximadamente, 

510 a.C. (ver Arquivo Beazley > Banco de Dados de Cerâmica > vaso n. 24312: 

http://www.beazley.ox.ac.uk).   

(14) Esquifo de Harvard 1960.321, 525-475 a.C. (ver Arquivo Beazley > Banco 

de Dados de Cerâmica > vaso n. 330707: http://www.beazley.ox.ac.uk).   

(15) Taça de Karlsruhe, Badisches Landesmuseum 67.90 atribuída talvez ao 

Pintor de Teslon e à maneira do Pintor do Centauro por Metzler; forma atribuída ao 

“Little Master” (ver Arquivo Beazley > Banco de Dados de Cerâmica > vaso n. 355: 

http://www.beazley.ox.ac.uk).   

(16) Boston, Museum of Fine Arts 99.526, datado de 510-500 a.C. (ver Arquivo 

Beazley > Banco de Dados de Cerâmica > vaso n. 2930: http://www.beazley.ox.ac.uk).   

(17) Ver Haspels, C. Attic black-figured lekythoi, 1936:209.81; Tà Attiká, 

2003:271, D60; Kurtz, D. Athenian White Lekythoi. Patterns and painters. 1975:18, 92, 

pr. 17.2, fig. 25c, entre outros. 

(18) Na tese de doutorado intitulada “O Pintor de Gela. Características formais e 

estilísticas, decorativas e iconográficas” (2009), traçamos paralelos entre a cena deste 

lécito e a cena da ânfora de Bruxelas R 279, atribuída ao Pintor de Princenton,  

interpretada por Filippo Giudice no artigo “Emporos” (in Lissarrague, 1995:403-408) 

como uma representação do comércio grego.  

(19) “Estabilishing numbers of painters and potters depends upon the presence or 

absence of signatures (largely a matter of fashion) and the attribution of wares to hands 

(the ease of which varies greatly), but it will always be impossible to account for the 

anonymous majority of craftsman and apprentices, and for the great mass of unpainted 

http://www.beazley.ox.ac.uk/XDB/ASP/recordDetails.asp?recordCount=22&start=0
http://www.beazley.ox.ac.uk/
http://www.beazley.ox.ac.uk/
http://www.beazley.ox.ac.uk/
http://www.beazley.ox.ac.uk/
http://www.beazley.ox.ac.uk/
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wares which must have formed the largest part os most potters‟ output. This has not 

stopped several scholars from producing figures which at least have had the merit of 

discouraging overestimation of the scale and importance of ceramic production” 

(Arafat; Morgan, 1989:327). 
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A PERCEPÇÃO DA IMAGEM DE POTÊNCIA DO BRASILO DURANTE O 

GOVERNO GEISEL 
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RESUMO 

O presente trabalho aborda o conjunto de novas orientações econômicas e diplomáticas 

brasileira concebidas durante o governo Ernesto Geisel (1974-1979) que percebia a 

conjuntura externa como propícia a uma nova atuação internacional do Brasil. Assim, o 

governo Geisel, além dos membros da cúpula militar, entendia como um momento 

favorável à realização dos pressupostos do Pragmatismo Responsável, realizando uma 

reformulação estratégica sobre pontos globais da agenda internacional que contrariavam 

as determinações ocultas de Washington. Porém, esses pontos configuravam o projeto 

brasileiro de potência e conquista de autonomia para uma verdadeira inserção 

internacional acompanhada pela valorização de sua imagem externa que contribuíram, 

interna e externamente, para uma percepção de imagem de potência do Brasil. 

Palavras-chave: Economia Brasileira, Política Externa, Brasil Potência, Estados 

Unidos, Alemanha Federal. 

 ABSTRACT 

This article is about the set of new economic and diplomatic Brazilian orientations 

conceived during the Ernesto Geisel government (1974-1979) which understood the 

external conjuncture as profitable to a new international Brazilian action. In this way, 

the Geisel government, also including the military leadreship, considered the moment  

favorable to the achievement of the Responsible Pragmatism principle, strategically 

changing the global points in the international agenda which were against the hidden 

determinations from Washington. However, those points were part of the Brazilian 

project of being a strong country and achieving autonomy for a true international 

                                                 
1
 Especialista e Mestre em História das Relações Internacionais pela Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro. LATTES: http://lattes.cnpq.br/6199215854254393, fariasrj@uol.com.br 

 

http://lattes.cnpq.br/6199215854254393


REVISTA LITTERIS                               ISSN: 1983 7429   Número 3, novembro  2009 

 

 

insertion and a valuable external image which contributed, internally and externally to 

the perception of Brazil as a strong country. 

Keywords: Brazilian Economy, External Policy, Brazil Strong Country, United States, 

Federal Germany. 

 

 

A década de 70, que se iniciou com melhores perspectivas de desenvolvimento 

econômico, não encontrou correspondência no início do governo Geisel, em 1974. Esse 

governo sofreu os piores reflexos da crise mundial provocada, principalmente, pelo 

choque do petróleo e seus efeitos sobre a economia internacional. 

Em virtude da guerra do Yon Kippur (deflagração do conflito no Oriente Médio) 

de 1973, o preço internacional do barril do petróleo sofreu um reajuste de mais de 

300%. Esse aumento provocou efeitos trágicos na economia dos países consumidores 

dessa fonte de energia. A incidência da alta do preço do petróleo foi brutal na estrutura 

industrial brasileira na medida em que o país importava 80% de óleo cru que se 

refletiam diretamente na dependência dos derivados de petróleo. 

No Brasil havia a prevalência de uma economia internacionalizada e uma 

dependência excessiva do sistema financeiro internacional. Por isso, o impacto na 

balança comercial foi sentido de forma dramática gerando a preocupação de que os altos 

índices registrados na taxa de crescimento econômico pudessem ser comprometidos. A 

experiência bem-sucedida de desenvolvimento verificada no governo Médici revelou-se 

insuficiente após as substanciais mudanças ocorridas no quadro da economia mundial. 

A política agrário-exportadora e o financiamento da industrialização à base da geração 

de divisas obtidas no exterior configuravam parte da estratégia de desenvolvimento dos 

anos anteriores. Contudo, tornaram-se insatisfatórias para o desafio de preservação dos 

níveis de crescimento econômico no período Geisel.  

Antônio Barros de Castro (CASTRO e SOUZA, 1985, p.76) analisa as opções 

ensejadas pelo governo Geisel: 

O crescimento veloz, horizontal e, tecnologicamente passivo 

dos anos 1968/73 teve abrupto fim em 1974. Dali por diante, 

em marcha forçada, a economia subiria a rampa das indústrias 

capital-intensivas e tecnológico-intensivas. A nova arremetida 



REVISTA LITTERIS                               ISSN: 1983 7429   Número 3, novembro  2009 

 

 

e em particular os investimentos integrantes da safra de 74 

garantiram cinco anos de crescimento a uma taxa média 

elevada – pouco inferior, de fato, à taxa alcançada quando da 

implantação da indústria automobilística. 

 

A chamada “marcha forçada”1 consistiu na aposta da continuidade da política de 

crescimento econômico. Ela levava o governo à defesa de posições mais convenientes à 

nova estratégia nacionalista aspirando alcançar os resultados obtidos pelo governo 

anterior, apesar dos graves problemas estruturais que se apresentavam naquele 

momento. Era um contexto de turbulência econômica mundial e da opção pela 

estagnação e recessão implementada por alguns países. Nesse momento de crise 

internacional, o governo Geisel assumiu a presidência com a responsabilidade de manter 

os índices positivos de crescimento da economia brasileira.  

Com Mário Henrique Simonsen e João Paulo dos Reis Velloso à frente dos 

Ministérios da Fazenda e do Planejamento, respectivamente, é lançado, em setembro de 

1974, o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND). Ele dava ampla ênfase na 

diminuição da dependência externa com a finalidade de dotar o país de condições para 

suportar os efeitos da crise internacional. Foi um momento em que o Estado brasileiro 

reorienta sua política econômica visando atenuar o déficit de Balanço de Pagamentos, à 

base da compressão das importações de bens de capital (MENDONÇA, 1986, p.102).  

A evolução industrial deveria vir acompanhada de garantia do suprimento de 

energia necessário às realizações econômicas que se efetivassem no futuro. O Estado 

tornou-se o maior agente produtivo da economia e programou uma diversificação de 

matrizes energéticas com vistas a assegurar alternativas que não fossem limitadas 

somente ao petróleo. Nestas circunstâncias, com a ambição de atingir a auto-suficiência 

no setor energético ou, pelo menos, atenuar a dependência em relação ao exterior, houve 

o estímulo à geração de energia elétrica com a construção de hidrelétricas e 

prosseguimento das obras da usina nuclear de Angra I. Além disso, houve a produção 

de álcool combustível para a frota automobilística brasileira (“Pró-álcool”) e 

investimentos na área tecnológica (VIZENTINI, 1998, p.461). Houve ênfase também no 

petróleo, através do avanço da pesquisa e da prospecção de novas áreas de extração 

estimulados pelos contratos de risco. Neles, a empresa parceira do proprietário do bloco 
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realizava todos os investimentos na fase exploratória para ser ressarcida depois que o 

campo iniciasse a produção. 

Os investimentos estatais foram possibilitados porque o governo Geisel 

consagrou grande parte do capital oriundo de empréstimos internacionais para 

investimento em setores básicos da economia imprescindíveis para a política de 

substituição de importações pretendidas pelo II PND. A opção pelo endividamento 

externo para a manutenção do crescimento econômico foi facilitada pela ampla 

disponibilidade de recursos financeiros. Esses recursos eram originários dos elevados 

lucros obtidos pelos países produtores de petróleo, concentrados em instituições 

bancárias européias e que possibilitaram grande oferta de capitais tão necessários aos 

países em desenvolvimento.  

A opção pelo “crescimento-com-endividamento” apresentou-se como a 

alternativa mais razoável devido à impossibilidade de utilização dos insuficientes 

recursos internos da poupança doméstica, para financiar projetos de desenvolvimento 

em infra-estrutura. Deste modo, os investimentos em infra-estrutura, tão essenciais ao 

crescimento econômico, foram garantidos sob a forma de empréstimos internacionais e, 

conseqüentemente, significativo aumento do endividamento externo. 

 

1- A viabilidade do Pragmatismo Responsável 

 

No momento de crise enfrentado pela economia mundial, o Brasil priorizou a 

adoção de uma estratégia que demandava grande incentivo às exportações e forte 

restrição às importações. Nosso país estimulou a produção interna através de política 

substitutiva de importações e intensificação do movimento de exportação como forma 

de integração ao circuito internacional do comércio para a geração de divisas.  

Baseado nesta conjuntura, Geisel delegou ao ministério das Relações Exteriores, 

a tarefa de produzir informações econômicas pertinentes, propiciar aproximações 

políticas e criar condições de ganhos comerciais com outros países. Havia uma 

percepção existente de uma complementaridade entre o interesse nacional em ampliar 

suas exportações e a lógica empresarial em conquistar novos mercados. Essa percepção 

legitimava que fosse montada uma máquina burocrática de apoio ao exportador. 
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O Pragmatismo Responsável e Ecumênico, rótulo que definia a nova estratégia 

de execução da política externa brasileira, gerava grau de convergência entre as áreas 

econômica e diplomática e até certo ponto os militares. Além, é claro, do próprio 

governo Geisel interpretá-lo como o instrumento necessário para a viabilização do 

projeto de desenvolvimento nacional e potencializador do acréscimo de poder 

internacional para o Brasil. A área econômica interessava-se na aquisição de insumos 

para a realização do II PND como investimentos, tecnologia, financiamento e mercados 

para a inserção de produtos brasileiros.  

A diplomacia brasileira realizaria as pretensões de concretização de uma atuação 

mais autônoma de política externa e busca de maximização do poder nacional no plano 

mundial. Ela promoveria alterações substanciais de construção de independência e 

fortalecimento do papel brasileiro na opinião pública internacional. 

A concepção de relações internacionais do ministro das Relações Exteriores 

Azeredo da Silveira se assemelhava às pretensões de Geisel em política externa e sobre 

o papel do Brasil no sistema internacional. O ministro estava amparado na legítima 

consideração de defender uma postura mais audaciosa em nome dos interesses 

nacionais. O projeto de potência emergente conjugava as pretensões e a visão de mundo 

do presidente Geisel e do chanceler Azeredo da Silveira coincidentes na busca de novos 

parâmetros de avaliação da capacidade brasileira e na pretensão de acréscimo de poder e 

participação política no sistema internacional. Ambos convergiam sobre a visão de 

projeção externa do Brasil e a conquista da capacidade de projetar seus pontos de vista 

para o enfrentamento dos desafios internacionais. Convergiam, também, sobre a 

necessidade de execução de um ativismo político internacional que deveria orientar-se 

para a remoção dos obstáculos que se apresentavam, de modo a obter condições mais 

justas de tratamento com as nações mais desenvolvidas. Esse ativismo político era 

fundamentado, sobretudo, nas transformações da estrutura econômica brasileira.  

Havia divergências políticas entre os militares e diplomatas sobre algumas 

atitudes de aproximação. Contudo, a perspectiva de ganhos econômicos vistos como 

providenciais e necessários à seqüência dos significativos índices de crescimento da 

economia brasileira, gerou novo enquadramento e alteração da ordem de prioridades. A 

nova conjugação priorizava o favorecimento econômico acima de preconceitos políticos 

que limitaram a política externa dos governos anteriores. A ambição pelo fortalecimento 



REVISTA LITTERIS                               ISSN: 1983 7429   Número 3, novembro  2009 

 

 

econômico do país correspondia, portanto, aos objetivos do projeto do regime militar de 

crescente participação brasileira no cenário internacional e sua progressiva ascensão. 

Os militares que integravam o governo Geisel cederam ou foram votos vencidos 

aos argumentos defendidos pelo Itamaraty
2
. Esses argumentos foram interpretados 

como parte do processo de elevação do patamar do Brasil, necessário ao projeto de 

potência em curso desde 1964. A possibilidade de participação na alta hierarquia do 

poder internacional amparada no status de potência média encontrou correspondência 

na cúpula do pensamento militar. Embora tendo ampliado as relações diplomáticas com 

regimes contrapostos ideologicamente, os militares foram justificados pela necessidade 

de obtenção de insumos ao crescimento e ao desenvolvimento econômico brasileiro. 

Havia uma compreensão de que a legitimidade existente se dava pela conjugação dos 

objetivos nacionalistas do governo embutidos na estratégia de crescimento e captação 

de recursos estrangeiros e do empresariado nacional, principal beneficiado no novo 

horizonte comercial que se apresentava. 

Neste contexto de fluidez da Guerra Fria e moderação do expansionismo 

econômico internacional, o governo brasileiro utilizou uma nova leitura de mundo para 

atuação externa. O Pragmatismo Responsável e Ecumênico pautaria os novos rumos da 

política externa brasileira. O termo fora, então, cunhado didaticamente para justificar 

que a forma de inserção internacional do país ocuparia lugar acima dos antagonismos 

ideológicos, assumindo posição universalista. Entretanto, a interrupção do alinhamento 

automático ao ocidentalismo não resultaria de uma apostasia, mas simplesmente do 

exercício de uma diplomacia profissional e competente (SOUTO MAIOR, 2000, p.342). 

A diplomacia brasileira, no entender do governo Geisel, deveria orientar-se 

“para a detecção de novas oportunidades e a serviço, em particular, dos interesses de 

nosso comércio exterior, da garantia do suprimento adequado de matérias-primas e 

produtos essenciais, e do acesso à tecnologia mais atualizada de que não dispomos 

ainda, fazendo, para tanto, com prudência e tato, mas com firmeza, as opções e os 

realinhamentos indispensáveis” (FLECHA DE LIMA, 2000, p.225). A clara pretensão 

de basear a política externa do país acima de discrepâncias ideológicas e limitações 

regionais demonstrou que o governo Geisel, respaldado no crescente desenvolvimento 

do capitalismo brasileiro, procurou situar a posição brasileira descolada da imagem de 

subserviência incondicional já crescentemente questionada desde o governo Costa e 
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Silva. Desse modo, o governo isentou-se de compromissos ideológicos rigorosos 

impostos pela Guerra Fria que, mesmo passando por um momento de flexibilização, 

rechaçava qualquer possibilidade de mudança aos países em posições inferiores na 

hierarquia de poder mundial. Além disso, sepultou definitivamente o alinhamento 

automático cuja imagem acompanhava o país no quadro internacional.  

Neste período, o pragmatismo de coexistência característico do mundo bipolar 

dos anos 70 afrouxou os alinhamentos tradicionais e favoreceu o início de uma 

verdadeira globalização com a integração de mercados e o surgimento de novos roteiros 

comerciais e de investimentos. O modelo econômico brasileiro buscou explorar as 

contradições da ordem capitalista, utilizando-se das novas alternativas econômicas que 

se apresentavam como disponíveis naquele momento. Dessa forma a “opção européia”
3
 

despontou como alternativa a ser considerada na estratégia delineada de inserção 

internacional e disponibilidade de cooperação para o avanço econômico perseguida pelo 

II PND. 

A emergência de novas oportunidades de atração comercial brasileira reduziu o 

peso hegemônico dos Estados Unidos na economia do país. Abriu, também espaços 

para a Europa ocupar parcela importante e, confirmar, conseqüentemente, o 

distanciamento econômico, além do político, em relação aos EUA originando novo 

enquadramento das relações do Brasil com este país neste período. A aplicação do 

Pragmatismo Responsável e Ecumênico e a aproximação das grandes economias 

européias contribuíram para o declínio no grau de participação norte-americana na 

economia brasileira. Porém, constata-se a permanência da situação anterior de déficits 

na balança comercial com os Estados Unidos. Desse modo, a “opção européia” 

constituiu-se como parte da engrenagem que garantiu fluxos de investimentos e 

suprimentos. Além disso, integrou o conjunto de possibilidades para o comércio 

brasileiro através de uma linha de cooperação econômica e tecnológica. Essa linha de 

cooperação serviu de contraponto no bloco capitalista ao papel protagônico 

desempenhado pelos Estados Unidos na economia brasileira. 

A conquista de autonomia internacional frente aos Estados Unidos, através do 

direcionamento para novos canais de relacionamento comercial, compreendeu-se dentro 

da estratégia de desenvolvimento econômico deflagrada pelo governo Geisel para a 

manutenção do estágio anterior de crescimento. Tornou-se, de certa forma, natural a 
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busca de oportunidades na Europa Ocidental, de maneira a compensar as constantes 

limitações e entraves que a condição de “aliado especial” nunca garantiu de forma 

plena. Apesar das negociações se processarem com o bloco europeu, o Brasil efetivou o 

estreitamento de relações com alguns países de forma bilateral. Essa era uma forma 

considerada mais vantajosa e sem os impedimentos que o grau de associação no âmbito 

da Comunidade Econômica Européia ensejava no campo comercial.  

O Brasil criou bases concretas para inserção mundial, fincando alicerces de uma 

nova postura no concerto político mundial com a Alemanha Federal, ocupando lugar de 

destaque no que tangia à cooperação econômico-tecnológica. Aproximou-se, ainda, do 

Reino Unido, principalmente na área econômico-financeira e o mesmo ocorrendo com a 

França e em menor grau com a Itália. Não somente a Alemanha Federal buscava 

posição de afirmação própria em relação aos Estados Unidos, mas os países 

comunitários europeus mantinham uma percepção de que a imagem do poder norte-

americano se deteriorava cada vez mais com as crises interna (provocado pelo escândalo 

Watergate e a conseqüente renúncia de Nixon) e externa (retirada das tropas norte-

americanas do Vietnã com aparência de derrota militar) daquele país. Tais fatores 

favoreceram nova localização de poder no cenário internacional e intensa rivalidade no 

bloco capitalista. 

Destacava-se, neste momento, a parceria teuto-brasileira, no âmbito político, 

econômico e tecnológico. Essa parceria era representada na perspectiva de autonomia 

nuclear perseguida pelo Brasil e consubstanciada, inicialmente, através do Acordo 

Nuclear com a Alemanha Federal de 1975. Tal acordo efetivou-se como o exemplo de 

maior impacto e evento mais representativo dos novos pressupostos da atuação em 

política externa do Brasil. 

O surgimento de novas cadeias produtivas possibilitou o avanço da participação 

de produtos brasileiros como calçados, têxteis, produtos siderúrgicos e soja no comércio 

internacional. O avanço desses produtos, constantemente, induzia o Brasil a se 

confrontar com os Estados Unidos e a Europa. De 1967 a 1974, o Brasil acelerou a 

evolução do estágio agrícola, em que apenas recebia capitais, para o industrial, quando 

passou igualmente a exportá-los. Na ocasião, o nacionalismo-autoritário concretizou e 

consolidou o modelo substitutivo de exportações, na medida em que ampliou as 

exportações de manufaturados, capitais e serviços para a América Latina, África e 



REVISTA LITTERIS                               ISSN: 1983 7429   Número 3, novembro  2009 

 

 

Oriente Médio. Sendo assim, o Brasil competia com os Estados Unidos, Europa 

Ocidental e Japão e continuava a lhes vender, principalmente, produtos primários, como 

café, soja, milho e minério de ferro. Esse papel intermediário entre as velhas potências 

capitalistas do Norte, com as quais aprofundava vínculos econômicos e financeiros, e as 

nações do Sul, em via de desenvolvimento, determinou a ambigüidade da política 

exterior do Brasil e o caráter contraditório das relações com os Estados Unidos (SILVA, 

2003, p.48). 

A autonomia internacional esquadrinhada pelo Brasil e as conseqüências arcadas 

por uma atuação baseada em uma postura própria, culminaram em conflitos comerciais 

inevitáveis com os Estados Unidos, principalmente, e outros países europeus. Haja vista 

a ascendente concorrência de produtos brasileiros no mercado internacional. 

O próprio chanceler Silveira credita as fricções surgidas no período como 

provenientes da emergência brasileira e a possibilidade de desempenhar um papel 

internacional relevante (FONSECA, 2000, p.319).  

 

2- O ativismo internacional da política externa brasileira 

  

O governo Geisel apresentou a consolidação das iniciativas de afirmação 

concebidas nos governos anteriores e operou diversas transformações, além de 

potencializar o Brasil no cenário externo e na opinião pública internacional. A mudança 

do perfil baseado no significativo desenvolvimento econômico influenciou a própria 

perspectiva de atuação brasileira ao conflitar as imóveis estruturas de congelamento do 

poder mundial
4
. Na conjuntura mundial, havia uma tentativa de imobilização do sistema 

internacional devido à solidariedade de votos, em muitos aspectos, entre Estados Unidos 

e União Soviética, contra propostas renovadoras da Carta das Nações Unidas no âmbito 

da Assembléia Geral (BUENO, 1994, p.96). 

Seguindo uma diretriz universalista como orientação da política externa 

brasileira, o governo brasileiro priorizou o aproveitamento das oportunidades 

disponíveis no cenário internacional. Nesse contexto, a ausência do rigor e da tensão 

que caracterizava as relações internacionais da década anterior levou o Brasil a adotar 

uma posição de contestação da ordem internacional. A acusação às “potências líderes” 

de tentativa de impor um congelamento de poder mundial constituiu-se no principal 
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argumento defendido pelos diplomatas brasileiros. Portanto, eles se destinavam a 

romper com esta hegemonia política cristalizada em que as potências não admitiam 

mudanças. 

Conseqüentemente, o ambicioso desejo do governo brasileiro de participação no 

jogo de tabuleiro do poder mundial o fez adotar posições arrojadas. Tais posições, 

condicionadas por um contexto de refluxo da guerra fria, podem ser compreendidas 

como elementos definidores do progressivo distanciamento da esfera norte-americana. 

Isso confirma ações próprias e descomprometidas com os preceitos ideológicos ocultos 

anteriormente respeitados. 

A imagem de transformação em potência que se formou na consciência dos 

formuladores de política externa do governo Geisel foi contextualizada na variação do 

quadro internacional. Ela também se apoiou nas perspectivas de desenvolvimento e 

capacidade econômica obtidas no período. O otimismo alcançado internamente gerava 

enorme confiança e aposta de conquista de novos patamares para atuação em política 

externa. Esse otimismo baseava-se na concepção de que o desempenho econômico 

garantiria ao Brasil uma nova classificação no sistema internacional e consagraria uma 

nova percepção de mundo, além da perspectiva de aumento de poder no plano mundial 

(FONSECA, 2000, p.305). 

Atenção especial foi dispensada pelo governo Geisel para a promoção das 

exportações, sendo observada a montagem de uma eficiente estrutura de apoio ao 

exportador, passando pela atuação do Ministério das Relações Exteriores.  Esse 

Ministério buscava, então, acessar mercados pouco ou nada atingidos pelos produtos 

brasileiros, visando aumentar o volume do comércio exterior brasileiro.  

O governo Geisel, cujo aprofundamento da política externa constituiu-se 

objetivo essencial na estratégia de manutenção do crescimento econômico, aproveitou-

se das condições externas favoráveis para a inserção internacional do Brasil. Ele teria, 

então, a possibilidade de se fazer presente em lugares antes não atingidos e conquistar a 

capacidade de relacionar-se com países, desconsiderando-se a filiação ideológica. 

O estabelecimento de relações diplomáticas com a República Popular da China e 

a prática de um intercâmbio comercial representaram uma face da implementação destes 

novos postulados. O Brasil mantinha um histórico de relação conturbada com a China 

Popular que se iniciou logo após a instauração do regime militar em 1964, com a 
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expulsão de uma missão chinesa no início do governo Castelo Branco. Desde então, o 

governo brasileiro reconhecia somente a ilha de Formosa como a única representante da 

nação chinesa.  

Em 1974, o governo brasileiro optou por reatar as relações com a República 

Popular da China, a China comunista, e confirmou a legitimidade desta em detrimento 

de Formosa. A conveniência nesta atitude evidenciava a clara disposição de prosseguir 

com a orientação pragmática, ao estabelecer contatos com países e regiões que não 

faziam parte do horizonte diplomático e comercial brasileiro
5
. A reaproximação com a 

China comunista, além de representar oportunidade de acesso ao vasto mercado chinês, 

gerava dividendos políticos. A pretensão de incrementar o fluxo de intercâmbio 

comercial com um país de regime diametralmente oposto refletiu as condições da 

ofensiva diplomática do período em busca de novas oportunidades de negócios visto 

com o potencial alargamento do volume de negócios no exterior. 

No governo Geisel, diversos pontos de tensão caracterizaram a atuação externa 

do Brasil com os Estados Unidos. Toda essa tensão formou um clima contencioso no 

relacionamento político-diplomático entre Washington e Brasília, revestindo de relativa 

coerência a política externa independente. Provocariam divergências com Washington, 

as mudanças de posição brasileira referente a questões globais como a condenação ao 

sionismo e ao Apartheid, vigente na África do Sul. Ambos foram considerados como 

forma de racismo em votação na ONU, posição diplomática que permanecia neutra até 

então. O reconhecimento da legitimidade dos novos governos em Angola, Guiné-Bissau 

e Moçambique, recém-emancipadas ex-colônias portuguesas, deve ser localizado no 

conjunto das transformações verificadas na atuação externa brasileira. Esse 

reconhecimento também pode ser contextualizado nas transformações ocorridas na 

política interna de Portugal, que possibilitaram a adoção de novas atitudes. 

Em Angola, principalmente, havia interesse do governo Geisel em tornar o 

petróleo angolano uma das alternativas ao suprimento brasileiro. Assim, o Brasil apoiou 

o grupo socialista Movimento Popular para Libertação de Angola (MPLA), esperando o 

fim da guerra civil e a estabilização política do país africano. A solidariedade com 

Portugal, cuja política visava manter as colônias como províncias ultramarinas, 

acarretava no continente africano desconfiança e hostilidade contra o Brasil. Tais 

desconfiança e hostilidade eram alimentadas pelo caráter conservador do regime 
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autoritário. Ainda no continente africano, o governo brasileiro manifestou apoio à 

autodeterminação da Namíbia e ascensão ao poder da maioria negra na Rodésia 

(BUENO, 1994, p.99). 

A igualdade na interpretação sobre o sionismo e o racismo pelo governo 

brasileiro representou grande polêmica. O novo entendimento acerca da questão 

culminou em indisposição junto ao governo de Israel e conseqüente aproximação aos 

países árabes produtores de petróleo, devido ao apoio à causa palestina. A revisão da 

posição brasileira sobre este tema deve ser observada como parte da estratégia de 

aproximação dos países produtores de petróleo do oriente médio. O Brasil estava sob 

pena de correr risco de desabastecimento de petróleo, e da perspectiva de intensificação 

comercial com o continente africano.  

Outras questões encaradas como desagravo ao governo norte-americano também 

pontuaram a política externa de Geisel: a abertura de embaixadas em países do bloco 

soviético e a abstenção do voto na OEA (Organização dos Estados Americanos) sobre 

projeto, que previa a suspensão de sanções a Cuba e sua reintegração à OEA, posição 

manifestada na Reunião de Consulta da OEA em Quito, em 1974. Washington se 

posicionava abertamente contra a revogação das sanções e esperava a adesão de todos 

os governos latino-americanos para confirmar o isolamento cubano no continente. 

Apesar de não representar grandes oportunidades comerciais, esse fato delinearia uma 

independência da atuação internacional do Brasil, conquanto a abstenção na votação da 

OEA já indique uma possibilidade de aproximação nos anos subseqüentes. 

No entanto, o Acordo Nuclear assinado com a Alemanha Federal a 27 de junho 

de 1975 que garantia a transferência do ciclo atômico completo, ou seja, juntamente 

com toda a tecnologia de enriquecimento de urânio e seu reprocessamento se tornou o 

aspecto técnico mais sensível da pretensão brasileira e de grande impacto na opinião 

pública internacional. A assinatura deste acordo teuto-brasileiro e a resistência do 

governo brasileiro face às pressões advindas de Washington, principalmente no governo 

norte-americano de Jimmy Carter, representou o nível mais baixo das relações entre 

Brasil e Estados Unidos 

Neste período, as ações e opções empreendidas no contexto internacional pelo 

governo brasileiro provocaram sérios conflitos entre Brasília e Washington. Porém, as 
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divergências contribuíram para moldar e confirmar uma tentativa de atuação própria e 

soberana no contexto das relações internacionais.  

Tal postura de questionamento da nova ordem mundial e da liderança inconteste 

dos Estados Unidos forneceu subsídios para o governo buscar mudanças do Brasil na 

expectativa de tornar-se um player no tabuleiro de poder mundial.  

 

3- Considerações finais 

 

O trabalho traz à tona uma breve análise da política econômica adotada pelo 

governo Geisel onde a economia brasileira continuou a registrar altas taxas de 

crescimento econômico, apesar do repentino encarecimento do preço do petróleo no 

mercado internacional. 

Após o “choque do petróleo” em 1973, verificou-se uma crise na economia 

internacional e um panorama mundial marcado por recessão e redução das importações. 

O governo Geisel através de novas orientações econômicas, como a freqüente tomada 

de empréstimos e grandes investimentos em infra-estrutura, sustentou o crescimento 

econômico. 

Deve ser somada a estes fatores, principalmente, a política externa brasileira 

caracterizada de pragmática e que mudou algumas orientações políticas anteriormente 

respeitadas. Notaram-se neste período, diversas divergências com Washington, 

contribuindo, interna e externamente, para uma percepção de imagem de potência do 

Brasil. 

A mudança na atuação da política externa brasileira se caracterizou pela busca 

de maior autonomia. Além disso, gerou, conseqüentemente, pontos de divergência com 

os Estados Unidos.  

A abstenção de voto na OEA que pretendia a continuidade de sanções a Cuba, o 

reconhecimento do governo de Angola ligado ao grupo socialista MPLA, a condenação 

do sionismo e do apartheid sul-africano foram algumas das questões reformuladas pela 

diplomacia brasileira que desagradaram o governo norte-americano. Todavia, a atitude 

mais desafiadora e simbólica do desejo de autonomia expressos pelo governo Geisel, 

está representado no Acordo Nuclear assinado entre o Brasil e a Alemanha Federal em 

1975.  
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1 A idéia de “marcha forçada” é título do livro de Castro e Souza (1985). 
2
 Membros militares através do Conselho de Segurança Nacional eram sempre 

consultados nas decisões de política externa brasileira, em assuntos ligados à segurança 

nacional. Porém, durante Geisel, não foram tão decisivos nas formulações definidas, 

sendo freqüentemente voto vencido nas posições mais “radicais” da nova orientação de 

inserção internacional do Brasil. Dessa maneira, a função principal do Conselho de 

Segurança, que se constituía em assessorar o presidente para a formulação e execução 

da política de segurança nacional, parece não ter funcionado de acordo com seu papel 

institucional no governo Geisel (PINHEIRO, 2000, p.466). 

3 Expressão utilizada em discursos de Azeredo da Silveira sobre os recursos da política 

exterior. Sobre o tema ver Saraiva (1990). 

4 Conceito formulado pelo influente membro do corpo diplomático brasileiro Araújo 

Castro, que defendia a ideia de autonomia como capacidade de gerar a norma de 

conduta na cena internacional e criticava a tentativa de cristalização do sistema de poder 

mundial por parte das grandes potências. Sobre o tema ver Amado (1982).  
5 Deve-se admitir que a aproximação entre Washington e Pequim, abriu espaço para a 

mudança de postura dos aliados norte-americanos, de reconheceram a legitimidade de 

Pequim sobre Taipé (Formosa), como verdadeira representante do povo chinês, 

proclamando seu reconhecimento. 
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A PERCEPÇÃO DA IMAGEM DE POTÊNCIA DO BRASILO DURANTE O 

GOVERNO GEISEL 

Fabiano Farias de Souza
1
 

(UERJ, Rio de Janeiro, Brasil) 

 

RESUMO 

O presente trabalho aborda o conjunto de novas orientações econômicas e diplomáticas 

brasileira concebidas durante o governo Ernesto Geisel (1974-1979) que percebia a 

conjuntura externa como propícia a uma nova atuação internacional do Brasil. Assim, o 

governo Geisel, além dos membros da cúpula militar, entendia como um momento 

favorável à realização dos pressupostos do Pragmatismo Responsável, realizando uma 

reformulação estratégica sobre pontos globais da agenda internacional que contrariavam 

as determinações ocultas de Washington. Porém, esses pontos configuravam o projeto 

brasileiro de potência e conquista de autonomia para uma verdadeira inserção 

internacional acompanhada pela valorização de sua imagem externa que contribuíram, 

interna e externamente, para uma percepção de imagem de potência do Brasil. 

Palavras-chave: Economia Brasileira, Política Externa, Brasil Potência, Estados 

Unidos, Alemanha Federal. 

 ABSTRACT 

This article is about the set of new economic and diplomatic Brazilian orientations 

conceived during the Ernesto Geisel government (1974-1979) which understood the 

external conjuncture as profitable to a new international Brazilian action. In this way, 

the Geisel government, also including the military leadreship, considered the moment  

favorable to the achievement of the Responsible Pragmatism principle, strategically 

changing the global points in the international agenda which were against the hidden 

determinations from Washington. However, those points were part of the Brazilian 

project of being a strong country and achieving autonomy for a true international 
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insertion and a valuable external image which contributed, internally and externally to 

the perception of Brazil as a strong country. 

Keywords: Brazilian Economy, External Policy, Brazil Strong Country, United States, 

Federal Germany. 

 

 

A década de 70, que se iniciou com melhores perspectivas de desenvolvimento 

econômico, não encontrou correspondência no início do governo Geisel, em 1974. Esse 

governo sofreu os piores reflexos da crise mundial provocada, principalmente, pelo 

choque do petróleo e seus efeitos sobre a economia internacional. 

Em virtude da guerra do Yon Kippur (deflagração do conflito no Oriente Médio) 

de 1973, o preço internacional do barril do petróleo sofreu um reajuste de mais de 

300%. Esse aumento provocou efeitos trágicos na economia dos países consumidores 

dessa fonte de energia. A incidência da alta do preço do petróleo foi brutal na estrutura 

industrial brasileira na medida em que o país importava 80% de óleo cru que se 

refletiam diretamente na dependência dos derivados de petróleo. 

No Brasil havia a prevalência de uma economia internacionalizada e uma 

dependência excessiva do sistema financeiro internacional. Por isso, o impacto na 

balança comercial foi sentido de forma dramática gerando a preocupação de que os altos 

índices registrados na taxa de crescimento econômico pudessem ser comprometidos. A 

experiência bem-sucedida de desenvolvimento verificada no governo Médici revelou-se 

insuficiente após as substanciais mudanças ocorridas no quadro da economia mundial. 

A política agrário-exportadora e o financiamento da industrialização à base da geração 

de divisas obtidas no exterior configuravam parte da estratégia de desenvolvimento dos 

anos anteriores. Contudo, tornaram-se insatisfatórias para o desafio de preservação dos 

níveis de crescimento econômico no período Geisel.  

Antônio Barros de Castro (CASTRO e SOUZA, 1985, p.76) analisa as opções 

ensejadas pelo governo Geisel: 

O crescimento veloz, horizontal e, tecnologicamente passivo 

dos anos 1968/73 teve abrupto fim em 1974. Dali por diante, 

em marcha forçada, a economia subiria a rampa das indústrias 

capital-intensivas e tecnológico-intensivas. A nova arremetida 
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e em particular os investimentos integrantes da safra de 74 

garantiram cinco anos de crescimento a uma taxa média 

elevada – pouco inferior, de fato, à taxa alcançada quando da 

implantação da indústria automobilística. 

 

A chamada “marcha forçada”1 consistiu na aposta da continuidade da política de 

crescimento econômico. Ela levava o governo à defesa de posições mais convenientes à 

nova estratégia nacionalista aspirando alcançar os resultados obtidos pelo governo 

anterior, apesar dos graves problemas estruturais que se apresentavam naquele 

momento. Era um contexto de turbulência econômica mundial e da opção pela 

estagnação e recessão implementada por alguns países. Nesse momento de crise 

internacional, o governo Geisel assumiu a presidência com a responsabilidade de manter 

os índices positivos de crescimento da economia brasileira.  

Com Mário Henrique Simonsen e João Paulo dos Reis Velloso à frente dos 

Ministérios da Fazenda e do Planejamento, respectivamente, é lançado, em setembro de 

1974, o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND). Ele dava ampla ênfase na 

diminuição da dependência externa com a finalidade de dotar o país de condições para 

suportar os efeitos da crise internacional. Foi um momento em que o Estado brasileiro 

reorienta sua política econômica visando atenuar o déficit de Balanço de Pagamentos, à 

base da compressão das importações de bens de capital (MENDONÇA, 1986, p.102).  

A evolução industrial deveria vir acompanhada de garantia do suprimento de 

energia necessário às realizações econômicas que se efetivassem no futuro. O Estado 

tornou-se o maior agente produtivo da economia e programou uma diversificação de 

matrizes energéticas com vistas a assegurar alternativas que não fossem limitadas 

somente ao petróleo. Nestas circunstâncias, com a ambição de atingir a auto-suficiência 

no setor energético ou, pelo menos, atenuar a dependência em relação ao exterior, houve 

o estímulo à geração de energia elétrica com a construção de hidrelétricas e 

prosseguimento das obras da usina nuclear de Angra I. Além disso, houve a produção 

de álcool combustível para a frota automobilística brasileira (“Pró-álcool”) e 

investimentos na área tecnológica (VIZENTINI, 1998, p.461). Houve ênfase também no 

petróleo, através do avanço da pesquisa e da prospecção de novas áreas de extração 

estimulados pelos contratos de risco. Neles, a empresa parceira do proprietário do bloco 
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realizava todos os investimentos na fase exploratória para ser ressarcida depois que o 

campo iniciasse a produção. 

Os investimentos estatais foram possibilitados porque o governo Geisel 

consagrou grande parte do capital oriundo de empréstimos internacionais para 

investimento em setores básicos da economia imprescindíveis para a política de 

substituição de importações pretendidas pelo II PND. A opção pelo endividamento 

externo para a manutenção do crescimento econômico foi facilitada pela ampla 

disponibilidade de recursos financeiros. Esses recursos eram originários dos elevados 

lucros obtidos pelos países produtores de petróleo, concentrados em instituições 

bancárias européias e que possibilitaram grande oferta de capitais tão necessários aos 

países em desenvolvimento.  

A opção pelo “crescimento-com-endividamento” apresentou-se como a 

alternativa mais razoável devido à impossibilidade de utilização dos insuficientes 

recursos internos da poupança doméstica, para financiar projetos de desenvolvimento 

em infra-estrutura. Deste modo, os investimentos em infra-estrutura, tão essenciais ao 

crescimento econômico, foram garantidos sob a forma de empréstimos internacionais e, 

conseqüentemente, significativo aumento do endividamento externo. 

 

1- A viabilidade do Pragmatismo Responsável 

 

No momento de crise enfrentado pela economia mundial, o Brasil priorizou a 

adoção de uma estratégia que demandava grande incentivo às exportações e forte 

restrição às importações. Nosso país estimulou a produção interna através de política 

substitutiva de importações e intensificação do movimento de exportação como forma 

de integração ao circuito internacional do comércio para a geração de divisas.  

Baseado nesta conjuntura, Geisel delegou ao ministério das Relações Exteriores, 

a tarefa de produzir informações econômicas pertinentes, propiciar aproximações 

políticas e criar condições de ganhos comerciais com outros países. Havia uma 

percepção existente de uma complementaridade entre o interesse nacional em ampliar 

suas exportações e a lógica empresarial em conquistar novos mercados. Essa percepção 

legitimava que fosse montada uma máquina burocrática de apoio ao exportador. 
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O Pragmatismo Responsável e Ecumênico, rótulo que definia a nova estratégia 

de execução da política externa brasileira, gerava grau de convergência entre as áreas 

econômica e diplomática e até certo ponto os militares. Além, é claro, do próprio 

governo Geisel interpretá-lo como o instrumento necessário para a viabilização do 

projeto de desenvolvimento nacional e potencializador do acréscimo de poder 

internacional para o Brasil. A área econômica interessava-se na aquisição de insumos 

para a realização do II PND como investimentos, tecnologia, financiamento e mercados 

para a inserção de produtos brasileiros.  

A diplomacia brasileira realizaria as pretensões de concretização de uma atuação 

mais autônoma de política externa e busca de maximização do poder nacional no plano 

mundial. Ela promoveria alterações substanciais de construção de independência e 

fortalecimento do papel brasileiro na opinião pública internacional. 

A concepção de relações internacionais do ministro das Relações Exteriores 

Azeredo da Silveira se assemelhava às pretensões de Geisel em política externa e sobre 

o papel do Brasil no sistema internacional. O ministro estava amparado na legítima 

consideração de defender uma postura mais audaciosa em nome dos interesses 

nacionais. O projeto de potência emergente conjugava as pretensões e a visão de mundo 

do presidente Geisel e do chanceler Azeredo da Silveira coincidentes na busca de novos 

parâmetros de avaliação da capacidade brasileira e na pretensão de acréscimo de poder e 

participação política no sistema internacional. Ambos convergiam sobre a visão de 

projeção externa do Brasil e a conquista da capacidade de projetar seus pontos de vista 

para o enfrentamento dos desafios internacionais. Convergiam, também, sobre a 

necessidade de execução de um ativismo político internacional que deveria orientar-se 

para a remoção dos obstáculos que se apresentavam, de modo a obter condições mais 

justas de tratamento com as nações mais desenvolvidas. Esse ativismo político era 

fundamentado, sobretudo, nas transformações da estrutura econômica brasileira.  

Havia divergências políticas entre os militares e diplomatas sobre algumas 

atitudes de aproximação. Contudo, a perspectiva de ganhos econômicos vistos como 

providenciais e necessários à seqüência dos significativos índices de crescimento da 

economia brasileira, gerou novo enquadramento e alteração da ordem de prioridades. A 

nova conjugação priorizava o favorecimento econômico acima de preconceitos políticos 

que limitaram a política externa dos governos anteriores. A ambição pelo fortalecimento 
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econômico do país correspondia, portanto, aos objetivos do projeto do regime militar de 

crescente participação brasileira no cenário internacional e sua progressiva ascensão. 

Os militares que integravam o governo Geisel cederam ou foram votos vencidos 

aos argumentos defendidos pelo Itamaraty
2
. Esses argumentos foram interpretados 

como parte do processo de elevação do patamar do Brasil, necessário ao projeto de 

potência em curso desde 1964. A possibilidade de participação na alta hierarquia do 

poder internacional amparada no status de potência média encontrou correspondência 

na cúpula do pensamento militar. Embora tendo ampliado as relações diplomáticas com 

regimes contrapostos ideologicamente, os militares foram justificados pela necessidade 

de obtenção de insumos ao crescimento e ao desenvolvimento econômico brasileiro. 

Havia uma compreensão de que a legitimidade existente se dava pela conjugação dos 

objetivos nacionalistas do governo embutidos na estratégia de crescimento e captação 

de recursos estrangeiros e do empresariado nacional, principal beneficiado no novo 

horizonte comercial que se apresentava. 

Neste contexto de fluidez da Guerra Fria e moderação do expansionismo 

econômico internacional, o governo brasileiro utilizou uma nova leitura de mundo para 

atuação externa. O Pragmatismo Responsável e Ecumênico pautaria os novos rumos da 

política externa brasileira. O termo fora, então, cunhado didaticamente para justificar 

que a forma de inserção internacional do país ocuparia lugar acima dos antagonismos 

ideológicos, assumindo posição universalista. Entretanto, a interrupção do alinhamento 

automático ao ocidentalismo não resultaria de uma apostasia, mas simplesmente do 

exercício de uma diplomacia profissional e competente (SOUTO MAIOR, 2000, p.342). 

A diplomacia brasileira, no entender do governo Geisel, deveria orientar-se 

“para a detecção de novas oportunidades e a serviço, em particular, dos interesses de 

nosso comércio exterior, da garantia do suprimento adequado de matérias-primas e 

produtos essenciais, e do acesso à tecnologia mais atualizada de que não dispomos 

ainda, fazendo, para tanto, com prudência e tato, mas com firmeza, as opções e os 

realinhamentos indispensáveis” (FLECHA DE LIMA, 2000, p.225). A clara pretensão 

de basear a política externa do país acima de discrepâncias ideológicas e limitações 

regionais demonstrou que o governo Geisel, respaldado no crescente desenvolvimento 

do capitalismo brasileiro, procurou situar a posição brasileira descolada da imagem de 

subserviência incondicional já crescentemente questionada desde o governo Costa e 



REVISTA LITTERIS                               ISSN: 1983 7429   Número 3, novembro  2009 

 

 

Silva. Desse modo, o governo isentou-se de compromissos ideológicos rigorosos 

impostos pela Guerra Fria que, mesmo passando por um momento de flexibilização, 

rechaçava qualquer possibilidade de mudança aos países em posições inferiores na 

hierarquia de poder mundial. Além disso, sepultou definitivamente o alinhamento 

automático cuja imagem acompanhava o país no quadro internacional.  

Neste período, o pragmatismo de coexistência característico do mundo bipolar 

dos anos 70 afrouxou os alinhamentos tradicionais e favoreceu o início de uma 

verdadeira globalização com a integração de mercados e o surgimento de novos roteiros 

comerciais e de investimentos. O modelo econômico brasileiro buscou explorar as 

contradições da ordem capitalista, utilizando-se das novas alternativas econômicas que 

se apresentavam como disponíveis naquele momento. Dessa forma a “opção européia”
3
 

despontou como alternativa a ser considerada na estratégia delineada de inserção 

internacional e disponibilidade de cooperação para o avanço econômico perseguida pelo 

II PND. 

A emergência de novas oportunidades de atração comercial brasileira reduziu o 

peso hegemônico dos Estados Unidos na economia do país. Abriu, também espaços 

para a Europa ocupar parcela importante e, confirmar, conseqüentemente, o 

distanciamento econômico, além do político, em relação aos EUA originando novo 

enquadramento das relações do Brasil com este país neste período. A aplicação do 

Pragmatismo Responsável e Ecumênico e a aproximação das grandes economias 

européias contribuíram para o declínio no grau de participação norte-americana na 

economia brasileira. Porém, constata-se a permanência da situação anterior de déficits 

na balança comercial com os Estados Unidos. Desse modo, a “opção européia” 

constituiu-se como parte da engrenagem que garantiu fluxos de investimentos e 

suprimentos. Além disso, integrou o conjunto de possibilidades para o comércio 

brasileiro através de uma linha de cooperação econômica e tecnológica. Essa linha de 

cooperação serviu de contraponto no bloco capitalista ao papel protagônico 

desempenhado pelos Estados Unidos na economia brasileira. 

A conquista de autonomia internacional frente aos Estados Unidos, através do 

direcionamento para novos canais de relacionamento comercial, compreendeu-se dentro 

da estratégia de desenvolvimento econômico deflagrada pelo governo Geisel para a 

manutenção do estágio anterior de crescimento. Tornou-se, de certa forma, natural a 
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busca de oportunidades na Europa Ocidental, de maneira a compensar as constantes 

limitações e entraves que a condição de “aliado especial” nunca garantiu de forma 

plena. Apesar das negociações se processarem com o bloco europeu, o Brasil efetivou o 

estreitamento de relações com alguns países de forma bilateral. Essa era uma forma 

considerada mais vantajosa e sem os impedimentos que o grau de associação no âmbito 

da Comunidade Econômica Européia ensejava no campo comercial.  

O Brasil criou bases concretas para inserção mundial, fincando alicerces de uma 

nova postura no concerto político mundial com a Alemanha Federal, ocupando lugar de 

destaque no que tangia à cooperação econômico-tecnológica. Aproximou-se, ainda, do 

Reino Unido, principalmente na área econômico-financeira e o mesmo ocorrendo com a 

França e em menor grau com a Itália. Não somente a Alemanha Federal buscava 

posição de afirmação própria em relação aos Estados Unidos, mas os países 

comunitários europeus mantinham uma percepção de que a imagem do poder norte-

americano se deteriorava cada vez mais com as crises interna (provocado pelo escândalo 

Watergate e a conseqüente renúncia de Nixon) e externa (retirada das tropas norte-

americanas do Vietnã com aparência de derrota militar) daquele país. Tais fatores 

favoreceram nova localização de poder no cenário internacional e intensa rivalidade no 

bloco capitalista. 

Destacava-se, neste momento, a parceria teuto-brasileira, no âmbito político, 

econômico e tecnológico. Essa parceria era representada na perspectiva de autonomia 

nuclear perseguida pelo Brasil e consubstanciada, inicialmente, através do Acordo 

Nuclear com a Alemanha Federal de 1975. Tal acordo efetivou-se como o exemplo de 

maior impacto e evento mais representativo dos novos pressupostos da atuação em 

política externa do Brasil. 

O surgimento de novas cadeias produtivas possibilitou o avanço da participação 

de produtos brasileiros como calçados, têxteis, produtos siderúrgicos e soja no comércio 

internacional. O avanço desses produtos, constantemente, induzia o Brasil a se 

confrontar com os Estados Unidos e a Europa. De 1967 a 1974, o Brasil acelerou a 

evolução do estágio agrícola, em que apenas recebia capitais, para o industrial, quando 

passou igualmente a exportá-los. Na ocasião, o nacionalismo-autoritário concretizou e 

consolidou o modelo substitutivo de exportações, na medida em que ampliou as 

exportações de manufaturados, capitais e serviços para a América Latina, África e 
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Oriente Médio. Sendo assim, o Brasil competia com os Estados Unidos, Europa 

Ocidental e Japão e continuava a lhes vender, principalmente, produtos primários, como 

café, soja, milho e minério de ferro. Esse papel intermediário entre as velhas potências 

capitalistas do Norte, com as quais aprofundava vínculos econômicos e financeiros, e as 

nações do Sul, em via de desenvolvimento, determinou a ambigüidade da política 

exterior do Brasil e o caráter contraditório das relações com os Estados Unidos (SILVA, 

2003, p.48). 

A autonomia internacional esquadrinhada pelo Brasil e as conseqüências arcadas 

por uma atuação baseada em uma postura própria, culminaram em conflitos comerciais 

inevitáveis com os Estados Unidos, principalmente, e outros países europeus. Haja vista 

a ascendente concorrência de produtos brasileiros no mercado internacional. 

O próprio chanceler Silveira credita as fricções surgidas no período como 

provenientes da emergência brasileira e a possibilidade de desempenhar um papel 

internacional relevante (FONSECA, 2000, p.319).  

 

2- O ativismo internacional da política externa brasileira 

  

O governo Geisel apresentou a consolidação das iniciativas de afirmação 

concebidas nos governos anteriores e operou diversas transformações, além de 

potencializar o Brasil no cenário externo e na opinião pública internacional. A mudança 

do perfil baseado no significativo desenvolvimento econômico influenciou a própria 

perspectiva de atuação brasileira ao conflitar as imóveis estruturas de congelamento do 

poder mundial
4
. Na conjuntura mundial, havia uma tentativa de imobilização do sistema 

internacional devido à solidariedade de votos, em muitos aspectos, entre Estados Unidos 

e União Soviética, contra propostas renovadoras da Carta das Nações Unidas no âmbito 

da Assembléia Geral (BUENO, 1994, p.96). 

Seguindo uma diretriz universalista como orientação da política externa 

brasileira, o governo brasileiro priorizou o aproveitamento das oportunidades 

disponíveis no cenário internacional. Nesse contexto, a ausência do rigor e da tensão 

que caracterizava as relações internacionais da década anterior levou o Brasil a adotar 

uma posição de contestação da ordem internacional. A acusação às “potências líderes” 

de tentativa de impor um congelamento de poder mundial constituiu-se no principal 
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argumento defendido pelos diplomatas brasileiros. Portanto, eles se destinavam a 

romper com esta hegemonia política cristalizada em que as potências não admitiam 

mudanças. 

Conseqüentemente, o ambicioso desejo do governo brasileiro de participação no 

jogo de tabuleiro do poder mundial o fez adotar posições arrojadas. Tais posições, 

condicionadas por um contexto de refluxo da guerra fria, podem ser compreendidas 

como elementos definidores do progressivo distanciamento da esfera norte-americana. 

Isso confirma ações próprias e descomprometidas com os preceitos ideológicos ocultos 

anteriormente respeitados. 

A imagem de transformação em potência que se formou na consciência dos 

formuladores de política externa do governo Geisel foi contextualizada na variação do 

quadro internacional. Ela também se apoiou nas perspectivas de desenvolvimento e 

capacidade econômica obtidas no período. O otimismo alcançado internamente gerava 

enorme confiança e aposta de conquista de novos patamares para atuação em política 

externa. Esse otimismo baseava-se na concepção de que o desempenho econômico 

garantiria ao Brasil uma nova classificação no sistema internacional e consagraria uma 

nova percepção de mundo, além da perspectiva de aumento de poder no plano mundial 

(FONSECA, 2000, p.305). 

Atenção especial foi dispensada pelo governo Geisel para a promoção das 

exportações, sendo observada a montagem de uma eficiente estrutura de apoio ao 

exportador, passando pela atuação do Ministério das Relações Exteriores.  Esse 

Ministério buscava, então, acessar mercados pouco ou nada atingidos pelos produtos 

brasileiros, visando aumentar o volume do comércio exterior brasileiro.  

O governo Geisel, cujo aprofundamento da política externa constituiu-se 

objetivo essencial na estratégia de manutenção do crescimento econômico, aproveitou-

se das condições externas favoráveis para a inserção internacional do Brasil. Ele teria, 

então, a possibilidade de se fazer presente em lugares antes não atingidos e conquistar a 

capacidade de relacionar-se com países, desconsiderando-se a filiação ideológica. 

O estabelecimento de relações diplomáticas com a República Popular da China e 

a prática de um intercâmbio comercial representaram uma face da implementação destes 

novos postulados. O Brasil mantinha um histórico de relação conturbada com a China 

Popular que se iniciou logo após a instauração do regime militar em 1964, com a 
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expulsão de uma missão chinesa no início do governo Castelo Branco. Desde então, o 

governo brasileiro reconhecia somente a ilha de Formosa como a única representante da 

nação chinesa.  

Em 1974, o governo brasileiro optou por reatar as relações com a República 

Popular da China, a China comunista, e confirmou a legitimidade desta em detrimento 

de Formosa. A conveniência nesta atitude evidenciava a clara disposição de prosseguir 

com a orientação pragmática, ao estabelecer contatos com países e regiões que não 

faziam parte do horizonte diplomático e comercial brasileiro
5
. A reaproximação com a 

China comunista, além de representar oportunidade de acesso ao vasto mercado chinês, 

gerava dividendos políticos. A pretensão de incrementar o fluxo de intercâmbio 

comercial com um país de regime diametralmente oposto refletiu as condições da 

ofensiva diplomática do período em busca de novas oportunidades de negócios visto 

com o potencial alargamento do volume de negócios no exterior. 

No governo Geisel, diversos pontos de tensão caracterizaram a atuação externa 

do Brasil com os Estados Unidos. Toda essa tensão formou um clima contencioso no 

relacionamento político-diplomático entre Washington e Brasília, revestindo de relativa 

coerência a política externa independente. Provocariam divergências com Washington, 

as mudanças de posição brasileira referente a questões globais como a condenação ao 

sionismo e ao Apartheid, vigente na África do Sul. Ambos foram considerados como 

forma de racismo em votação na ONU, posição diplomática que permanecia neutra até 

então. O reconhecimento da legitimidade dos novos governos em Angola, Guiné-Bissau 

e Moçambique, recém-emancipadas ex-colônias portuguesas, deve ser localizado no 

conjunto das transformações verificadas na atuação externa brasileira. Esse 

reconhecimento também pode ser contextualizado nas transformações ocorridas na 

política interna de Portugal, que possibilitaram a adoção de novas atitudes. 

Em Angola, principalmente, havia interesse do governo Geisel em tornar o 

petróleo angolano uma das alternativas ao suprimento brasileiro. Assim, o Brasil apoiou 

o grupo socialista Movimento Popular para Libertação de Angola (MPLA), esperando o 

fim da guerra civil e a estabilização política do país africano. A solidariedade com 

Portugal, cuja política visava manter as colônias como províncias ultramarinas, 

acarretava no continente africano desconfiança e hostilidade contra o Brasil. Tais 

desconfiança e hostilidade eram alimentadas pelo caráter conservador do regime 
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autoritário. Ainda no continente africano, o governo brasileiro manifestou apoio à 

autodeterminação da Namíbia e ascensão ao poder da maioria negra na Rodésia 

(BUENO, 1994, p.99). 

A igualdade na interpretação sobre o sionismo e o racismo pelo governo 

brasileiro representou grande polêmica. O novo entendimento acerca da questão 

culminou em indisposição junto ao governo de Israel e conseqüente aproximação aos 

países árabes produtores de petróleo, devido ao apoio à causa palestina. A revisão da 

posição brasileira sobre este tema deve ser observada como parte da estratégia de 

aproximação dos países produtores de petróleo do oriente médio. O Brasil estava sob 

pena de correr risco de desabastecimento de petróleo, e da perspectiva de intensificação 

comercial com o continente africano.  

Outras questões encaradas como desagravo ao governo norte-americano também 

pontuaram a política externa de Geisel: a abertura de embaixadas em países do bloco 

soviético e a abstenção do voto na OEA (Organização dos Estados Americanos) sobre 

projeto, que previa a suspensão de sanções a Cuba e sua reintegração à OEA, posição 

manifestada na Reunião de Consulta da OEA em Quito, em 1974. Washington se 

posicionava abertamente contra a revogação das sanções e esperava a adesão de todos 

os governos latino-americanos para confirmar o isolamento cubano no continente. 

Apesar de não representar grandes oportunidades comerciais, esse fato delinearia uma 

independência da atuação internacional do Brasil, conquanto a abstenção na votação da 

OEA já indique uma possibilidade de aproximação nos anos subseqüentes. 

No entanto, o Acordo Nuclear assinado com a Alemanha Federal a 27 de junho 

de 1975 que garantia a transferência do ciclo atômico completo, ou seja, juntamente 

com toda a tecnologia de enriquecimento de urânio e seu reprocessamento se tornou o 

aspecto técnico mais sensível da pretensão brasileira e de grande impacto na opinião 

pública internacional. A assinatura deste acordo teuto-brasileiro e a resistência do 

governo brasileiro face às pressões advindas de Washington, principalmente no governo 

norte-americano de Jimmy Carter, representou o nível mais baixo das relações entre 

Brasil e Estados Unidos 

Neste período, as ações e opções empreendidas no contexto internacional pelo 

governo brasileiro provocaram sérios conflitos entre Brasília e Washington. Porém, as 
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divergências contribuíram para moldar e confirmar uma tentativa de atuação própria e 

soberana no contexto das relações internacionais.  

Tal postura de questionamento da nova ordem mundial e da liderança inconteste 

dos Estados Unidos forneceu subsídios para o governo buscar mudanças do Brasil na 

expectativa de tornar-se um player no tabuleiro de poder mundial.  

 

3- Considerações finais 

 

O trabalho traz à tona uma breve análise da política econômica adotada pelo 

governo Geisel onde a economia brasileira continuou a registrar altas taxas de 

crescimento econômico, apesar do repentino encarecimento do preço do petróleo no 

mercado internacional. 

Após o “choque do petróleo” em 1973, verificou-se uma crise na economia 

internacional e um panorama mundial marcado por recessão e redução das importações. 

O governo Geisel através de novas orientações econômicas, como a freqüente tomada 

de empréstimos e grandes investimentos em infra-estrutura, sustentou o crescimento 

econômico. 

Deve ser somada a estes fatores, principalmente, a política externa brasileira 

caracterizada de pragmática e que mudou algumas orientações políticas anteriormente 

respeitadas. Notaram-se neste período, diversas divergências com Washington, 

contribuindo, interna e externamente, para uma percepção de imagem de potência do 

Brasil. 

A mudança na atuação da política externa brasileira se caracterizou pela busca 

de maior autonomia. Além disso, gerou, conseqüentemente, pontos de divergência com 

os Estados Unidos.  

A abstenção de voto na OEA que pretendia a continuidade de sanções a Cuba, o 

reconhecimento do governo de Angola ligado ao grupo socialista MPLA, a condenação 

do sionismo e do apartheid sul-africano foram algumas das questões reformuladas pela 

diplomacia brasileira que desagradaram o governo norte-americano. Todavia, a atitude 

mais desafiadora e simbólica do desejo de autonomia expressos pelo governo Geisel, 

está representado no Acordo Nuclear assinado entre o Brasil e a Alemanha Federal em 

1975.  
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1 A idéia de “marcha forçada” é título do livro de Castro e Souza (1985). 
2
 Membros militares através do Conselho de Segurança Nacional eram sempre 

consultados nas decisões de política externa brasileira, em assuntos ligados à segurança 

nacional. Porém, durante Geisel, não foram tão decisivos nas formulações definidas, 

sendo freqüentemente voto vencido nas posições mais “radicais” da nova orientação de 

inserção internacional do Brasil. Dessa maneira, a função principal do Conselho de 

Segurança, que se constituía em assessorar o presidente para a formulação e execução 

da política de segurança nacional, parece não ter funcionado de acordo com seu papel 

institucional no governo Geisel (PINHEIRO, 2000, p.466). 

3 Expressão utilizada em discursos de Azeredo da Silveira sobre os recursos da política 

exterior. Sobre o tema ver Saraiva (1990). 

4 Conceito formulado pelo influente membro do corpo diplomático brasileiro Araújo 

Castro, que defendia a ideia de autonomia como capacidade de gerar a norma de 

conduta na cena internacional e criticava a tentativa de cristalização do sistema de poder 

mundial por parte das grandes potências. Sobre o tema ver Amado (1982).  
5 Deve-se admitir que a aproximação entre Washington e Pequim, abriu espaço para a 

mudança de postura dos aliados norte-americanos, de reconheceram a legitimidade de 

Pequim sobre Taipé (Formosa), como verdadeira representante do povo chinês, 

proclamando seu reconhecimento. 
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ARTES DE FIANDEIRO 
 

Rodrigo da Costa Araujo 1 
(UFF) 

 
 

 
RESUMO: Através da novela Pela Noite, do escritor gaúcho Caio Fernando Abreu 
(1948-1996), este ensaio tem por objetivo ampliar o inventário teórico-crítico acerca das 
modalidades de representações desencadeadas pela narrativa, diante do deslocamento de 
idéias que enredaram as últimas décadas dos séculos XX e início do XXI, acentuando 
propostas de leitura que divisam correspondências estéticas entre as matrizes labirínticas 
do Decadentismo e as fanstasmagorias da Pós-Modernidade. Assim, o movimento 
vertiginoso e a areia movediça que este autor lança sobre uma produção que mistura 
atmosfera melancólica, depoimentos catárticos, performance, cinema, fhashes 
cinematográficos, alteridade e prosa poética, permite-nos chamá-lo de fiandeiro 
decadentista. 
 
Palavras-chave: Caio Fernando Abreu - Decadentismo - Pela Noite - fiandeiro 
 
ABSTRACT : From the short story "Pela Noite" (By night) by this writer Caio 
Fernando Abreu (1948 - 1996) born in Rio Grande do Sul, this article hás by purpose to 
improve the theoretician-critique create about ways of representation as a result of 
narrative tale, in front of ideas dislocation that involved the late decades of centuries 
XX and beginning of century XXI, making evident reading purpose that boundary 
esthetic equivalence between primitive labirintic from decadentism and the 
phantasmagoric from post-modernity. Therefor, the sudden movement and the 
quicksand thad this writer throw on one production that mix melancholy atmosphere, 
purified testimony, perform, pictures, movie flashes, individuality, and poetic prose, 
admit us to call him decadent spinner. 
 
Key words: Caio Fernando Abreu - Decadentism - "Pela Noite" (By Night) - Spinner. 

 
 

Não existe volta para quem escolheu o esquerdo. 
Caio Fernando Abreu, Pela Noite 

 
 Responsável por uma constelação significativa de imagens Caio Fernando Abreu 

(1948-1996) constrói sua prosa sobre constantes colagens: o texto já lido, o texto como 

                                                 
1 1 Professor de Literatura Brasileira da FAFIMA - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Macaé, Mestre em 
Ciência da Arte pela UFF e Doutorando em Literatura Comparada, também pela UFF. E-mail: 
rodricoara@uol.com.br. Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4139426D0. 
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recorte e, principalmente, o texto já visto, neste último caso referente ao cinema, uma 

das fontes e inspiração de sua escritura. 

  Como uma sanguessuga, “o poeta negro” 1 faz de sua arte representações de 

outras, arquitetando uma escritura em palimpsesto - textos menores imitam a linguagem 

cinematográfica e são reescritos e colados de modo que fiquem sobrepostos à escritura. 

Tudo inserido num contexto discursivo sugerindo, como nas palavras do autor, que 

“nossa mente (seja) uma grande colagem.”2 

 Constatamos, com isso, o trabalho da tessitura na montagem de suas tramas, bem 

como o seu esforço por esconder o trabalho “citacional”.  Percorrer esses subtextos da 

escritura, em Pela Noite, é o desafio desse ensaio, pois a prosa de Caio Fernando Abreu 

não desenha um caminho a ser seguido pelo leitor, apresenta-se, para quem dele se 

aproxima, com certo desconforto, justificando que a escritura está o tempo todo 

construída sob várias vozes textuais e para si mesma, e é o seu próprio fantasma. 

 Para contar essa viagem noturna, do “enamorado da morte”, será eleita a 

analogia do discurso-vampiro, isto é, a narrativa cuja meta é o silêncio, espaço onde as 

pessoas se destroem, onde os vampiros vivem. Uma narrativa que aponta para a palavra 

envenenada (phármakon)3, que constrói no discurso a imagem que conta para ela 

mesma a história que se pretende apagar, desaparecer, para deixar em seu lugar 

simplesmente o que designa e, desse modo quem sabe, revelar com maior ênfase, sem a 

mediação da palavra, a realidade vampirizada. 

 A epígrafe do conto Pela Noite anuncia que a narrativa será sobre o amor, o que 

segundo BARTHES (2003, p. 161) “querer escrever o amor é afrontar o atoleiro da 

linguagem: esta região desesperada em que a linguagem é ao mesmo tempo muito e 

muito pouco, excessiva (pela expansão ilimitada do eu, pela subversão emotiva) e pobre 

(pelos códigos mediante os quais o amor a rebaixa e reduz)”. 

 
Mas também, às vezes, a Noite é outra: sozinho, em postura de meditação (será talvez um papel 
que me atribuo?), penso calmamente no outro, como ele é: suspendo toda interpretação; o desejo 
continua a vibrar (a obscuridade é transluminosa), mas nada quero possuir, é a noite do sem-
proveito, do gasto sutil, invisível: estoy a escuras: eu estou lá, sentado simples e calmamente no 
negro interior do amor. (ABREU, 1996, p. 54). 
 

 O vocábulo “noite” no título do conto, reiterado da epígrafe de Barthes no texto, 

instaura os sentidos predominantes que percorrem a realidade descrita, como passeios 

pela paisagem noturna da cidade assumida pelo narrador. O que também pode sugerir o 



REVISTA LITTERIS No 2  ISSN: 1982-7429  www.revistaliteris.com.br 
Maio 2009 
 
 
universo tátil, a sensação do corpo e a exploração da linguagem amorosa, onde os 

sistemas semiológicos (tacto, gestual e gustativo) se misturam profundamente para 

darem origem a um grande código de comunicação sensorial. 

 Nesses “fragmentos de amor” que se montam, apesar dos medos que rondam os 

personagens, das culpas e das dificuldades, das referências a AIDS4, ainda que 

indiretamente presentes na narrativa, dos comportamentos estereotipados, da mistura do 

nojo e desejo que sempre acompanha toda experiência erótica5, é a busca do encontro 

amoroso com o outro, que está em jogo. 

 Pela Noite narra a história de dois jovens, sem perspectivas, que partem numa 

noite de sábado em São Paulo em busca de algo maior que o preenchimento do vazio e 

o mascaramento da solidão. A trama gira em torno do relacionamento homoerótico 

entre Pérsio e Santiago cujos nomes dos mesmos fazem parte de um jogo proposto por 

um deles que é crítico de teatro. Pautados nesse terreno de ilusão, da 

simulação/máscara, o dono do apartamento fica sendo Pérsio, do romance Os Prêmios, 

de Júlio Cortazar e seu convidado - Santiago, da obra Crônica de uma morte anunciada, 

de Gabriel Garcia Márquez, forma como são identificados ao longo de toda a narrativa. 
6 

 O amor homoerótico tematizado no conto, como um “filme em câmara lenta. 

Talvez três vezes, repetindo os mesmos fotogramas – gesto incompleto, gesto 

incompleto e gesto incompleto”7 remonta valores da estética camp em que tudo pode ser 

caracterizado por ‘uma predileção pelo artificial e pelo exagero, por um tipo de 

esteticismo, uma forma de ver o mundo como um fenômeno estético’. (SONTAG,  

1987, 318) 

 
Quase não vejo ninguém, quase não saio mais. Dou aquelas aulas,volto para casa. Aí fico lendo 
ou vou ao cinema. Vou ao cinema quase todo dia. Ou vejo uns dois filmes na televisão cada 
noite. Já ando vendo as coisas, as coisas todas como. Como se meus olhos fossem lentes. Dessas 
de cinema, um “close”, pá, vejo mais perto. Um “zoom”, pá vou afastando. (ABREU, 1996, 
p.98) 
 

 Verdade e falsidade ou jogos de montar, nesse sentido, passam a designar limites 

inalcançáveis, tanto no campo do real, quanto no campo da performance teatral nas 

relações entre Pérsio e Santiago. O autor parece pouco interessado em localizar suas 

personagens no tempo ou cenários muito verídicos (no sentido de identificáveis), mas 
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fica clara a presença da atualidade como contexto de toda a paranoia que vai se 

desenvolver entre eles. 

 A atitude camaleônica da narrativa, que embora faça uso do narrador em terceira 

pessoa, constrói o foco narrativo mais complexo e variado do que se pode perceber 

numa visão superficial. 

 O excessivo detalhamento, aliado à técnica descritiva, é um elemento que 

corrobora a impressão de que se está diante de um painel fotográfico. O leitor é 

arrastado pela ilusão de realismo inerente à palavra do narrador, que também encontra 

uma narrativa lenta em consequência das interrupções do pensamento. Esse recurso 

desencadeia no corpus narrativo uma morosidade como nos recursos fílmicos. É por 

isso que se tem a impressão de um texto que fotografa o real, transpondo-o tão 

fielmente quanto a palavra consegue transpor.  

 Nessas colagens e caleidoscópios repletos de imagens, nessas utilizações de 

recursos da linguagem cinematográfica, nas citações literárias que lembram os nomes 

dos personagens, nas intricadas relações entre imagem e linguagem verbal, Caio vai 

construindo uma poética do recorte-colagem ou simplesmente do recorte, o que também 

pode ser intitulado de um discurso vampiresco, um discurso que depende de outros 

discursos. 

 Na escrita cinematográfica de Caio, o leitor atento, fisgado pelo jogo de 

simulações, tenta decodificar o simulacro do “amor inventado”, como dizia Cazuza. 

Cinema, teatro e música culminam, nesse conto, para representar “marginais que vivem 

com ironia nas entrelinhas” que falam da AIDS, dos desvios do amor, da loucura lúcida, 

“dessa magia de encantador de serpentes, que, despojado e limpo, vai tocando sua flauta 

e as pessoas vão se aproximando de todo aquele ritual aparentemente simples, mas 

terrível, porque revelador de um denso mundo de sofrimento. De piedade. De amor.” 8 

 A mistura de planos narrativos extra e intradiegéticos, a discussão da própria 

ficcionalidade do que está sendo representado (ou filmado) ou do gênero do texto 

(conto?novela?), a composição polifônica para estruturar o discurso (cinema, teatro e 

música), a mistura de biografemas e ficção, a ironia e o simulacro reforçam o discurso 

metaficcional apontado por Linda Husteon em Poética do Pós-Modernismo ou em 

outros enfoques discutidos no famoso ensaio A obra de arte na era de sua 

reprodutividade técnica, de Walter Benjamin.  
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 Assim, a questão do enredo e suas implicações na sequência lógica e temporal 

dos acontecimentos em Pela Noite ficam comprometidos, pois desconstroem normas já 

questionadas pelas narrativas truncadas e carregadas de elipses de Clarice Lispector, 

uma das maiores influências de Caio para moldurar sua escritura cinemática. 

 Nesse filme pelas ruas da cidade, com identidades “emprestadas”, Pérsio e 

Santiago constroem com máscaras, um amor homoerótico, de seres ex-cêntricos que 

“buscam o conhecimento do ser humano que existe por trás das máscaras de cada um. A 

história termina quando realmente começa:” Eu não me chamo Santiago. E eu não me 

chamo Pérsio, portanto nós não nos conhecemos”. Aí é que eles começam a se 

conhecer, porque até aí foi um jogo.” ( BESSA, 1997, p. 8) 

 Esse estilo vertiginoso e impressionista marcado pelo jogo como na crônica O 

rosto atrás do rosto, do mesmo autor, lembra que “o rosto não era um rosto vivo. O 

outro rosto era uma máscara morta sobre um outro rosto vivo. Estendeu as duas mãos e 

arrancou a máscara do outro rosto” ( ABREU, 1996, p. 37) 

 Entre máscaras, amor, solidão e morte Caio estabelece pontes de sua narrativa 

com os valores do Decadentismo “ que floresceu maquiando a escritura, na tentativa de 

transfigurá-la ao máximo, através de fulgurações, refinamentos estéticos, numa 

exacerbada consciência de estilo”. (MUCCI, 1994, p. 67) Outra metáfora tecida do 

tapete onírico do neodecadentismo de Caio envolve o conceito de amor nessa trama: 

 
 Mesmo sabendo que, ao fim ao cabo, a frustração total espera-o, o decadentista constrói uma 

teia de amor, onde se enreda mais mentalmente do que fisicamente, apesar da carga de volúpia 
que raia sua emoção intelectualizada. (...) O artifício do simulacro, o fingimento perpassam 
por todo o Decadentismo, ferindo a obra, conferindo a vida dos escritores finisseculares, que 
arquitetam um mundo de sonhos quase parecido com o mundo real, onde o amor, como o deus 
Jano, possui duas faces, uma atingível, outra inatingível. (MUCCI, 1994, p. 70)  

   
 Essa estética da libido, ainda que envenenada (phármakon) por Caio nesse 

conto, salpicada com goles de vinho, que os personagens sempre tomam, foge da 

fotografia realista-naturalista para ceder lugar a um filme que explora tons desmaiados, 

ou ações de divas experimentadas pelos personagens como numa espécie de pose que 

ficou no imaginário gay.  

 
“Ficou olhando na capa os olhos profundo de Lana Turner. Levantou-se para virar o disco. 
Aproveitou que estava em pé para entreabrir as duas folhas de vidro da janela. Um vento quase 
gelado bateu em sua testa. Ao recuar, viu o próprio rosto misturado às luzes da cidade, corado 
como o de um garoto em meio a um ato obsceno.” (ABREU, 1996, p.79) 
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 Entre pensamentos obscenos, sinestesias e embriaguez dos sentidos, o texto flui  

com personagens imersos numa escrita cinemática dionisíaca. É o que se percebe como 

um narrador-câmera que filma os corpos e o ambiente erótico num determinado 

momento que Santiago constrói seus devaneios, enquanto Pérsio toma banho: 

 

Como se fizesse algo proibido e pudessem surpreendê-lo assim, vampiro de intimidades.... o 
rosto erguido para a câmera de um, em direção à luz, o rosto do outro mergulhado nos cabelos 
do peito, como o quadro da sala, os músculos tocando-se tensos, luz azulada sobre os dois, 
estrelas emaranhadas nas peles, nas carnes matas cerradas, pântanos de estranho perfume, o 
grande pau em ereção ...o vinho misturado à cor do tapete, tinto sobre tinto, poça onde se 
refletiriam não os edifícios, mas esquisitas luzes íntimas... Tocou o próprio pau endurecido 
contra a calça. E ouviu a voz rouca de Pérsio, do meio da água, num grito, no banheiro: 
__ Vira o disco. Esse é ótimo. (ABREU, 1996, p.78) 

 
  “Saídos de um filme preto-e-branco para a rua repleta de cores”, os vampiros da 

noite, partem pelas ruas de São Paulo numa noite chuvosa.  O brilho falso dos 

luminosos mascara a noite e as chuvas constantes se associam à dificuldade de 

circulação pelo espaço: “a grande avenida cheia de carros em movimento, anúncios 

luminosos, a cidade encharcada, alagada, nunca mais pararia de chover. Charco e brilho, 

pensou sem querer.” (ABREU, 1996, p.130). 

  Além de charco e brilho, o jogo do duplo nessa narrativa reforça as 

representações e atitudes teatralizadas dos protagonistas que também podem ser 

percebidas no significante “Santiago” – como união de Santo e Iago, prenunciando 

características contraditórias do personagem – o primeiro, tranquilidade, beatitude e o 

segundo imagens muito diversas – “dentre elas uma aproxima-se em hebreu, a Jacó, que 

significa aquele que segura pelo calcanhar, que tenta derrubar ou deter seu oponente” 

(PIVA, 2001, p. 72). Duas identidades e nenhuma ao mesmo tempo, apenas um jogo de 

simulações. 

 Apesar de “deter seu oponente” Santiago não domina a cena. Pérsio, nome que 

ele próprio se autodenomina, tomado como empréstimo conduz frequentemente a trama 

através de longas falas dirigidas a Santiago e teatrais discursos diretos, e mesmo assim 

ficam no ar o silêncio e o vazio interior, embora ele próprio afirme que não possua 

valor. “Ninguém se chama Pérsio” (ABREU, 1996, p.66) 

 O jogo proposto por Caio é o da narrativa que entende a leitura do complemento, 

do já conhecido (nomes Pérsio e Santiago), seja na apresentação ou no representado. 

Esse modo de se posicionar diante do leitor leva a narrativa e o objeto plástico pós-
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moderno à definição de suas próprias regras, de modo que nada escapa ao seu propósito 

questionador. 

 A partir da indeterminação, ironia e jogo, decorrentes da arte pós-moderna, 

instaura-se a prática vampiresca de um olhar recortado e descontínuo – uma poética de 

recorte colagem - que se apresenta em muitos contos desse autor.  Mas entre tantos 

discursos recortados nessa prática textual, Lenirce Sepúlveda (2003, p. 170) esclarece 

que o mais forte é o discurso fílmico. 

 Fronteiriça no que confunde o confessional com o ficcional, o real com o 

simulacro, o  del pastiche estereoscópico del pasado e la realidad actual9, o apolíneo 

com o dionisíaco, esta narrativa lembra “A Festa de Babete”, que instaura crises e 

silêncios  e as cenas transgressoras e capazes de  absorverem nosso sangue, como no 

filme “Má Educação”, do cineasta Pedro Almodóvar, tudo regado ao vinho para ser 

possível ir mais longe do que os sentidos e a razão permitem. Uma consciência 

perversa, uma “má educação”, uma narrativa revestida de amor, mas extremamente 

requintada de ironia, fragmentações, subtextos na cidade vertiginosa. 

 Como vampiros vestidos de preto, Pérsio e Santiago conjugam as pulsões de 

Eros e Tanatos, encarnam a violência e a solidão urbana, o amor e a “coragem de ser 

bicho”. “O amor só acontece quando uma pessoa aceita que também é bicho. Se o amor 

for a coragem de ser bicho. Se o amor for a coragem da própria merda.” (ABREU, 

1996, p. 114) 

 Essa prosa catártica, porém carregada de lirismo, aproxima-se das considerações 

de Bataille sobre o erotismo. O nojo, o medo, a repulsa, mas essencialmente o amor: 

“amor e sexo, amor e morte, amor e abandono, amor e alegria, amor e memória, amor e 

medo, amor e loucura”10.  

 Em Pela Noite fica no ar um tom de que as tensões não sejam resolvidas, uma 

angústia que permanece combinando extremos, mínimos e máximos – mergulhados, os 

leitores devem perceber que se trata de uma poética tátil-visual idealizada pelo narrador 

pós-moderno, que adentra numa noite escura, com personagens difusos e, ao mesmo 

tempo, múltiplos, imagens que filtram através de recortes fílmicos, temporais e 

espaciais, histórias não concluídas feito movimentos emprestados da câmera 

cinematográfica.  
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 Todos esses recursos vampirescos de Caio, concretizados através de recortes, 

colagens e montagens, sempre incompletos, negam o poder de onisciência do sujeito. 

As imagens assim constituídas são, no limite, simulacros, pois, como afirma Silviano 

Santiago, o narrador pós-moderno, “sabe que o real e o autêntico são construções de 

linguagens” (2002, p. 47).  

 A narrativa vampiresca e neodecadentista, por sua vez, não se fará a partir dos 

pedaços desses recortes de outros discursos, mas do seu fluido vital, o sangue dos 

leitores-vítimas, que contaminados com seu phármakon, reproduzem fluidos sanguíneos 

na conotação erótica camp de morder e sugar, cujo resultado é a reprodução ou a 

repetição de uma identidade aparentemente idêntica à do invasor da relação. 

 Como num vampirismo-narrativo em mosaico, Pérsio e Santiago vivem um 

conflito homoerótico pós-moderno que exige sangue fresco para alimentar a narrativa 

sublime e demiúrgica, ou segundo MAFFESOLI (2005, p. 158) um “orgiasmo11 que 

penetra todas as instâncias da vida social.” 

 Essa narrativa de amor, embriagada, encharcada de vinho, que exige leitores que 

não aceitam os episódios lineares, e principalmente que “procuram exatamente o que 

será capaz de doer ainda mais fundo, o verso justo, a música perfeita, o filme exato, 

punhaladas revirando um talho quase fechado, cada palavra, cada acorde, cada cena, até 

a dor esgotar-se autofágica, consumida em si mesma”. (ABREU, 1196, p.152) como 

citou Caio Fernando Abreu. Uma narrativa doída, fingida e antiepifânica12.  

 

Notas: 
 
                                                 
1 Ensaio feito por José Castello. Intitulado O poeta negro, referindo-se a Caio Fernando Abreu. O autor 
afirma que Caio era enamorado da morte. Preferia sempre as atmosferas sombrias e se deixou guiar por 
uma estética dark que começava nas roupas negras, nas olheiras emprestadas de El Greco, no porte 
arqueado, e que se ampliava em suas idéias depressivas a respeito do mundo e a seu redor. p 58. 
 
 

2 ABREU, Caio Fernando. A Grande Fraude de Tudo. Entrevista concedida à Revista Escrita, São Paulo, 
nº 6, 1976. p.7-8. 
 
 

3 Phármakon – segundo Evando Nascimento de acordo com a polissemia da palavra pode ser permitida a 
tradução por remédio, veneno, droga, antídoto ou filtro, a depender do contexto.  p. 112. 
 
 
 

4 Pela Noite, publicado em 1983, segundo Marcelo Secron Bessa, é provavelmente o primeiro texto 
literário brasileiro que trabalha com o tema da AIDS. p.51 
 
5 BATAILLE, Georges. O Erotismo. São Paulo: Arx. 2004. 
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6 Apesar de não serem os nomes dos personagens, os quais não são dados a conhecer, por isso serão 
identificadas ao longo desse ensaio a fim de se distinguir com mais clareza a quem se refere cada citação.  
 
 

7 ABREU, Caio Fernando. Pela Noite. p. 57.  
 
8 FERRAZ, Geraldo Galvão. Pelas Noites Vazias. Isto É. São Paulo, nº 355, ano 7, p. 86, 1983 
 
9 JAMESON, Fredric. El posmodernismo ou la lógica cultural del capitalismo avanzado. Buenos Aires: 
Paidós, 2005. 
 
 

10 ABREU, Caio Fernando. Os Dragões não conhecem o Paraíso. São Paulo: Companhia das Letras, 
1988. (Prefácio) 
 
 

11 Orgiasmo: neologismo criado pelo autor que transpondo para o social, pode-se dizer que viver um 
orgiasmo é ter múltiplas identificações, é se entregar para vários amantes, que não são somente pessoas, 
mas coisas, programas de TV, atividades, esportes, entre outros.  
 
 

12 Anti-epifanias: termo usado por Olga de Sá para representar as epifanias do feio, da náusea ou epifanias 
irônicas e corrosivas que também revelam o ser, pelo seu avesso. Conceito utilizado pela autora para 
estudar a obra de Clarice Lispector.  
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As Múltiplas Abordagens do Passado e a Diversidade do Presente. 

Marco Aurélio de Souza (UEPG)1 

 

Discutir as produções historiográficas da atualidade de forma ampla e 

genérica é tarefa que implica em diversos obstáculos e desafios. Os organizadores 

de “Historiografia Contemporânea em Perspectiva Crítica”, Jurandir Malerba e 

Carlos Aguirre Rojas, tendo em mente tais implicações, trazem aos leitores uma 

análise desta historiografia que foge do geral e dá preferência para os itinerários 

essenciais da trajetória dos estudos históricos no século 20, solucionando assim os 

eventuais problemas que decorreriam de empreitada exageradamente pretensiosa. 

No entanto, a escolha destes itinerários essenciais é já um trabalho perigoso. 

Trabalho este que os pesquisadores reunidos neste volume tomaram para si, na 

obra resenhada nas linhas que se seguem.     

 No capítulo de abertura – o primeiro de 12 artigos – chamado “Tese sobre o 

itinerário da historiografia do século 20: uma visão numa perspectiva de longa 

duração”, Rojas enfatiza um aspecto determinante para entendermos a historiografia 

http://www.travessa.com.br/Jurandir_Malerba_(Org.)/autor/28F442CF-F123-4D05-8E2A-4D5445E4E25D
http://www.travessa.com.br/Carlos_Aguirre_Rojas_(Org.)/autor/8866A4BC-F013-4A07-88A1-A1E491A5D607
http://www.travessa.com.br/EDUSC/editora/192f518c-cd59-44a0-b861-45b6be6a440a
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atual e a intenção da obra que o próprio organiza: Ao atentar para o fato de que 

ninguém é hegemônico na historiografia contemporânea e que vivemos uma 

situação de policentrismo na inovação historiográfica, o autor chama a atenção para 

as inúmeras contribuições para o campo da história que surgem no que por muito 

tempo foi visto como periferia cultural. Partindo deste ponto compreendemos a 

preocupação demonstrada pelo historiador mexicano em colocar a América Latina 

no mapa da renovação historiográfica mundial, contribuindo de forma específica 

para as novas abordagens que estão se constituindo. O capítulo de abertura pode 

ser visto, portanto, como uma introdução ao que nos espera adiante: A historiografia 

contemporânea discutida aqui, é aberta a novos personagens e sujeitos, e tal 

abertura fica evidente se observarmos as origens dos pesquisadores que contribuem 

para o livro. Além do mexicano Rojas e dos sete historiadores brasileiros, 

encontramos mais quatro pesquisadores oriundos de localidades não muito 

convencionais no estudo de história no Brasil. Um fragmento das produções de 

Espanha, Rússia e Cuba são apresentados ao público brasileiro, que, infelizmente, 

muitas vezes se mostra míope às produções que fogem do eixo hegemônico. 

 “Novas tendências na historiografia russa e o problema da correlação entre 

micro e macro-história”, escrito por Lorina Repina, dedica-se a pensar a 

historiografia russa após a queda do regime soviético, com as antigas certezas e 

estruturas sendo desacreditadas e o processo de modelar um novo paradigma na 

disciplina histórica do país. Neste emaranhado de tendências e abordagens vindas 

de diversas localidades, Repina busca discutir um problema fundamental na 

historiografia russa; a questão do micro e do macro e suas relações e conexões. 

Problema semelhante é discutido mais adiante – capítulo quinto - em “Convite a 

outra micro-história: a micro-história italiana”, onde Rojas nos traz algumas reflexões 

sobre a originalidade e as origens da micro-história italiana, demonstrando de que 

forma o projeto intelectual italiano trabalha a interdependência entre o micro e o 

macro na História – o micro visto como um espaço de experimentação que produz 

não uma História diversa da que conhecemos, mas sim esta mesma História vista 

por perspectiva e escala diferentes. 

 Voltando ao terceiro capítulo, encontramos um panorama geral da produção 

historiográfica na Alemanha do século 20 construído por Estevão de Resende 
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Martins. Partindo da influência do historicismo e do positivismo no início do século e 

passando pela fase de desorientação que culminou com o regime nazista – onde a 

produção da História acadêmica não requer muita atenção, por motivos óbvios -, o 

historiador brasileiro procura trazer as contribuições da historiografia alemã 

(ocidental), dando ênfase ao trabalho de Jörn Rüsen e o grupo de pesquisadores do 

qual este fez parte. Por fim, uma rápida pincelada na produção da Alemanha 

Oriental – refém da ortodoxia política do governo – e um apontamento para as 

produções recentes – após unificação – da História Alemã fecham o artigo.  

 Antonio Luigi Negro, em seguida, coloca na pauta a História Social e as 

contribuições de E. P. Thompson nos trabalhos brasileiros que se ocupam dos 

séculos XIX e XX. “Um certo número de idéias para uma história social ampla, geral 

e irrestrita” discute temas centrais sobre a história dos trabalhadores brasileiros, 

como as definições de paternalismo, populismo e trabalhismo, migração, disputa 

cultural, a influência da Nova Esquerda Inglesa na historiografia brasileira e a 

sempre atual discussão acerca da conceituação de classe e experiência. 

 A historiografia espanhola - de seus primeiros passos no positivismo até a 

década de 1990 - é discutida no extenso ensaio de Gonzalo Pasamar Alzuria, “Os 

historiadores espanhóis e a reflexão historiográfica (c. 1880-2000)”. O ímpeto de 

formular metodologias e filosofias da história, no intuito de legitimá-la enquanto 

ciência, impulsionado pelo positivismo no fim do século XIX, foi na Espanha não 

muito diferente do que nos demais centros de estudos históricos de então. No 

entanto, as especificidades do pensamento histórico espanhol são detalhadamente 

expostas adiante; da influência nietzscheana e a “singularidade histórica”, até o 

marxismo de Josep Fontana, passando pela influência da escola dos Annales. 

Alzuria conclui, no entanto, apontando para a importância da história da 

historiografia, área promissora em seu país, que ainda não recebeu a devida 

atenção. 

 O capítulo 7, intitulado “A renovação historiográfica francesa após a „guinada 

crítica‟”, por sua vez, se ocupa das recentes tentativas da historiografia ligada à 

escola dos Annales de estabelecer novos métodos e abordagens à pesquisa 

histórica, visando uma legitimidade científica renovada para a disciplina. Helenice 

Rodrigues da Silva discute de que forma a Nova História Cultural francesa vem 
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trabalhando temas e conceitos importantes que servem de referência para o 

pensamento histórico contemporâneo, como representação, memória e simbolismo. 

 Em seguida, os pesquisadores brasileiros Francisco J. C. Falcon e Marcus 

Alexandre Motta – auxiliados por Ana Luiza Marques – elaboram apresentação da 

historiografia portuguesa, organizada em três pilares: Num primeiro momento, a 

contribuição de Antônio Sérgio para a História Cultural de Portugal, em segundo, a 

historiografia escrita anteriormente ao marco da Revolução dos Cravos (1974), e, 

por fim, a historiografia contemporânea e seus inúmeros caminhos. Nos dois 

primeiros momentos, a narrativa pessoal mesclada com linguagem poética e fatos 

históricos toma forma em belíssima explanação. O terceiro - e mais extenso – 

momento, apresenta-nos, por vezes de forma esquemática, os caminhos de maior 

relevância da historiografia portuguesa pós-1974; a saber, a história pós-moderna, 

econômica e social, da cultura, das idéias e das mentalidades. E, concluindo o 

artigo, nos conta algo sobre as novas tendências da historiografia lusitana. A 

quantidade de autores contemplados no capítulo – os autores apresentam vasta lista 

de obras e historiadores - não será tratada aqui por conta dos limites de uma 

resenha.  

 O capítulo seguinte, “A Historiografia Latino-americana da Questão Nacional: 

Nações inacabadas; inimigos da nação e a ontologia da nacionalidade”, de Claudia 

Wasserman, centra-se na problemática do surgimento das nações e nacionalidades 

latino-americanas, procurando discutir de que forma a historiografia de nosso sub-

continente tratou as questões do nacionalismo e seus usos políticos durante o 

século XX.  

 “História e Nação: Trajetória da historiografia cubana do século 20”, do 

pesquisador cubano Oscar Zanetti Lecuona, busca reconstruir o percurso da 

historiografia cubana, de seus primórdios positivistas até a difusão do marxismo e 

sua futura utilização por parte do estado, com a revolução de 1959. Na verdade, 

Lecuona nos mostra um florescimento inédito no período posterior à revolução, no 

que diz respeito à produção historiográfica. No entanto, tal diversidade perde fôlego 

com o recrudescimento do regime comunista. O ensaio conclui com os novos 

caminhos da produção do país na década de 1990, sob o impacto do 

desaparecimento da União Soviética. 
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 O também cubano Sergio Guerra Vilaboy, em “Os Fundadores da 

Historiografia Marxista na América Latina”, realiza um balanço crítico da produção 

dos historiadores marxistas no período que compreende o início do século XX até o 

momento da revolução cubana, em 1959. Dos folhetos dogmáticos alinhados ao 

governo soviético, passando pelos pesquisadores ligados aos partidos comunistas e 

até a fase de maior maturidade das produções embasadas no materialismo histórico, 

Vilaboy expõe com clareza as nuances do pensamento marxista latino-americano, 

dando destaque às contribuições de Sergio Bagú e Caio Prado Júnior, vistos pelo 

autor como donos de lugar especial nesta trajetória.  

 Por fim, o último capítulo, intitulado “História, Memória, Historiografia: 

Algumas considerações sobre história normativa e cognitiva no Brasil”, é, na 

realidade, uma reflexão/resposta desencadeada pelo seminário promovido por 

Masayuki Sato. Neste seminário – realizado no Japão -, as formas de narrativa 

histórica praticadas no Ocidente e no Oriente foram discutidas por Sato, que as 

coloca representadas na dicotomia cognitivo/normativo. No ensaio de Jurandir 

Malerba, o empenho do autor está em demonstrar as fragilidades de tal formulação 

dicotômica. Para isto, o pesquisador brasileiro discute temas cruciais da história 

brasileira – o descobrimento e a independência do Brasil e a história oficial escrita 

por Varnhagen – no intuito de demonstrar como a historiografia brasileira se 

construiu em processo de diálogo entre ambos os adjetivos utilizados por Sato. As 

reflexões se encerram com um convite à discussão e ao reconhecimento dos 

diversos modos de conceber a História, que foram rejeitados pela tradição 

historiográfica européia. 

 Terminada a leitura de “Historiografia Contemporânea em Perspectiva 

Crítica”, o leitor certamente terá em mente questionamentos acerca da dinâmica e 

diversidade das narrativas históricas. As inúmeras contribuições para o pensamento 

histórico presentes neste volume nos lembram o fato de que todas as sociedades 

possuem História, o que por vezes nos esquecemos ou ignoramos. As formas de 

narrá-la, por sua vez, divergem radicalmente. Os autores reunidos aqui são uma 

pequena fração do que é produzido mundo afora. São os itinerários essenciais da 

historiografia contemporânea, da forma como esta é concebida por Rojas e Malerba.  
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 O livro aqui resenhado é indicado para estudiosos da Historiografia e da 

Teoria da História, bem como para estudantes de História interessados e atentos à 

diversidade cultural de que fazemos parte. O policentrismo apresentado pelos 

pesquisadores é característica das mais importantes da historiografia 

contemporânea, e, portanto, a leitura de obras como esta se faz necessária para 

aqueles que buscam estar em consonância com o que há de mais atual no 

pensamento histórico.  

 As ausências – os próprios organizadores confirmam – são notáveis. No 

entanto, apresentar o todo seria impossível. A opção por focos da produção recente 

se fez, portanto, conveniente. A exploração destes focos, e a eventual aproximação 

impulsionada por esta, significa abertura ao diverso e sintonia com o dinâmico. 

Significa, antes de tudo, produzir Histórias; no plural. 
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NA COMUNIDADE ISLÂMICA DE 

MARINGÁ  

Tatiane Gonçalves Damasceno ( UEM)
*
 

RESUMO 

Originalmente, os dados deste trabalho realizado na Comunidade Islâmica de 

Maringá, para levantar dados sobre a construção da identidade no grupo, pertenceram a 

um projeto de iniciação científica; a partir dos primeiros resultados obtidos para este 

projeto surgiu a idéia de dar continuidade a ele, tendo assim a possibilidade de uma 

discussão um pouco mais densa. Para tanto foram selecionados alguns textos que 

discutiam a questão da identidade, questão central deste trabalho, e os dados coletados 

em pesquisa de campo para o projeto, foram também aqui utilizados. 

Palavras-chave: antropologia, identidade, islamismo, religião, nacionalidade. 

ABSTRACT 

Originally, data from this study held at the Islamic Community of Maringá, to 

collect data about the construction of identity in group, belonged to a scientific project 

initiation; from the first results obtained for this project came the idea of continuing it, 

thus having the possibility of a discussion a bit more dense. Therefore, we selected a 

few texts that discuss the issue of identity, the central question of this work, and the data 

collected in field research for the project were also used here. 

Keys words: anthropology, identity, islam, religion, nationality 

 

Durante cerca de dois anos frequentei a mesquita de Maringá. Em boa parte do 

tempo em que estive lá, usei o véu sobre os cabelos, calça ou saia cumprida, e quase 

                                                           
*
 Graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá/ UEM. Este trabalho resultou da 

monografia apresentada em 2004, orientada pela profª. drª.  Cleyde R. Amorim,  como parte dos créditos 

para conclusão do curso.  nanadamassa@gmail.com 
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sempre estava de braços cobertos, de maneira que, ao menos na aparência, nada me 

diferenciava de outras mulheres muçulmanas. 

 Ainda assim, enquanto eu estive lá, nas diversas vezes em que a mesquita 

recebeu visitas um fato bastante curioso ocorreu: quando perguntavam se todos éramos 

muçulmanos, ou ainda de onde éramos, a resposta era sempre a mesma “nós ( sheik e 

sua  esposa, residentes numa casa anexa à Mesquita) somos muçulmanos, ela é 

brasileira”, de maneira que não importava de que região ( geográfica) eles eram e nem 

que religião eu professava. 

Embora a comunidade islâmica maringaense seja composta por diversos 

imigrantes, vindos dos mais variados países - Sudão, Arábia Saudita, Palestina, Síria, 

Líbano, Irã, Iraque, Egito - a nacionalidade não era acionada para definir quem eram. 

Ao contrário utilizavam-se da religião para diferenciar-se dos demais maringaenses
1
. 

Já no caso dos não-muçulmanos, grupo no qual me incluo, a nacionalidade era o 

principal fator de diferenciação acionado pela comunidade islâmica, contrastando os 

outros grupos com ela própria. Esta diferenciação se tornou o centro deste trabalho. 

  

SER MUÇULMANO: RELIGIÃO OU IDENTIDADE? 

A constituição de identidades é resultado de um jogo simbólico. 

 ( Kenia Kemp ) 

Em Maringá, a colônia islâmica surge no final da década de 1940 e início da de 

1950, junto com a constituição da cidade. A fundação de uma nova cidade trazia 

esperança de um futuro melhor, de riquezas através do comércio. 

Em geral o comércio é uma atividade familiar. Os membros da família 

constituem boa parte dos funcionários (quando não são os únicos), e quando os filhos se 

casam, muitas vezes montam seu próprio comércio, não necessariamente na mesma 

área
2
. Assim, mesmo não sendo uma população numerosa

3
, a concentração de suas 
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lojas/estabelecimentos no centro comercial da cidade faz com que tenham grande 

visibilidade. 

 Muitos dos entrevistados estavam aqui e participaram do “debate” sobre a 

construção da mesquita, em 1982
4
. De modo que este fato - o de ter uma mesquita na 

cidade - veio fortalecer o espírito de grupo e reforçar a importância local do grupo, 

fazendo inclusive com que muitos deixassem de abandonar a cidade. 

 A partir do estabelecimento da Sociedade Beneficente Muçulmana na cidade, o 

grupo ganhou não apenas respeito, mas também visibilidade local e nacional, visto que 

as demais sociedades beneficentes tomaram ciência do grupo e poderiam incluir a 

cidade na rota dos encontros nacionais do islã. 

A questão que se colocava era saber de que maneira se dava esta distinção 

inicial, entre muçulmanos e não-muçulmanos, como se constituía e, se era a única 

distinção característica do processo de construção identitária no grupo islâmico 

maringaense. 

 Para muitos muçulmanos com que conversei, esta distinção era própria do islã. 

Para o grupo, a religião era um forte fator diferencial, tanto em relação com os que 

professam outra religião, que não a islâmica, quanto em relação aos que não professam 

religião alguma. 

 Em primeiro lugar se fazia premente definir até onde a religião poderia ser 

utilizada como critério identitário. Isso porque parecia um tanto frágil definí-los 

diferentes apenas por serem religiosos e mais ainda se pensarmos que eles se sentiam 

diferentes apenas por este mesmo motivo. 

 E depois, se entendermos o termo islã como definidor de uma cultura no âmbito 

mais geral, e não tão somente como designação religiosa, teremos um horizonte muito 

mais amplo para buscar os elementos constitutivos desta identidade.  
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 Foi a partir da percepção para além das dimensões religiosas, que busquei 

entender o processo de diferenciação do grupo islâmico maringaense. 

 Campos & Bartholo Jr. nos dizem que compreender a amplitude do termo islã é 

um desafio para o ocidente moderno, fadados que estamos a ver o islã como uma 

religião semi-primitiva, na qual os crentes são fundamentalistas e vivem em função da 

guerra santa
5
. 

Para estes autores, este desafio pode ser sintetizado na dificuldade que o 

ocidente encontra em 

Compreender que o credo é a conduta, não apenas porque o islã 

abrangia todos os domínios da vida  dos  crentes, mas 

porque o islã afirma que não existe crença verdadeira que não 

se transforme  em inspiração  normativa do viver. O contrário 

não é senão hipocrisia. 

      (Campos & Bartholo Jr, 1990[b]: 09) 

 

 Até porque, quando estudamos o islã, tendemos a fazê-lo apenas enquanto forma 

religiosa, e não cultural. 

 Para cada momento da vida de um muçulmano há um elo com a religião. Seus 

agradecimentos a seu deus, Allah, em vários momentos do dia, o pedido de proteção, e 

até mesmo quando se resigna diante do inesperado, do indesejado. Em todos os 

momentos observaremos a religião. Essa atitude mostra que o islã ultrapassa os limites 

do templo, da mesquita, e invade a vida do crente. Vemos então que ele não apenas crê, 

mas pratica o islã, vivenciando-o de maneira intensa. 

 Frithjof Schuon afirma que isso ocorre porque no islã, o homem é uma espécie 

de receptáculo destinado ao Absoluto e o islã viria a preencher este receptáculo. E não 
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apenas. A visão do islã da inteligência humana faz com que cada crente seja capaz de 

optar entre o bem e o mal, digamos, conscientemente, sem o medo do pecar. 

 Desta maneira, quando o crente opta por fazer da religião o guia de seu 

cotidiano, acredita estar fazendo a escolha certa, não apenas porque é um preceito 

religioso, mas porque vivendo a religião ele se insere no grupo qual pertence, isto é, 

deixa assim de estar no grupo para ser o grupo. 

 Definida a posição do indivíduo, ele passa a ser um membro ativo fazendo tudo 

pelo grupo, no sentido de criar e fortalecer a noção de coletivo, que então prevalecerá 

sobre a de indivíduo. Segundo Kemp isso ocorre por que 

A centralidade da lógica religiosa faz com que os indivíduos 

concebam sua participação no grupo social  como algo 

regido por mecanismos mais coletivistas que individualistas. 

                         ( Kemp, 2000: 72) 

Isso implica que o fiel não se diferenciará no restante da população enquanto 

indivíduo, mas enquanto membro de um grupo específico. 

Somente por meio da umma poderá o indivíduo ser plenamente 

ele próprio, como uma parte da comunidade de fiéis, um 

mecanismo básico de equalização que oferece apoio mútuo, 

solidariedade e significados compartilhados. 

                                                      ( Castells, 1999: 32) 

 

 Esse indivíduo, além da segurança adquirida por fazer parte de um grupo, ganha 

visibilidade, principalmente através das atividades grupais. 

*     *     * 

 Após o atentado de onze de setembro, o que havia sido um período de 

confraternização, coroado, no Brasil, com a exibição da novela “O Clone”, foi 



Revista Litteris                 DOSSIÊ ESTUDOS ÁRABES & ISLÂMICOS 
Julho  de 2010 
Número 5                                                        
 

Revista Litteris 
ISSN 1983 7429     

www.revistaliteris.com.br 
 

 

49 

substituído por um período de desconfiança e medo. Diversos relatos mostram que a 

mudança no comportamento de muitas pessoas era evidente. 

 Os mais exaltados já não falavam mais de muçulmanos e sim de terroristas. 

Novamente o grupo ganhou visibilidade, só que desta vez, uma visibilidade 

potencialmente negativa. Ser muçulmano era carregar um estigma e correr o risco de ser 

desumanizado por isso. As generalizações atingiam grandes proporções, sobretudo nas 

regiões fronteiriças, como é o caso de Foz do Iguaçu. 

 Nas cidades do interior, como Maringá, não houve maiores problemas, salvo 

comentários impróprios e piadinhas que muitas vezes “foram ignoradas para não por 

fogo na palha” (M., 59 anos).  

Neste período de visibilidade e de crise - se entendermos que uma visibilidade 

negativa e/ou indesejada gera uma crise no grupo - os laços do grupo foram revistos, 

reforçados e ampliados. Como muitos muçulmanos são imigrantes e ainda têm família 

no país de origem – e continuam mantendo contato com eles e com amigos – o grupo 

mantém um intenso fluxo de informações. A distância fica minimizada. A umma parece 

mais concreta e assim, a noção de “irmão” ganha força e pode ajudar a explicar porque, 

em toda a parte, o muçulmano é sempre um muçulmano. 

 Segundo Manuel Castells, isso acontece porque o Estado Islâmico ganha  

identidade em detrimento do Estado-Nação. “O Estado-Nação é um elemento estranho e 

praticamente imposto” (Castells, 1999: 32). 

 Muitas vezes o Estado-Nação é visto como um separador, desintegrador da 

umma. 

Para um muçulmano, o vínculo fundamental não é watan (terra 

natal), mas sim  umma, ou comunidade  de  fiéis, em  que  todos  

são  iguais  em  sua  submissão  perante  Alá. Tal 

confraternização universal transcende  as instituições do 

Estado-Nação, encarado como fonte de cisão entre os fiéis. 
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          (Castells, 1999: 31) 

 

 O Estado Islâmico, ao contrário, se estende por onde quer que haja um 

muçulmano. É uma pátria que não reconhece fronteiras geográficas e para fazer parte 

desta pátria basta que o indivíduo seja muçulmano, que professe e acredite nas duas 

máximas de fé do islã: La ilaha il Allah e Mohammadan russulullah ( não há outro deus 

senão Allah e Mohammad é seu mensageiro). 

O que havia sido percebido inicialmente é que ao se referirem a todo aquele que 

não professa o islamismo - independente de ter religião ou não - os membros do grupo 

muçulmano de Maringá utilizavam o fator nacionalidade e que ao se referirem a alguém 

do grupo, qualquer que fosse seu país de origem, tratavam-no por muçulmano, ou seja, 

a denominação religiosa é que era acionada. 

 Percebemos que ser muçulmano era mais que professar uma religião. Conforme 

um dos entrevistados: “para nós não importa de onde você veio (...) o islã é o mesmo 

em todo lugar, a mesma educação. Se você é um muçulmano é um de nós. Já basta” (A., 

51 anos). 

 Esta relação com o islã, de encará-lo como pátria, como uma estrutura cultural-

política-religiosa, é a base sobre a qual é construída a identidade islâmica. Quando 

voltamos à diferenciação básica nós muçulmanos, vocês brasileiros, isso fica evidente. 

Voltando à questão da teoria da identidade, sabemos que alguns autores afirmam 

que o processo constante de reconstrução das identidades é fruto do pós-modernismo. 

Para estes autores, a crise surgida desta nova época, desencadeou um desmoronamento 

na noção de sujeito, resultando numa crise de identidade - encarada como a 

“descontração dos indivíduos tanto de eu lugar no mundo social e cultural quanto de si 

mesmos” (Hall, 2003) 

 Nas palavras de Stuart Hall 
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As velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o 

mundo social, estão em declínio fazendo surgir novas 

identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto 

como sujeito unificado.                             

(Hall, 2003: 07) 

 

 No entanto, a despeito dos que ligam este processo de construção da identidade à  

pós-modernidade, acredito que esta  constante reformulação identitária não é fruto de 

uma época, qualquer que seja ela. Os indivíduos sempre tiveram que se adaptar a 

diferentes situações ao longo dos tempos. E a identidade acionada por cada um desses 

indivíduos, ou como no caso deste trabalho, a identidade acionada pelos grupos, variava 

– em maior ou menor grau – de acordo com a situação enfrentada. 

  Da mesma forma o membro da comunidade islâmica de Maringá pode acionar 

outras formas de diferenciação – que não a religiosa – em diferentes situações. Afirmo 

isso, porque a primeira percepção do acionamento da religião como fator diferencial do 

grupo islâmico com relação ao restante da comunidade maringaense, se deu dentro do 

espaço sagrado do grupo, no local onde as práticas religiosas eram constantemente 

lembradas, revividas e tinham sua importância ressaltada: a mesquita. 

 Em outras ocasiões, durante as conversas, por exemplo, o assunto era guiado 

pelo fio condutor deste trabalho: a oposição nacionalidade/ religiosidade, quase que 

forçando o entrevistado a recorrer à religião como fator de diferenciação identitária. 

 Em situações diferentes, como em uma convenção de comerciantes, esta 

oposição, talvez, sequer seja citada, havendo outra que contraponha o grupo – agora de 

comerciantes – a outros grupos – o de não-comerciantes, por exemplo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente, é uma fantasia. 

(Stuart Hall) 

 

 Desde o inicio da pesquisa, com a primeira percepção de uma diferenciação 

entre o grupo islâmico e a população maringaense, condicionei a busca dos elementos 

definidores deste processo à questão da identidade, pois entendo que as relações ente os 

grupos – neste caso o muçulmano e o não- muçulmano – se dão conforme suas 

identidades vão sendo definidas. Lembrando que a definição do Outro é de extrema 

importância para a constituição das identidades do grupo. Afinal é definindo o que não 

sou que eu sei quem sou. É o que se chama de identidade contrastiva, ou seja, a 

identidade da gente é definida em contraste com a identidade do outro. 

  

(...) um grupo não pode ignorar o modo pelo qual os não – 

membros o categorizam e, na maioria dos casos, o modo como 

ele próprio se define só tem sentido em referencia com essa 

exo-definição. 

                                                                                   (Poutignat & Streiff- Fenart, 1998: 143)                    

 

 No caso deste trabalho foi percebido que o grupo muçulmano de Maringá 

utilizava a referência religiosa para diferenciar–se do restante da população, para os 

quais utilizavam a referência nacionalidade. 
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 Não ser muçulmano era não fazer parte de um grupo que partilhava os mesmos 

sentimentos, as mesmas crenças, os mesmos hábitos, os mesmos temores. Era não 

partilhar da mesma identidade. 

É evidente que existe uma básica diferença entre uma 

identidade, socialmente já dada, seja étnica, familiar, etc., e uma 

adquirida em função de uma trajetória com opções e escolhas 

mais ou menos dramáticas. 

(Velho, 1988: 119) 

 

 Mas para além da diferença básica entre o muçulmano e o não – muçulmano, 

existia mais que o simples pertencimento ou não a determinada religião. A 

diferenciação até então denominada pela expressão de oposição nacionalidade/ 

religiosidade, não está, portanto, restrita às categorias compreendidas por elas (território 

nacional, pátria/ campo religioso, crença). Essa oposição é antes muito mais rica e 

complexa. Ela diz muito mais sobre o meio encontrado pelo grupo islâmico 

maringaense para diferenciar–se de uma outra cultura, utilizando–se para isso da 

nomenclatura religiosa. O que nos parece estranho é justamente o fato da religião ser 

acionada em contraposição à nacionalidade, quando termos da mesma categoria seriam 

mais comumente utilizados. 

 Já disse anteriormente que não podemos analisar o islã simplesmente como 

categoria religiosa, não apenas porque isso seria minimizar seu poder de atuação, mas 

porque para os próprios fiéis, isso significa diminuir a riqueza, a amplitude do termo. 

 Sabemos que a identidade não esta dada na natureza e sim que é construída/ 

reconstruída, durante as relações do individuo no decorrer de sua vida. 

 Sabemos  também que a influência que o grupo exerce sobre o individuo, torna-

o mais forte fazendo com que este indivíduo ganhe representatividade e visibilidade. 
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 No caso da Comunidade Islâmica de Maringá, objeto deste estudo, o grupo age 

como um todo quando da diferenciação com relação ao restante da população 

maringaense. A idéia predominante é a de pátria islâmica ou, como bastante observado 

nos questionários aplicados ao longo da pesquisa, família islâmica. 

 Quando surge a necessidade de se contrapor a qualquer outro grupo, os 

muçulmanos maringaenses – entendidos aqui como todo muçulmano que nasce na 

cidade bem como aquele que vive nela – acionam sua identidade, neste caso, 

representada na oposição religiosidade/ nacionalidade, pressuposto inicial da pesquisa, 

mas que como observamos acima, não se restringe ao significado original destas 

palavras, e sim a algo muito mais amplo. 

 Isso ocorre principalmente nos momentos em que o grupo busca se afirmar seja 

como um grupo de importância do contexto da cidade seja para ressaltar as diferenças 

entre seu grupo e os outros. 

 Diferenciar–se do Outro é de vital importância par a consolidação do grupo 

enquanto tal e para a afirmação de sua identidade. É ressaltando o Outro, seus defeitos, 

erros, sua falta de qualidades, que o grupo se molda, se fortalece e se define. 

 Nas palavras de Rajagopalan “a importância de identificar um Outro para, em 

seguida demonizá-lo” é “condição essencial para dar a si próprio uma nova identidade e 

uma nova razão de ser”. 

 Então, definido o grupo, as circunstâncias nas quais a diferenciação cultural será 

utilizada acabam sendo definidas também. 

 Tem-se que, pelo menos por um certo período, esta identidade estará estática, 

possibilitando seu reconhecimento e análise: 

Conhecimento a respeito de si, da própria existência do sujeito-

pensante, requer que a sua identidade permaneça imutável 

durante, ao menos, o processo de auto-reconhecimento. 

(Rajagopalan, In FERREIRA & ORRICO, 2002: 84) 
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Podemos entender a identidade como a fonte de significado e experiência de um 

grupo, e debruçar-se sobre o estudo da identidade, seja do indivíduo, seja do grupo, é 

algo extremamente  complexo. Tanto por lidarmos com noções de grande mutabilidade, 

como por lidarmos com idéias que se aplicam a indivíduos. 

Mas apesar disso pudemos trabalhar esta questão e aplicá-la na compreensão das 

relações de um determinado grupo, na sociedade em que se encontra. 

Identificar como a Comunidade Islâmica de Maringá se relaciona com a 

população não-islâmica, possibilitou-nos compreendê-la um pouco mais e perceber a 

força de um grupo coeso na definição de si  mesmo, na construção de sua identidade. 

Por fim, vimos que a identidade é algo em constante mudança, portanto, não 

podemos estabelecer, definitivamente, quais os parâmetros que a Comunidade Islâmica 

utiliza na definição de sua identidade. Sabemos, no entanto, que no período abrangido 

por este trabalho, questões como religiosidade e nacionalidade, tidas como fatores 

opostos e que compreendem a diferenciação cultural, desempenham o principal papel na 

consolidação da identidade do grupo. 

Outros mecanismos, tais como vestes características, manutenção da língua árabe – seja 

na mesquita, seja fora dela – como também de outros costumes, contribuem para a 

afirmação da diferença do grupo pesquisado com relação à sociedade local.  

Porém a diferenciação primeira, que resulta na força do grupo, na identificação 

com um mundo particular, o mundo islâmico, é garantida reforçando-se a idéia do “eu 

muçulmano, você brasileiro”. 

 

 

                                                           
1
 Temos que lembrar que o estudo foi restrito ao caso de Maringá, entre os anos de 2002 e 2004, não 

podendo ser aplicado de maneira sistemática a qualquer outro grupo islâmico. 
2
 Encontramos os diversos ramos de atividade comercial aos quais os muçulmanos de Maringá se 

dedicam: tecidos, tapetes, carros, remédios, louças, confecções, calçados, móveis, alimentos, importados. 
3
 O censo de 2000 ( IBGE) não mostrou o  número exato de muçulmanos em Maringá por considerá-lo 

não significativo. Apesar disso, estima-se que a Comunidade Islâmica de Maringá possua cerca de 

quatrocentos membros. Maringá possui pouco mais de trezentos mil habitantes. 
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4
 O primeiro passo foi estabelecer um grupo responsável pela arrecadação de fundo para a construção da 

mesquita. Depois, seguindo os passos das demais comunidades islâmica no Brasil, constituição a 

Sociedade Beneficente Muçulmana, que visa primeiramente o bem estar de seus membros e depois da 

comunidade em geral. 
5
 Guerra santa: espécie de tradução da palavra árabe jihad que quer dizer esforço. Segundo os 

informantes, este esforço seria o de manter a religião tal como foi transmitida ao profeta Mohammad e 

dele para os demais fiéis ao longo dos séculos. A determinação em conservar a religião tal como era no 

princípio teria, segundo eles, ocasionado lutas e guerras e transformado o significado original da palavra. 
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DISSEMINANDO O PRECONCEITO: A PROBLEMÁTICA DE 

DENOMINAÇÕES TERRORISTAS 

 

 

Claudia Stephan (UFPR, Curitiba/PR - Brasil)
1
 

Yusra Ataya (UEPG, Ponta Grossa/PR - Brasil)
2
 

 

 

Resistirei sem medo. Sim, sem medo, resistirei. Na terra de meu país, resistirei. 

Ainda que roubem tudo o que tenho, resistirei. Ainda que matem meus filhos, resistirei. 

Ainda que destruam minha casa, Ah, minha amada casa! À sombra de suas paredes, resistirei. 

Resistirei sem medo...  Com toda a força da minha alma, resistirei.  

Com meu bastão, com meu punhal, resistirei. Com a bandeira na mão, resistirei.  

Ainda que cortem minha mão. E maculem a bandeira, Com a outra mão, resistirei.  

Resistirei sem medo... A cada palmo de meu campo, de meu jardim, resistirei. 

Com fé e vontade, resistirei. E até quando meu corpo 

Nada for além de uma chaga, com sangue das feridas, resistirei. 

 Resistirei sem medo... 

 

 

Palestino desconhecido 

 

RESUMO: Este artigo pretende promover o debate e a reflexão acerca da problemática 

do uso indiscriminado de denominações terroristas pela mídia e representantes ou 

chefes de Estado, principalmente em relação aos movimentos de resistência envolvidos 

no conflito árabe-israelense. Propõe também mostrar que esta prática contribui para a 

disseminação do preconceito contra árabes e muçulmanos, dificultando as negociações 

de paz.  

Palavras-chaves: terrorismo, preconceito, muçulmanos, movimentos de resistência, 

mídia.   

 

ABSTRACT: This article intend to promote the debate and the reflection about the 

problematic of the indiscriminate use of terrorist labels by the media and the heads of 

states or other representatives, mainly related to the resistance movements involved in 

the arab-israeli conflict. Propose as well to show that this practice contributes for the 

dissemination of prejudice against arabs and muslims, damaging the peace negotiations.  

Key words: terrorism, prejudice, muslims, resistance movements, media. 

 

                                                 
1
 Claudia Stephan é graduada em Relações Internacionais pela Universidade Tuiuti do Paraná e pós-
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Segurança Internacional, após o atentado ao World Trade Center em 11 de 

setembro de 2001, na cidade norte americana de Nova York, está voltada ao tema 

“terrorismo” 
3
. O atentado que chocou o mundo resultou em uma revira-volta tanto para 

o ocidente quanto para o oriente. Os noticiários internacionais anunciam acontecimentos 

relacionados a essa temática diariamente. Os debates científicos e acadêmicos sobre 

terrorismo também ganharam força e importância.  

Atentados terroristas não são exatamente uma novidade, mas a precisão e 

magnitude alcançadas pela tragédia do 11 de setembro transformaram o combate ao 

terrorismo em prioridade nacional nos Estados Unidos. Nunca desde então tiveram a 

audácia de atacar abertamente o território norte-americano. Porém, a História veio a se 

modificar com o ocorrido.  

As imagens do atentado às torres gêmeas ganharam espectadores do mundo 

todo, onde nem as redes de TV, nem seus comunicadores, sabiam ao certo o que ocorria 

naquele instante. Um momento de medo e angústia, dúvida e apreensão. Quem atacaria 

com tamanha ousadia o poder dos EUA? No entanto, o mundo ficara perplexo com a 

notícia de que aquelas imagens transmitidas pela TV eram atos de um atentado contra a 

maior potência do sistema internacional. Enfim, o assunto foi inserido no cotidiano 

mundial. 

Logo, surge uma problemática de denominações por parte dos Estados e da 

mídia – ou mesmo dos cidadãos comuns – dos grupos e movimentos político-

ideológicos de oposição, como terroristas ou não-terroristas. 

 Quer seja por razões aparentemente fundamentadas ou por mero interesse 

estatal – em grande parte interesse dos Estados Unidos e de seu aliado no Oriente 

Médio, Israel -, estes movimentos não são vistos como atores internacionais, apesar de 

estarem diretamente envolvidos nos conflitos, e são excluídos das negociações de paz, 

como meros coadjuvantes na luta por uma solução viável naquela região.  

                                                 
3
 O termo terrorismo teve sua origem na Revolução Francesa de 1789, devido à fase chamada de 

“Terror”, entre setembro de 1793 e julho de 1794, na qual houve grande violência e centenas de 

execuções. Foi usado pela primeira vez em 1798 no Suplemento do Dicionário da Academia Francesa 

para “caracterizar o extermínio em massa de pessoas de oposição ao regime promovido pela autoridade 

governamental instituída” (SUTTI & RICARDO, 2003, p. 1-3 apud STEPHAN, 2009, p.23). 
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Entretanto os movimentos de resistência apareceram muito antes de 2001, com 

a criação do Estado de Israel, em 1948, pela ONU, como veremos no tópico a seguir. E 

têm um papel fundamental para um possível acordo de paz entre árabes e israelenses.  

O seguinte artigo se propõe a discutir, de maneira mais informal e didática, esta 

problemática de denominações desnecessárias, errôneas ou parciais nas questões do 

Oriente Médio, as quais somente contribuem para a discriminação de árabes e, 

principalmente, muçulmanos.  

Através da discussão acerca das rotulações indiscriminadas de “terroristas”, 

introduzir alguns dos principais movimentos de resistência atuantes na região, formados 

no contexto do conflito árabe-israelense – Fatah, Hamas e Hizbullah –, e promover uma 

reflexão sobre as possíveis repercussões das rotulações dos atores envolvidos neste 

cenário para as negociações de paz.  

Desta forma, alertando para a importância da ponderação e para a necessidade 

de conhecer o histórico dos conflitos e dos atores envolvidos para a melhor 

compreensão das questões hodiernas no Oriente Médio.  

 

2 UM BREVE HISTÓRICO DOS MOVIMENTOS DE RESISTÊNCIA 

 

O conflito árabe-israelense começa com a criação do Estado de Israel, em 

1948, na região da Palestina, após o final da segunda guerra mundial, e na qual a ONU 

teve um papel decisivo. Os chamados judeus sionistas
4
, que até então sobreviveram ao 

fim da guerra ditada por Hitler, ganharam o aval para cohabitar o mesmo espaço com os 

palestinos
5
 e judeus colonos da região. Desde então, teve início o conflito armado entre 

                                                 
4
  Conforme LEWIS, o sionismo é um movimento baseado, em parte nas tradições religiosas judaicas e 

ate certo ponto em uma versão judaica de novas ideologias nacionalistas em curso na época, 

condicionados pela necessidade de encontrar solução para a rejeição e opressão que sofriam na Europa.  

Somente com Theodor Herzl, jornalista (1860-1904), que o movimento ganhou força e passou a se 

organizar de forma ampla. 
5
 Cerca de 200 anos depois (por volta do ano 600 d.C.) estava acontecendo na Península Arábica (região 

que comporta os atuais Reinos da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Estado do Kuwait e outros) 

uma revolução religiosa e política: com o surgimento do Islã na região, formou-se ali o Império Árabe-

Muçulmano, de caráter tanto político quanto religioso, que levou a nova religião, a língua e a cultura 

árabe para além da península, conquistando e arabizando os antigos territórios da Assíria, Mesopotâmia, 

Egito, e demais regiões vizinhas. Em 638 d.C. toda a Palestina passou para o domínio árabe muçulmano, 

onde a sua população original aos poucos foi adotando o islamismo como religião (porém alguns 

habitantes mantiveram o seu cristianismo adotado na época do Império Bizantino), e a língua árabe em 

substituição ao grego e ao aramaico, então correntes na região. Não houve uma troca de populações, ou 

seja, os novos conquistadores árabes não expulsaram os habitantes nativos, e nem sequer houve uma 
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estes dois povos que, entre mediações de guerra e paz, não encontraram uma solução 

viável, nem temporária, tampouco permanente. 

 

 

 

“O sionismo surgiu no centro e no leste europeu no final do século 

XIX, em grande parte por causa das perseguições que judeus sofriam 

nos países em que habitavam na Europa, por conta do anti-semitismo 

(nome criado na Alemanha para o racismo contra judeus, pelo fato 

deles serem um povo semita, como os árabes, os cananeus, os filisteus 

e outros). Essas perseguições eram feitas na forma de depredação das 

suas casas e de seus estabelecimentos comerciais, ataques a pessoas 

que caminhavam nas ruas, dentre outras(...)a idéia de que os judeus 

eram estrangeiros em solo europeu, entre outros. Partindo da idéia de 

que os judeus ao redor do mundo, através de ligações religiosas, 

étnicas, culturais e ancestrais formariam uma única nação, e como tal 

precisariam de um Estado para onde essa nação pudesse convergir 

para escapar do antissemitismo e preservar a cultura judaica, foi 

criado o movimento sionista. Esse termo foi elaborado em 1885 pelo 

judeu vienense Nathan Birnbaum, e faz referência a Sião, um dos 

nomes bíblicos em Jerusalém, já que a cidade ocupa posição central na 

religião judaica” (HOUAT, p. 12-13,2006). 

 

 

Assim sendo explica AMORIM(2009): 

  

“[...] os judeus começaram a migrar para a região e ocupar as terras da 

Palestina, expulsando aos poucos os árabes, habitantes da região há 

séculos, e contribuindo para o agravamento dos conflitos já existentes. 

Mas o fato que acentuou sensivelmente os conflitos da região foi a 

criação do estado de Israel, em 1948. Com o fim da Segunda Guerra 

Mundial, centenas de judeus, sobretudo da Europa, se juntaram em um 

forte movimento para o retorno à “Terra Santa”. Diante do genocídio 

sofrido por esse povo durante a guerra e devido a grandes pressões 

internacionais, a Organização das Nações Unidas criou o Estado de 

Israel, em uma faixa de terra na região da Palestina. Centenas de 

judeus do mundo todo migraram para o estado recém criado. Assim, 

definitivamente, os árabes foram deslocados de seu território e 

começaram a viver como refugiados, já que os “judeus ocupavam 

mais de dois terços da Palestina e de Jerusalém”, com o apoio da ONU 

                                                                                                                                               
imigração em massa dos árabes da península para a Palestina, o que ocorreu foi uma troca cultural, onde 

tanto os povos nativos quanto os conquistadores absorveram de forma recíproca aspectos da cultura do 

outro. Apesar dessa dispersão dos judeus pelo mundo, alguns deles permaneceram na Palestina, sendo que 

na época do Império Turco-Otomano a estimativa é de que eles formariam 10% da população local, sendo 

que os outros 90% seriam árabes palestinos, de maioria muçulmana, mas também havendo uma minoria 

de cristãos (HOUAT, 2006). 
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e de diversos países do Ocidente: aos 600 mil sionistas judeus foram 

entregues 54% dos territórios férteis da Palestina, deixando o restante 

para os 1,4 milhão de palestinos” (KROUB apud AMORIM, p.33, 

2009). 
 

 

 Conforme STEPHAN, a Liga Árabe não reconheceu o Estado de Israel e 

desta forma acontece uma guerra entre os exércitos árabes do Egito, Jordânia, Síria, 

Líbano e Iraque contra forças sionistas de Israel (2009, p.30). Ainda, esclarece OLIC 

que, apesar da resolução194(III) 
6
 da Assembléia Geral da ONU, o Estado judeu já 

ocupava, em 1949, quase 70% do território do mandato palestino britânico. E que neste 

mesmo ano, Israel é aceito como membro da ONU, porém não permite aos refugiados o 

retorno à “Palestina” e autoriza a entrada em massa de judeus vindos de todas as partes 

do mundo (OLIC, 1996 apud STEPHAN, 2009, p.30). 

 

“A saga dos palestinos é a história de uma brutal confiscação de sua 

terra, deixando um legado de maltrato e abandono. 1948, os palestinos 

chamam isso de Nacba (o desastre). Depois que a ONU declarou a 

partilha da Palestina e a criação de um Estado Judeu, a guerra deixou 

mais de 750 mil palestinos exilados de seus lares” (SAYWELL apud 

AMORIM, p.42, 2009). 

 

 

Segundo HOUAT, a entrada dos judeus sionistas não se configurou apenas 

numa simples expulsão dos palestinos de suas terras. Assim descreve o autor: 

 

“Com a ajuda de doações financeiras de judeus americanos, os grupos 

sionistas compraram armas da então Tchecoslováquia, além da doação 

de armas feitas diretamente pelo governo norte-americano, que 

chegavam de avião através das Líneas Aéreas de Panamá, que tinham 

como base o Panamá, que era quase um protetorado americano. Com 

o duplo objetivo de expandir seus territórios e expulsar o máximo 

possível de palestinos, a Haganah, o Irgun e o Stern passaram a 

efetuar ações em conjunto, praticando atos de terrorismo e 

assassinatos contra palestinos civis desarmados, além de combater os 

palestinos armados. Nas palavras de Ben-Gurion, “em cada ataque, 

um golpe decisivo deve ser dado, resultando na destruição de casas e 

na expulsão da população” 
7
, sendo que muitas vilas palestinas foram 

inteiramente arruinadas e reduzidas a escombros, onde a mais famosa 

delas foi a vila de Deir Yassin” (2006, p. 108). 
 

 

                                                 
6
 A Resolução 194 (III) confirmava os direitos de retorno, restituição e compensação aos refugiados 

palestinos (STEPHAN, 2009). 
7
 GATTAZ, André. A Guerra da Palestina. São Paulo: Usina do Livro, 2003, p. 108. 
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Em meio a este interregno surgem movimentos guerrilheiros na Palestina. O 

primeiro movimento, a Frente de Libertação da Palestina, surge em 1956, e mais tarde a 

Frente Popular de Libertação da Palestina. Em 1959, surge a Fatah, tendo como 

principais líderes: Yasser Arafat e Khalil al-Wazin Abujihad. Apenas no ano de 1964 

surge a OLP
8
, liderada inicialmente por Ahmed Shukeini, que mais adiante seria 

comandada por Yasser Arafat.  

Assim, os grupos de resistência palestina vão tomando força, em contrapartida 

às ofensivas israelenses. E, em 1987, surge o Hamas. 

 

“Aunque el anuncio formal de la creación de Hamas ocurrió en 

diciembre de 1987, poco tiempo después del estallido de la primera 

Intifada. Desde ese momento, se transformó en una nueva entidad y 

adoptó una nueva plataforma ideológica. La doctrina revisada se 

explicó en detalle en la Carta fundacional, la "Alianza del Movimiento 

de Resistencia Islámica - Palestina (Hamas)", documento publicado 

oficialmente el 18 de agosto de 1988. Como resultado, el sistema de 

instituciones y asociaciones que se había desarrollado en las décadas 

anteriores pasaron a formar parte de esta nueva encarnación de la 

Hermandad Musulmana palestina” (INFORME DEL SNIDER 

SOCIAL ACTION INSTITUTE, 2003). 

 

O Hamas
9
 surgiu após a primeira Intifada

10
, tendo como líder inicial o Sheikh 

Ahmad Yassin, e mais recentemente Ismael Abdulsalam Haniya.  

 

“O Hamas surgiu alguns dias depois da primeira Intifada, uma revolta 

popular palestina contra a ocupação israelense, que eclodiu primeiro 

na Faixa de Gaza e depois na Cisjordânia. Antes do confronto, havia 

um grande debate entre os membros da Irmandade Palestina sobre os 

                                                 
8
 OLP - Organização para a libertação da Palestina. Yasser Arafat foi o líder da Autoridade Palestina, 

presidente (desde 1969) da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), e líder da Fatah, a maior 

das facções da OLP. 
9
  O Fatah e o Hamas, assim como outros movimentos de resistência, são antissionistas e não antijudaicos.  

Ainda porque o Islamismo considera o judaísmo e o cristianismo. Levanta-se uma questão política e não 

religiosa.  
10

 Ocorreram duas intifadas. No dia 8 de dezembro de 1987, em protesto contra a ocupação, os palestinos 

organizaram a primeira Intifada, que significa “levante”. O movimento surgiu espontaneamente como um 

protesto civil palestino e foi duramente reprimido pelo exército israelense, que além de efetuar muitas 

prisões, espancamentos e deportações de pessoas, deixou para trás cerca de 1.000 palestinos mortos nos 

três anos de conflito. O número de israelenses mortos foi dez vezes menor. Em 28 de setembro de 2000, 

ocorreu um fato que iniciou a segunda Intifada: a provocativa visita do primeiro-ministro israelense Ariel 

Sharon (Sharon é um dos políticos israelenses mais odiados pelos palestinos: antes da criação de Israel ele 

foi responsável por um grande massacre de palestinos, foi ele quem comandou a invasão do Líbano em 

1982, como Ministro da Defesa de Israel, e esteve envolvido no massacre de civis palestinos nos campos 

de Sabra e Shatila) à Esplanada das Mesquitas, lugar considerado sagrado pelos muçulmanos, levando os 

palestinos a intensas manifestações, que se tornaram conflitos abertos (HOUAT, 2006). 
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rumos que o movimento deveria tomar: uma facção defendia uma 

mudança na política em relação ao confronto contra a ocupação, 

defendendo a luta armada de fato; já a outra tendência acreditava que 

as gerações deveriam continuar a ser apenas preparadas para uma 

batalha que não possui previsão de término, mas que o início não 

deveria ser agora. Devido à difícil condição de vida na Faixa de Gaza 

e ao sentimento de humilhação, e a opressão pela ocupação israelense, 

o segundo grupo ganhou forças, originando assim, o Hamas” 

(AMORIM, p.24, 2009). 
 

 

Não obstante, em 2002, Israel inicia a construção do muro na Cisjordânia, 

separando os seus territórios dos territórios palestinos. Os eventos mais recentes, a partir 

de 2005, implicaram diversas tentativas de estabilização da região da Palestina. Entre 

outros acontecimentos importantes, após a morte de Arafat, Mahmoud Abbas (do 

partido Fatah, de Arafat) foi eleito presidente da Autoridade Palestina.  

Houve uma separação ideológica entre os dois grupos (Hamas e Fatah) e a 

formação de dois Estados Palestinos semiautônomos. Como consequência desta 

separação, tanto ideológica quanto física, foram convocadas eleições em 2006, com 

vitória do Hamas. Segundo BUTHO, “o Hamas controla Gaza, enquanto o Fatah tem o 

controle da maior parte da Cisjordânia” (2007, p. 127). Mas, isto não quer dizer que 

ambos os partidos não lutem pelo mesmo ideal: a conquista e o retorno às suas terras, 

sem o domínio israelense. 

Entretanto, as linhas do confronto entre Israel e a Palestina vão além de suas 

fronteiras, alcançando países vizinhos. Entre estes países encontra-se o Líbano, em cujo 

território atua o Hizbullah
11

, movimento de resistência islâmica que, além de suas 

prerrogativas no território libanês, também apóia a causa palestina. 

O Hizbullah surgiu de um desmembramento da primeira organização política 

xiita, o Harakat Al-mahrumin
12

, formada pelo Imam Musa Al-Sadr em 1974, e do 

Amal
13

, braço armado daquele grupo, formado em 1975, como consequência da guerra 

civil no Líbano (HARIK, 2006 apud STEPHAN, 2009). Porém, sua emergência 

                                                 
11

 O Hizbullah, ou Partido de Deus, é hoje muito mais do que um movimento de resistência. É um partido 

político do Líbano que atua em favor da unificação política dos sectos religiosos em favor do 

fortalecimento e independência do Líbano, bem como a constituição de um exército nacional forte e sem 

vínculos ocidentais. Apóia incondicionalmente a causa palestina: o fim da ocupação e repressão 

israelense e o regresso dos palestinos à sua terra natal.  
12

 Harakat Al-mahrumin quer dizer, em árabe, “Movimento dos Deserdados”. 
13

 AMAL é a sigla para afwaj al-muqawamat al-lubnaniyya, que significa “batalhões da resistência 

libanesa”. 
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aconteceu em meio à invasão israelense de 1982, a qual tinha como missão desarmar e 

retirar a OLP do sul do território libanês, envolvendo o país vizinho no conflito entre 

palestinos e israelenses (MOQAWAMA, 2009 apud STEPHAN, 2009).  

Logo, o movimento de resistência com base no Líbano, que primeiramente 

buscava a remoção das tropas inimigas de seu território, também incorporou à sua 

missão a luta pela causa palestina. Consolidou-se em 1985, com o anúncio de sua 

programação ideológico-estratégica em seu primeiro manifesto oficial, An Open Letter: 

The Hizballah Program (RANSTORP, 1997 apud STEPHAN, 2009).  

Atualmente, o Hizbullah participa ativamente da vida política libanesa, com 

representantes de seu partido eleitos para diversos cargos governamentais. O  

movimento
14

, exerce ainda atividades econômico-sociais importantes, preenchendo 

assim uma lacuna deixada pelo Estado em áreas populosas e, em sua maioria, carentes, 

reforça o suporte por uma grande parte da população libanesa. 

Mas, apesar de receberem apoio da população - sejam seus indivíduos atuantes 

ou apenas simpatizantes com a ideologia do partido -, estes movimentos são 

indiscriminadamente rotulados como terroristas. Isto se deve ao fato de que grande parte 

do ocidente não sabe de sua existência, ou somente reconhece seus nomes devido às 

informações veiculadas pela mídia, ou porque conhece apenas parcialmente suas 

atividades.  

Portanto, é preciso um melhor entendimento acerca destes movimentos de 

resistência para que as denominações não sejam apenas instrumentos do interesse 

político de poucos, dificultando o debate e o esclarecimento das questões que envolvem 

o conflito árabe-israelense e, consequentemente, dificultando as negociações de paz. O 

próximo tópico discutirá esta problemática. 

 

3 A PROBLEMÁTICA DE DENOMINAÇÕES TERRORISTAS 

 

                                                 
14

 O Hizbullah “opera no mínimo 4 hospitais, 12 clínicas, 12 escolas e 2 centros agrícolas que 

proporcionam aos fazendeiros assistência técnica e treinamento” (IRINNEWS, 2006 apud STEPHAN, 

2009). Uma de suas maiores campanhas foi a Jihad al-Binaa, campanha de reconstrução, baseada no 

modelo iraniano de instituição de caridade, a qual possibilitou o acesso ao saneamento básico, antes 

inexistente, nas áreas mais carentes – principalmente em Dahiyeh (HARIK, 2006 apud STEPHAN, 

2009).   
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O melhor exemplo do uso indiscriminado de denominações terroristas é, sem 

dúvida, a fase pós-11 de setembro - e que se estende até hoje -, na qual se encontra o 

marco da disseminação de informações duvidosas, parciais ou que remetem à noção 

unilateral norte-americana de terrorismo e a quem esta intitulação se aplica. 

Quando o grupo Al-Qaeda toma a frente e se responsabiliza pelos atos da data 

mais marcante dos últimos tempos, e com a veiculação da mensagem de seu líder 

Osama Bin Laden sobre seu feito – o qual foi chamado por ele de “jihad islâmica” 
15

 -, 

os muçulmanos do mundo inteiro foram estigmatizados como terroristas pelo ocidente 

que, em sua maioria, os desconhecem. 

  

“A Al Qaeda faz uma proposta global, ainda que outros textos 

fundamentalistas sejam menos ousados. O fundamentalismo islâmico 

apropria-se indevidamente das passagens do Alcorão, adaptando-se 

retoricamente a seu discurso. A transformação do suicídio em martírio 

e a instituição do Islã pela força são dois exemplos de violação das 

regras islâmicas, já que atentar contra a própria vida é um sacrilégio e 

a conquista do mundo por imposição religiosa não é permitida porque 

a conversão deve ser um ato de fé [...]” (FERNÀNDEZ, p.189, 2005). 
 

 

No entanto, as ações do grupo Al-Qaeda, não se limitaram apenas aos 

atentados do 11 de setembro, mas foram além do campo simbólico, tornando suas 

vítimas tanto ocidentais quanto os próprios muçulmanos. De um lado, George W. Bush, 

então presidente dos Estados Unidos, discursava sua proposta de defesa contra o 

terrorismo enquanto, de outro lado, Osama Bin Laden, escondido, fazia suas ameaças ao 

ocidente. Apropriaram-se do mesmo meio para tal - a mídia -, como explica 

FERNÀNDEZ: 

“O modelo de terrorismo produzido para criar impacto na mídia 

oferece resultados imediatos valiosos, podendo conferir à organização 

e aos lideres terroristas notoriedade e até mesmo legitimidade” 

(FERNANDEZ, 2005, p.58) [...] Osama Bin Laden conseguiu 

notoriedade e legitimidade, suas declarações foram esperadas com 

ansiedade e despertaram interesse de milhões de espectadores. 

Segundo Nacos, nas primeiras dez edições posteriores aos atentados 

                                                 
15

 Jihad, em Árabe, significa esforço e luta. Esta palavra, no Alcorão Sagrado, tem sentido de esforço e 

luta para manter-se no caminho de Deus. Portanto, entende-se como a luta para afastar-se de todas as 

tendências negativas que alimentam o ego e desviam os indivíduos do caminho do bem. No entanto, a 

“jihad” propagada por Bin Laden nada tem haver com os reais preceitos do Islamismo. A outra forma de 

jihad (uso militar) funciona como sistema de proteção, de defesa, e não de ataques ou atentados sem 

coerência contra a vida de outras pessoas. 
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do 11 de setembro, Bin Laden foi capa da Newsweek três vezes e duas 

vezes da TIMES [...] No período entre os atentados e o inicio da 

ofensiva no Afeganistão, Bin Laden recebeu mais atenção da TV 

americana que George Bush. (Nacos) lembra que o presidente Bush 

fez 54 declarações públicas [...] “Escondido, em fuga ou a trabalho, 

Bin Laden, não pode aparecer em público, mas conseguiu garantir 

notoriedade e legitimação graças a uma estratégia bem orquestrada” 

(NACOS apud FERNANDEZ, 2005, p.194). 
 

 

Desde então a estigmatização “terrorista” se estendera por todo e qualquer 

grupo islâmico, dificultando a distinção entre movimentos de resistência islâmica e o 

hiperterrorismo promulgado por Osama Bin Laden.  

SEIXAS relembra que NYE JR. chamou a atenção sobre o ataque à sede do 

FBI, em Oklahoma City, Estados Unidos, ter sido realizado por norte-americanos, como 

um lembrete de que os atentados não estão ligados exclusivamente ao fundamentalismo 

religioso ou ao Islã, e que “os grupos radicais dispostos a usar o terror podem ser 

seculares, cultos ou associados a franjas de diversas religiões” (p. 15, 2008). 

A complexidade dos conflitos no Oriente Médio dificulta seu real 

entendimento, portanto, é imprescindível conhecer suas origens e os objetivos, 

características e organização dos atores envolvidos. Só assim será possível obter 

conclusões fundamentadas e menos emotivas e parciais.  

Martha Crenshaw já alertava para a necessidade de uma análise multifocal para 

o estudo do terrorismo: 

 

“Both the phenomenon of terrorism and our conceptions of it depend 

on historical context – political, social, and economic – and on how 

the groups and individuals who participate in or respond to the actions 

we call terrorism relate to the world in which they act. [...] 

Furthermore, terrorism shapes interactions among political actors over 

long periods of time through a dynamic process in which violence 

alters the conditions under which it initially occurs. Many 

consequences are unintended, but it is rare that terrorism (or, more 

frequently, the government’s reaction to oppositional terrorism) does 

not alter political institutions, values, and behavior as well as the 

functioning of society”
16

 (2007, p. 3 -6).  

                                                 
16

 O fenômeno do terrorismo e nossas concepções sobre este tema dependem do contexto histórico – 

político, social e econômico -, e de como os grupos e indivíduos que participam ou respondem às ações 

que chamamos de terrorismo se identificam com o mundo em que atuam. [...] Ademais, o terrorismo 

modela as interações entre os atores políticos em longos períodos de tempo através de um processo 

dinâmico no qual a violência altera as condições sob as quais inicialmente ocorrem. Muitas das 

conseqüências não são intencionais, mas é raro que o terrorismo (ou, mais frequentemente, a reação 
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 Ao intitular um movimento de resistência como terrorista, afasta-se a 

possibilidade de conhecê-lo com mais profundidade, seja através da observação 

imparcial ou através de uma aproximação. E quanto mais rígido o padrão desta 

intitulação, menor a possibilidade de negociação entre as partes. 

Além disso, o termo é negativo e pejorativo, “que se aplica, em geral, aos 

inimigos e oponentes ou àqueles com os quais se discorda e que, de preferência, devem 

ser ignorados” (HOFFMAN, 2006, p.1 apud STEPHAN, 2009, p. 27). E, devido à 

mínima existência de termos neutros na política - uma vez que sua linguagem interfere 

nas percepções dos protagonistas e do público -, o efeito é sempre maior em relação ao 

terrorismo (CRENSHAW, 2007 apud STEPHAN, 2009, p. 27).  

Vale a pena ressaltar, conforme visto no tópico anterior, que os movimentos de 

resistência são organizações distintas e vêm de um histórico diferente dos grupos 

terroristas, como os que se apresentaram no 11 de setembro.  

Os movimentos de resistência nasceram a partir de objetivos contrários aos da 

ideologia da Al-Qaeda e seus seguidores. Porém, alguns Estados os colocam como 

meros terroristas. “O Hizbullah consta na lista de organizações terroristas dos Estados 

Unidos, Canadá e Austrália, além da inclusão de seu “braço” militar na lista do Reino 

Unido” (ABDEL-LATIF apud STEPHAN, p.28, 2009). AMORIM afirma que “o Islã 

assume um estereótipo de religião fundamentalista e intolerante e seus seguidores de 

fanáticos e terroristas. Assim, esse povo é inferiorizado, [...] grupos de resistência [...] 

passam a ser vistos pelo Ocidente como perigosos.” (p. 28, 2009). 

Percebe-se, então, que denominações inadequadas, errôneas ou mesmo parciais 

não contribuem para um real entendimento da realidade destes grupos e muito menos do 

conflito no qual estão inseridos. Apenas contribuem para a desinformação geral, o medo 

e o afastamento dos indivíduos do debate sadio e fundamentado.  

O Hizbullah aparece como exemplo deste tipo de rotulação. Porém, seu efeito 

no oriente é muito diferente de seu efeito no ocidente. E, uma vez que a imparcialidade 

integral na política e na mídia é praticamente impossível, percebe-se que a repercussão 

prevista por algumas nações muitas vezes tem efeito inverso. 

Segundo Magnus Ranstorp,   

                                                                                                                                               
governamental ao terrorismo de oposição) não altere as instituições políticas, os valores e o 

comportamento assim como o funcionamento da sociedade.  
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“[...] enquanto o terrorismo [?] do Hezbollah estereotipou no mundo 

ocidental a imagem dos xiitas libaneses como religiosos fanáticos 

propensos ao martírio, o papel e os serviços prestados pelo 

movimento, abrindo e comprando seu caminho nos corações e mentes 

da comunidade xiita, sobrepujaram de longe as conseqüências de 

quaisquer constrangimentos morais não-islâmicos impostos pela 

opinião pública ocidental” (RANSTORP, 1997, p. 192-4 apud 

WHITTAKER, 2005, p. 108-9).  

 

Ao contrário do que algumas listagens internacionais tentam transmitir a 

respeito do movimento, durante os seus dezessete anos de luta contra Israel “nunca foi 

estabelecido por nenhuma das partes diretamente envolvidas (incluindo o contingente 

terrestre das Nações Unidas) que o Partido de Deus tenha perpetrado um único ataque 

terrorista contra civis israelenses” (HARIK, 2006, p.2 apud STEPHAN, 2009, p.28).  

Não há uma definição unânime e completa para terrorismo, pois esta se 

modificou ao longo da história e envolve conceitos complexos, como políticos, 

ideológicos, militares e religiosos (SUTTI & RICARDO, 2003 apud STEPHAN, 2009). 

Segundo o Dicionário de Termos Militares e Associados do Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos, por exemplo, o terrorismo é “o calculado uso da violência 

ou da ameaça de sua utilização para inculcar medo, com a intenção de coagir ou 

intimidar governos ou sociedades, a fim de conseguir objetivos, geralmente políticos, 

religiosos ou ideológicos” (DEPARTAMENTO DE DEFESA DOS EUA, 2009, p. 550 

apud STEPHAN, 2009). 

Por outro lado, os movimentos de resistência nem sempre se utilizam da 

violência para promover sua causa porque suas ações de resistência podem ser não-

violentas ou pacíficas. Um ótimo exemplo deste tipo de resistência aconteceu, sob a 

liderança de Gandhi, para a independência da Índia da colonização inglesa, em 1947. 

Além disso, geralmente pretendem resistir e expulsar forças de ocupação estrangeiras 

que se encontram em território nacional.  

É considerado um movimento de resistência o “esforço organizado por uma 

parte da população civil de um país para resistir a um governo legalmente estabelecido 

ou uma força de ocupação e para romper com a ordem e a estabilidade civil” (op. cit., 

2009, P. 470). 

Assim é possível perceber a diferença entre um grupo terrorista que usa a 

violência deliberadamente para atingir objetivos diversos pré-estabelecidos e um 
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movimento de resistência que prioriza a integridade territorial nacional e formas não-

violentas de luta por uma causa legítima.  

Porém, a dificuldade de se estabelecer uma distância segura entre uma 

definição de terrorista e de resistência é mais um motivo para tantas desinformações. A 

linha que separa a violência gratuita da violência legítima não é clara o bastante para 

uma distinção eficaz, mesmo porque o próprio Estado também se utiliza da força – se 

necessário - em suas prerrogativas.  

 

“[...] essas concepções políticas clássicas parecem salientar [...] um 

conceito de terrorismo como violência revolucionária exclusivamente 

exercida pelos populares – ou por elites apoiadas pelas massas – 

contra o terror de Estado. Exclui-se assim o terrorismo de Estado, cuja 

violência ilegítima passa a denominar-se “terror”. Se aceita-se a 

hipótese de que o Estado comete atos “terroristas” (de terror), 

excluem-se da mesma os governos democráticos ocidentais. No 

entanto, os Estados têm patrocinado grande número de violências 

sobre grupos étnicos e políticos, tendo, desde 1945, causado mais 

mortes e sofrimento do que outros tipos de conflitos [...] e 

contribuindo para a extinção de culturas, linguagens e modos de vida” 

(NAGENGAST, 1994, P. 126 apud SEIXAS, 2008, p. 12). 
 

 

 Quanto mais próximo de um dos conceitos um analista, um jornalista, um 

escritor ou um chefe de Estado se sentir, maior a probabilidade de usar a denominação 

que sua emoção - e não sua razão, sua imparcialidade - aceitar como verdadeira.  

Basta observar a citação feita dois parágrafos acima: o autor usa a 

denominação “terrorismo” às atividades do Hizbullah. Em contrapartida, as autoras 

deste artigo utilizam a denominação “movimentos de resistência”, “grupos” ou 

“organizações” ao se referir ao Fatah, Hamas ou Hizbullah, evitando assim uma redação 

tendenciosa. Da mesma forma a mídia utiliza a denominação que mais achar apropriada 

para a informação que é veiculada em jornais, revistas e na televisão.  

As novas tecnologias, como a internet, permitiram a utilização da palavra 

terrorismo cotidianamente de forma “livre” a partir do século XX. A mídia moderna 

vinculou de maneira promíscua o rótulo de “terrorismo” a uma diversidade de atos 

violentos e desta forma dificultando o entendimento e a formulação de uma definição 

verdadeira e apropriada (HOFFMAN, 2006 apud STEPHAN, 2009). 

Isto não quer dizer, de maneira alguma, que os leitores ou telespectadores 

aceitam ou devam aceitar como verdadeira a primeira notícia que receberem. Ao 
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contrário, devem procurar variadas fontes confiáveis, a fim de contrastar ou confirmar 

as informações já recebidas. Mais ainda, se questionar sobre a parcialidade e os 

interesses da mídia e, principalmente, buscar nos trabalhos científicos um conteúdo 

relevante e fundamentado.  

Finalmente, é importante que as denominações e conceitos sejam pragmáticos 

e não usados como ferramentas políticas. É imprescindível a observação do contexto 

social, político e geopolítico do conflito estudado para que resulte em uma análise 

verídica e que possa realmente influenciar positivamente na prática. Afinal, o 

distanciamento da realidade acaba dificultando uma possível mediação ou mesmo uma 

solução viável para o conflito.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os acontecimentos do 11 de setembro de 2001 foram cruciais na abertura de 

uma nova fase para a Segurança Internacional, na qual o foco é o terrorismo. O atentado 

ao World Trade Center afetou a vida tanto de ocidentais quanto de orientais. E, a partir 

deste momento, o distanciamento entre orientais e ocidentais tornou-se ainda maior. Se 

antes já havia dúvida e hesitação acerca dos países do Oriente Médio – apesar da 

suposta multiculturalidade advinda do fenômeno da globalização -, agora predominam o 

medo e o preconceito. 

Não obstante, Osama Bin Laden, em seu ato e discurso, afronta os reais valores 

do Islamismo, contribuindo para que os muçulmanos do mundo fossem estigmatizados 

como terroristas. As imagens do atentado criaram medo, repudio e a exclusão de todo e 

qualquer muçulmano aos olhos ocidentais. Isto se estendeu às populações árabes em 

geral e aos movimentos de resistência do Oriente Médio, mais precisamente aos 

movimentos de resistência envolvidos no conflito árabe-israelense.  

Com a mídia mundial focada nos horrores do terrorismo, aliada à retórica 

americana de combater o “eixo do mal”, criou-se um ambiente perfeito para a 

disseminação de informações vagas, distorcidas ou manipuladas. 

Os Estados Unidos não mediram esforços para colocar em prática sua 

estratégia de combate ao terrorismo - a chamada “war on terror”, iniciativa do governo 

Bush -, porém não tiveram o cuidado necessário de separar a violência extremista da 
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religião. Os discursos transmitiam a ideia de um Islã que não condiz com a realidade, 

além de uma inconcebível generalização de atos fundamentalistas isolados como uma 

prática aceita e cotidiana de árabes e muçulmanos.  

Entretanto, a questão palestina não é um fato recente, e muito menos análogo 

aos ditames e atos da Al-Qaeda. Ao final da segunda guerra mundial, os judeus deixam 

a Alemanha e seguem para a Palestina, com a intenção de criar o Estado de Israel 

naquela terra. Instituído pela ONU, em 1948, o “nascimento” do Estado judeu foi o 

marco inicial do conflito entre árabes e israelenses. E, devido aos movimentos sionistas, 

milhares de palestinos foram expulsos de sua terra, tornando-se refugiados. Daí o 

surgimento de movimentos de resistência contra a ocupação israelense em terras 

palestinas.  

Os conflitos do Oriente Médio continuam a ocupar um grande espaço no 

cenário internacional e, consequentemente, na mídia e no ambiente político. Assim, se 

faz necessário o incentivo ao debate, tanto acadêmico como científico, bem como a 

reflexão sobre as questões de Segurança Internacional.  É também imprescindível que 

haja um mínimo de imparcialidade ao escrever ou discursar sobre temas tão peculiares 

como o terrorismo. 

Os Estados Unidos vem enfrentando nas últimas décadas uma perda de 

popularidade e influência no Oriente Médio. Não são raras as manifestações populares 

contra sua estratégia de combate ao terrorismo – em outros países e no próprio âmbito 

nacional
17

 - e constantes intervenções em países da região, como no Iraque e mais 

recentemente no Afeganistão, ainda que estas não sejam veiculadas pela mídia. 

Repercussões geradas pela falta de tato e interesse nas questões da região, além da já 

discutida generalização de árabes e muçulmanos como terroristas. 

Seu aliado na região, Israel, vem tentando conter o clima de hostilidade e de 

pressões, tanto internas como externas (movimentos judeus contra a ocupação e os 

assentamentos ilegais, confrontos quase diários com a população palestina retirada à 

força de suas residências, declarações de chefes de Estados vizinhos quanto a 

agressividade da Força de Defesa Israelense e pedidos internacionais de cessação dos 

assentamentos ilegais em áreas palestinas, entre outras). Tudo isto devido a propaganda 

                                                 
17

 Após o 11 de setembro de 2001, Bush assinou o USA Patriot Act, como parte das medidas de combate 

ao terrorismo, o qual ampliou os poderes de oficiais federais em relação aos suspeitos terroristas, 

americanos ou estrangeiros, em território nacional.  
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sionista e a uma postura radical o suficiente para colocar judeus e muçulmanos, árabes e 

israelenses como inimigos – e não irmãos, cohabitantes de uma terra tão cheia de 

significados para ambos os povos.  

Fica a questão: é possível a paz no Oriente Médio? Há alguma possibilidade de 

se chegar a uma solução? Em uma disputa geopolítica tão acirrada, na qual tanto os 

povos interessados quanto outros Estados, como os Estados Unidos, têm interesse nesta 

região, inúmeros outros fatores
18

 também interferem neste processo de negociação de 

paz.  

De qualquer forma, as denominações terroristas somente contribuem para a 

disseminação do preconceito e da discórdia, assim como contribui para a 

desestabilização das relações internacionais e, consequentemente, da segurança 

internacional. Ao manter-se um mínimo de imparcialidade nas questões relacionadas ao 

terrorismo é possível um debate mais realista e inclusivo, envolvendo todos os atores 

relevantes e proporcionando o estreitamento dos laços que contribuirão para a paz entre 

ocidente e oriente. 

Finalmente, a problemática de denominações terroristas vem interferir no ponto 

fundamental para qualquer debate ou negociação: o diálogo. E sem uma aproximação 

entre todas as partes conflitantes, o processo de paz no Oriente Médio manter-se-á 

apenas na teoria.  
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Abordagens do fascismo: um campo de estudo em permanente renovação. 

Daniele Alves Lima1 

 

 

Resumo 

Buscaremos analisar neste trabalho algumas características do fenômeno 

fascista, principalmente em referência a autores como Robert Paxton, Francisco Carlos 

Teixeira da Silva, que contribuem de forma especial na análise de uma temática não 

pouco debatida, e Zeev Sternhell que procurou abordar as questões que envolvem o 

nascimento desta ideologia e que nos será útil em alguns pontos de nossa abordagem. O 

objetivo, ainda que bastante limitado, será apontar algumas características deste 

fenômeno político para que possamos, posteriormente, usá-lo como base para o estudo 

do caso específico do movimento político Falange Espanhola das JONS, parte de uma 

temática mais ampla que está sendo desenvolvida em dissertação de mestrado. 

Palavras-chave: Século XX – fascismo – Falange Espanhola das JONS – liberalismo – 

corporativismo. 

 

Abstract 

In this piece of work we intend to consider some fascist phenomenon 

caractheristics, especially in reference to authors such as Robert Paxton, Francisco 

Carlos Teixeira da Silva, whom contribute in a special way in the analysis of a not so 

deeply discussed issue, and Zeev Sternhell that sought adress the questions involving 

the rise of this ideology and we will be helpful in some points of our approach. The 

objective, though very limited, will point some caracteristics of this political 

phenomenon so that we can then use it as a basis for studying the specifics of the 

political movement Spanish Falange of JONS, part of a comprehensive theme being 

developed on ours master's dissertation. 

Keywords: Century XX – fascism - Spanish Falange of JONS – liberalism- corporatism.  
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Falar em fascismo não é apenas falar em um movimento político circunscrito 

num determinado momento histórico de crise. O fascismo, na forma como entendemos, 

não é um fenômeno meramente conjuntural, mas também fenomenológico. Desta forma, 

não foi apenas uma resposta à crise do capitalismo, mas um determinado conjunto de 

idéias ainda localizáveis nos dias atuais em organizações neofascistas na Europa, 

principalmente. Portanto, falar em fascismo envolve não só um tema possível em 

História Política, mas um debate político. Como nos coloca Francisco Carlos Teixeira 

da Silva, a liberação dos arquivos, anos depois do terror da Segunda Guerra Mundial e 

dos tratados estabelecidos à época, trouxeram novos materiais de análise e 

proporcionaram o surgimento de novos objetos e novas abordagens sobre os elementos 

constitutivos do fascismo. Contudo, seu estudo envolve dificuldades teóricas e, ainda, 

éticas. Não só por suscitar a lembrança de um terror desumanizado, mas exatamente 

porque o fascismo e suas características mais maléficas, como o racismo e as formas de 

exclusão, ainda vivem de forma intensa em movimentos neofascistas. Falar em 

fascismo, portanto, é falar de um fenômeno que persiste, ainda que obsoleto, e que 

possuí algum papel político contemporâneo. Segundo o próprio autor, é “impossível 

escrever sobre o fascismo histórico - o que é apenas uma distinção didática - sem ter em 

mente o neofascismo e suas possibilidades”2.  

O fascismo, expressão que nomeia o movimento italiano liderado por Mussolini, 

acabou por se expandir enquanto expressão e foi adotado como forma de designar 

outros movimentos de extrema-direita que surgiram nos anos 20 e 30. Entrou na lista 

dos -ismos, incorporando características precisas e transportando-se pelo espaço. 

Exatamente por ser um fenômeno político característico de um determinado período de 

crise política, suas premissas teóricas influenciaram, de diferentes formas e 

intensidades, outros países que não somente a Itália. Na Alemanha, o uso do termo 

nazismo serviu para explicitar um fenômeno que mantinha algumas peculiaridades, 

ainda que incorporado como movimento fascista. O fascismo, assim, e compartilhando 

da própria idéia de Francisco Carlos Teixeira da Silva, deve ser pensado no plural, os 
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fascismos, já que não esteve limitado aos casos italiano e alemão. Ao contrário, 

configurou-se como influência para outros movimentos políticos no entreguerras.   

Todavia, o fascismo, pensado no plural, ao mesmo tempo em que amplia nossa 

visão sobre o fenômeno, traz uma série de dificuldades. Levanta-se um grande debate 

sobre como diferenciar, como classificar os movimentos como fascistas ou não 

fascistas. Inicia-se assim, por vezes, o embate entre aqueles que o consideram como 

fenômeno particular da Itália e Alemanha, sendo os diversos outros movimentos apenas 

o transporte de algumas de suas diretrizes, e aqueles que o concebem como passível de 

existência em outros países. Ao mesmo tempo em que se busca afastar a Alemanha e a 

Itália como casos exclusivos, há uma tentativa de analisar mais detalhadamente outros 

casos, procurando as autonomias nacionais dos diversos fascismos. Neste sentido, 

segundo o autor, os estudiosos concordam em dois pontos. Primeiro, em relação à 

própria universalidade do fascismo enquanto fenômeno histórico tendo seu ápice no 

entreguerras e, segundo, quanto à necessidade de garantir a autonomia de uma teoria do 

fascismo frente aos fenômenos históricos que o envolvem.3 

As dificuldades estão ancoradas no próprio método de estudo do tema. Em 

grande medida, busca-se um método comparativo dos fenômenos através da elaboração 

de um conjunto de elementos constitutivos do fascismo, colocados como ferramentas na 

própria ligação entre os possíveis fascismos, ou seja, busca-se localizar elementos 

específicos do fascismo no interior dos projetos políticos ou de regimes políticos, dentre 

eles, em especial, o antiliberalismo, o anti-socialismo, o antiparlamentarismo, a 

concepção orgânica do Estado, a crítica aos partidos políticos como representantes de 

interesses setoriais, o nacionalismo exaltado e o autoritarismo. Acreditamos que por 

vezes este método, ao elucidar semelhanças, acaba por encobrir as diferenças nacionais 

ou, ao menos, deixá-las em segundo plano. Os projetos políticos são colocados apenas 

em referência ao conjunto de características fascistas, esquecendo-se que estes 

movimentos possuem elementos mais amplos de análise, na medida em que se 

caracterizaram como respostas específicas às crises que comprometeram seus países. 

Esquece-se que a cultura é um elemento importante e que os projetos políticos são 

pensados no interior de sociabilidades específicas, marcadas, com mais ou menos 

intensidade, pelo conjunto de símbolos e visões de mundo compartilhados por um 

                                                           
3
 Ibid., p.118. 



determinado país ou região. Portanto, o método comparativo deve ser uma ferramenta e 

não deve comprometer uma análise da totalidade destes projetos, ao contrário, ele deve 

permitir a localização das semelhanças e o aparecimento das diferenças. Afinal, como 

nos atenta Marc Bloch, as comparações são extremamente úteis para trazer à tona as 

diferenças.  

 

1.1. Por uma anatomia do fascismo: Robert Paxton e as questões centrais que envolvem 

o estudo deste movimento político. 

 

O fascismo foi um movimento político característico do século XX e que esteve 

ligado umbilicalmente não só à crise profunda que atingiu as bases do sistema liberal, 

mas também a um movimento mais amplo de embate entre modernidade e tradição. O 

limiar do novo século provocou mudanças profundas nas bases materiais e econômicas, 

com a intensificação do modelo industrial e do sistema econômico que o envolve, e 

gerou uma série de mudanças no interior do campo social, modificando as formas de 

sociabilidade que regiam o cotidiano dos indivíduos e suas visões de mundo 

correspondentes. Em grande medida, as duas grandes guerras, em especial a primeira, 

foram momentos centrais na conformação das mudanças do novo século, colocando ao 

mundo as inovações que vieram para o bem e para o mal. 

O fascismo surge, assim, no interior de um contexto histórico de mudanças, 

colocando-se como a encarnação da própria mudança, como eixo de superação do atraso 

e como elemento de renovação que objetivava não apenas o domínio do cenário 

político, mas uma inserção total na vida dos indivíduos. Buscava ser, portanto, não 

apenas uma lente de observação da política, da economia, das relações sociais. 

Pretendia ser uma lente através da qual os indivíduos viam o mundo e sua existência. 

Por esta dimensão, tornou-se um fenômeno político de grandes proporções, imprimindo 

sua marca no século XX e gerando uma série de análises convergentes em alguns pontos 

e divergentes em outros. Isto porque, como coloca Robert Paxton, muitos têm a 

impressão de saber o que o fascismo realmente é. Alguns de seus elementos 

característicos são sempre recorridos e colocados como uma espécie de manual de 

conhecimento deste movimento político, muitas vezes de forma simplista e limitada.  

Vista um pouco mais de perto, a realidade fascista se apresenta como mais 



complexa. Isto porque o fascismo deve ser analisado mais em referência a sua prática do 

que a seu projeto. Neste sentido, é importante estabelecer a diferença entre discurso 

fascista e prática fascista, ainda que ambos sejam fundamentais no entendimento do 

fascínio provocado por ele. Considerado como uma forma radical de anti-capitalismo 

por alguns e como um socorro ao capitalismo por outros, em grande medida sob uma 

análise marxista (mas não por todas as análises marxistas), o fascismo possuiu uma 

série de pressupostos teóricos e diferentes práticas que buscaremos traçar à frente, com 

base especialmente na análise de Paxton. 

O fascismo criticava o capitalismo não centralmente no que diz respeito à 

exploração econômica que promove, embora esta seja um ponto de referência, mas sim 

em relação a seu materialismo e sua colocação autônoma em relação à nação, 

promovendo o afastamento do Estado na gerência das questões relacionadas ao campo 

econômico e social. Assim, rejeitavam a noção materialista, onde as forças econômicas 

aparecem como o motor da história. A crise econômica dos anos 20, acoplada a uma 

crise mais geral pós-Primeira Guerra Mundial, acabou por tornar acentuada a idéia de 

que as forças do mercado, além de desagregadoras, eram provocadoras do desemprego e 

da queda de produtividade, tornando mais intensos os conflitos no interior das relações 

de trabalho, mais especificamente na luta de classes. Era, portanto, necessário 

estabelecer o Estado como centro gerenciador da administração econômica, como 

organismo abarcador de toda a totalidade social. O uso de expressões como “revolução” 

ou “revolucionário” nos discursos fascistas vai ao encontro da própria idéia de mudança 

total, de subversão da ordem preestabelecida em prol de uma redistribuição do poder 

social, econômico e político.4  

Foi um movimento que objetivava redesenhar as fronteiras entre o público e o 

privado, quebrando os limites que os separavam, recriando e criando novos espaços de 

atuação. Na relação entre indivíduo e coletividade, o fascismo buscou eliminar a 

supremacia dos interesses individuais e colocá-los como secundários frente aos 

interesses coletivos. Assim, a nação deveria ser a comunidade envolvida em prol dos 

próprios interesses nacionais, ou seja, os interesses dos indivíduos seriam os interesses 
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PAXTON, R. A anatomia do fascismo. São Paulo: Paz e Terra, 2007.  



da pátria. Com isso, se objetivava criar uma coletividade unida por laços identitários e 

um Estado orgânico e total, mantendo entre ambas essas instâncias uma relação 

simbiótica ainda que hierárquica. 

O fascismo, apresentado como fenômeno de extrema-direita, não se colocava 

nem como representante de uma nova direita, nem como da esquerda. Não se colocava 

como centrista, ao contrário, buscavam-se opor de forma veemente aos ideários 

políticos presentes à época. Criticava profundamente o parlamentarismo liberal, o 

individualismo burguês, ao mesmo tempo em que se colocava como uma muralha de 

contenção da revolução comunista e das idéias marxistas. Todavia, neste ponto, temos 

uma questão que envolve a diferenciação entre discurso e prática fascista. Segundo 

Paxton, apesar da crítica ao Estado Liberal e a burguesia, pontos localizáveis nos 

discursos fascistas, é necessário pensar que os fascistas, para chegarem e se manterem 

no poder, estabeleceram diversas alianças não só com a burguesia, mas também com 

conservadores nacionais. Estes viam no fascismo uma forma de conter o avanço da 

esquerda e a crise que ameaçava o país e tornava iminente uma possível revolução, ao 

mesmo tempo em que acreditavam poder manipular as lideranças fascistas conforme 

seus interesses, o que em suma não aconteceu. Todavia, considerar que o líder fascista 

também possuiu um comando absoluto é desconsiderar que o exercício do poder exige 

alguma maleabilidade na própria gerência dos diferentes interesses daqueles que 

participam do jogo político, ou seja, exige uma mediação bastante razoável para manter 

a coesão. Neste sentido, a própria noção de líder fascista deve ser relativizada. Apesar 

da importância fundamental da centralidade de Hitler e Mussolini, na prática as decisões 

correntes no jogo político conflitavam sempre os interesses particulares dos líderes com 

outros interesses como os da militância política ou das elites conservadoras. As 

ditaduras fascistas não eram monolíticas, nem estáticas. Os líderes necessitavam da 

cooperação ou ao menos do que poderíamos chamar de “aval” dos diversos outros 

grupos que participam direta, ou indiretamente, da cúpula decisória do poder 

organizado. Assim, sustentavam diversos conflitos e tensões e, por isso, o elemento 

autoritário era de suma importância, exatamente para nivelar e subordinar os interesses 

privados aos imperativos da nova ordem. Paxton afirma que estes regimes, portanto, se 

consolidavam sobre bases de “conflituosa colaboração entre o líder fascista, seu partido, 



a máquina estatal e a sociedade civil”5. 

O que esses movimentos buscavam era uma modernidade alternativa, uma 

sociedade tecnicamente avançada, promotora do crescimento econômico e industrial, 

criadora de constantes oportunidades de crescimento, elevando a nação e promovendo a 

produtividade. As tradições, constantemente invocadas, não representavam um desejo 

de retorno a uma tradição remota ou uma restauração de um passado longínquo e 

glorioso, mas apareciam como referência, como o elemento de elo entre a comunidade e 

como formadora dos laços de identidade que unem os indivíduos à pátria-mãe.  

Como podemos analisar, portanto, a diferença entre a base teórica e discursiva 

do fascismo e suas estratégias após a chegada ao poder? Como diferenciar a análise 

entre movimentos fascistas que alcançaram o exercício do Estado e outros que não 

passaram de projetos políticos? Devemos estar atentos, para isso, na diferença entre 

teoria e prática, entre o discurso fascista e suas práticas cotidianas. O fascismo, como 

parte de uma nova política de massas, baseou sua ação no poder e não em um programa 

específico, como coloca Paxton. Os programas fascistas eram, em grande medida, 

informais e fluidos, importando mais a fidelidade dos adeptos do que propriamente sua 

concordância intelectual.6 

Outro aspecto na análise do fascismo, e que trataremos de forma mais ampla 

posteriormente, é a busca pelas raízes intelectuais deste fenômeno histórico. Muitos 

intelectuais são vistos como promotores do que seriam as raízes do fascismo, tornando-

se, através deles, possível imaginar sua realização. Nenhuma análise que busque tais 

raízes pode deixar de lado a noção do fascismo como movimento político característico 

de um momento histórico específico. Pensar as raízes do fascismo não é mais 

importantes ou determinantes do que o próprio contexto que propiciou seu 

aparecimento. As raízes culturais contribuem no esboço geral do que venho a ser este 

movimento, mas não devem ser conformadas como uma linha evolutiva, evitando 

análises de tipo teleológicas. Optamos pela análise de Paxton, que coloca em 

determinado ponto, se referindo ao fim do século XIX, que a “preparação intelectual e 
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 Paxton faz referência à análise de Ernst Fraenkel para falar do Estado nazista alemão como um Estado 

dual, dividido em um Estado normativo e um Estado prerrogativo. O primeiro é constituído pelas 
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faz uma diferenciação onde o Estado normativo segue regras específicas, burocráticas e o segundo, ao 
contrário, não se aplicava uma regra. Essas diversas instâncias que participavam do poder, direta ou 
indiretamente, vivam sob conflito e conciliação. PAXTON, Ibid., p. 205. 
6
 Ibid., pp. 40-41. 



cultural pode ter tornado possível imaginar o fascismo, mas ela não o causou”7.  

Segundo Paxton, o fascismo, colocado no quadro mais geral dos diferentes -

ismos, apresenta-se como dispare, na medida em que rejeita uma determinada 

universalidade onde a comunidade está à frente da humanidade e onde cada movimento 

nacional acaba por dar expressão ao seu particularismo cultural. Portanto, o fascismo, 

como mais um -ismo, não pretendeu ser um produto de exportação. Como coloca o 

próprio autor, “fazer funcionar uma ‘internacional’ mostrou ser uma tarefa impossível”8. 

 Ao analisar as possíveis variações do fascismo e sua existência sob a forma de 

movimentos nacionais variados, não devemos dispensar o fascismo como ponto de 

análise comparativa, apenas não usá-lo com uma visão estática, ora colocando-o como 

um conjunto de pressupostos essenciais, ora como um caso particular da Itália. Apesar 

dos constantes nominalismos, o termo continua sendo fundamental nas abordagens. Não 

se pode considerar o fascismo de forma isolada, mas também não devemos concebê-lo 

de forma cega, como um conjunto coerente de idéias, transportadas no tempo e no 

espaço de forma coesa. Por outro lado, a criação de taxonomias não colaboram para o 

avanço na abordagem sobre o tema. É necessário, assim, observar as variações, não 

organizando um programa fascista de modo a obter um “tipo ideal”, o que apenas nos 

daria uma visão estática do que foi o fascismo.9 

 

1.2. O berço das idéias: a busca das raízes culturais e intelectuais do fascismo e o caso 

espanhol. 

 

O fascismo é resultado das diferentes crises que acompanharam o nascimento do 

século XX. A Primeira Guerra Mundial proporcionou o nascimento, ainda pouco 

evidente, de um ativismo nacionalista, mobilizando uma massa de indivíduos pouco 

familiarizados com um conflito que tomou grandes proporções. A guerra não gerou o 

fascismo, mas lançou alguns elementos que unidos permitiram a conformação do 

contexto histórico de seu surgimento. Isso porque a guerra transformou, de diversas 

formas e intensidades, as visões de mundo daqueles que participaram ativamente, frente 

às trincheiras, e também daqueles que mesmo afastados dela sentiam o peso e o som das 

                                                           
7
 Ibid., p.75. 

8
 Ibid., p. 44. 

9
 Ibid., p. 46. 



balas. Por isso, ao fim da guerra, as concepções sociais, políticas e culturais haviam se 

modificado, tomando uma nova feição por conta da devastação humana e material do 

conflito e da crise política e econômica subseqüente. A guerra acentuou as tensões 

políticas e colocou lado a lado vertentes diversas que buscavam, desde já, dominar os 

princípios políticos da ordem mundial. O fascismo foi uma destas vertentes, mas 

colocou-se crítico ao conjunto ideológico preexistente, apresentando às dores da guerra 

o fim das angústias e dos medos e o nascimento de uma nova forma de colocar-se no 

mundo.  

Obviamente, todo o contexto histórico anterior ao nascimento do fascismo 

aparece como cenário de conformação das idéias que posteriormente reconheceremos 

como pertencentes a seu ideário. Todavia, a discussão sobre este fenômeno histórico 

implica, por vezes, um olhar às idéias vigentes no fim do século XIX, buscando o que 

seriam suas raízes culturais e intelectuais e o conjunto de influências que acabam por 

condicionar o aparecimento de um movimento que possuía, no cerne de sua proposta, 

algumas das premissas posteriormente compartilhadas pelo grupo liderado por 

Mussolini. Pretendemos examinar as questões surgidas de tais abordagens, permitindo 

transportá-las ao caso espanhol.  

Paxton afirma que o fim do século XIX representou, ou ao menos ensaiou, uma 

espécie de revolta contra a fé liberal na liberdade individual, na razão, na harmonia 

humana natural e no progresso. Antes mesmo do estopim de 1914, já podíamos localizar 

valores antiliberais, muitas vezes direcionados por um crescente nacionalismo, pela 

existência do racismo e de uma nova estética do instinto e da violência. Neste sentido, 

era possível localizar um campo cultural  que permitiu que o fascismo germinasse.  

Podemos colocar a análise de Zeev Sternhell, referente à “nova escola” francesa 

encabeçada por Sorel, como um modelo exemplificativo. O autor busca analisar uma 

possível conformação de idéias fascistas na França do início do século. O nascimento da 

“nova escola”, formada a rigor em 1906-1907, por Sorel, Berth e Lagardelle marca uma 

nova leitura do sindicalismo revolucionário francês. Apesar do posterior afastamento de 

Lagardelle, este grupo e seus adeptos iniciam uma forte crítica à civilização materialista, 

à ordem democrática liberal e à impotência da sociedade individualista diante da 

modernidade. Este revisionismo revolucionário, em grande medida influenciado pelas 

idéias sorelistas, propunha uma nova organização da relação entre a dupla teoria 



revolucionária e ação revolucionária. A rigor, afirmavam a necessidade de estabelecer 

um movimento inverso: a teoria como resultado da ação direta e não mais o contrário. 

Por isto Sorel repudiava o reformismo muitas vezes abraçado pelo proletariado francês, 

colocando-o como mais um elemento resultante das regras do jogo liberal.  

Podemos observar neste revisionismo elementos do que posteriormente 

classificaríamos como sendo parte de um programa fascista, dentre eles a noção 

corporativa da economia, da sociedade e da política, a defesa de um Estado ativo e 

interventor e da propriedade privada. E, ainda, a crítica a luta partidária e seu 

parasitismo, ao modelo de organização social nos moldes liberais, o reconhecimento do 

papel modernizador do Estado e do papel revolucionário de uma minoria 

intelectualizada. A aproximação desta vertente revisionista – impulsionada por Sorel e 

colocada pelos autores como a síntese socialista e nacional - com uma vertente do 

sindicalismo italiano e a posterior admiração nutrida por Mussolini em relação a Sorel, 

cria a tentação quase inevitável de ver neste movimento francês a possível origem das 

idéias centrais do fascismo. Conclui o autor que, 

 
Berth não se enganou. A autoridade saiu, efetivamente, vitoriosa em toda a 

linha, dessa “grande revolta” contra o século XVIII, contra o materialismo e 

o racionalismo, contra o liberalismo, o marxismo ortodoxo, o socialismo 

reformista e a democracia. Em França e na Itália, desde o final do primeiro 

decênio do nosso século, ela assumirá os contornos do fascismo10.  

 

Todavia, na França, este movimento não passa de uma síntese intelectual. 

Apesar de Sternhell não ter por objetivo uma análise de tipo teleológica, este texto serve 

para ilustrar o que muitas vezes ocorre com as análises direcionadas a uma busca pelas 

raízes do fascismo. A possível ligação entre o movimento sorelista, na França, com 

italianos simpatizados com o revisionismo revolucionário de Sorel, na Itália, nos 

permite pensar as relações entre o conjunto ideológico conformado principalmente pela 

ditadura de Miguel Primo de Rivera, na Espanha, e alguns pontos do projeto falangista e 

do pensamento político de José Antonio Primo de Rivera. A tentação, neste caso, é 

buscar as raízes do pensamento falangista já no início do século, ou ao menos colocá-las 

como o berço do que posteriormente se colocará como os pontos centrais de ação 
                                                           
10 ASHÉRI, Maïa; STERNHELL, Zeev & SZNAJDER, Mario. Nascimento da 

Ideologia Fascista. Portugal: Bertrand Editora, 1995. 



política da Falange.  

A ditadura de Miguel Primo de Rivera, que corresponde aos anos de 1923 a 

1930, aparece como um ensaio corporativo nascido de dois decretos-leis: o decreto-lei 

de organização corporativa nacional11, de 1926, e o decreto-lei sobre organização da 

agricultura, de 1928, além de outros textos corporativos para organizações especiais. 

Esses decretos surgem nos anos 20 para solucionar a chamada “questão social” a partir 

da intervenção direta do Estado nos problemas sociais. Esse modelo corporativo 

objetivava um enquadramento das classes operária e patronal em estruturas não-

sindicais de conciliação e arbitragem. Ou seja, a questão social aparece como eixo de 

ação do Estado primoriverista, não excluindo um projeto político corporativo-ditatorial.  

Todavia, esse modelo incorpora uma série de elementos culturais de 

identificação, como o catolicismo. Em termos gerais, podemos observar três indicações 

básicas. Primeiro, uma aproximação com o catolicismo social, base ideológica de 

Eduardo Aunós, ministro do trabalho da ditadura primoriverista, também era uma 

medida de aproximação com grupos conservadores importantes no cenário político 

espanhol. Segundo, a incorporação das experiências de conciliação laboral 

desenvolvidas pelos comitês paritários catalães nos anos que seguiram a Primeira 

Guerra Mundial. Em terceiro e último lugar, a presença de um pensamento nacionalista 

voltado, em grande medida, para uma concepção estadista. A aproximação entre o 

corporativismo e o pensamento social católico, influenciado ainda que timidamente por 

um antiliberalismo, acaba por conformar a centralidade de ação do Estado ditatorial 

espanhol. Com isso, queremos explicitar que havia não só a construção de um modelo 

corporativo em termos políticos, sociais e econômicos e o abarcamento de elementos 

culturais consideráveis na Espanha, mas também a conformação de um sentimento 

nacional. Esse sentimento acaba associado a uma crítica ao liberalismo e a democracia. 

                                                           
11

  Este decreto se configurou como um mecanismo de arbitragem e conciliação, onde é possível observar 
a tentativa de estabelecer uma relação mais paritária entre o corpo patronal e operário. A corporação 
aparece como obrigatória, funcionando como um braço do Estado que acaba por coordenar e regular, 
diretamente, os comitês paritários locais. Segundo Perfecto, funciona como um “corpo profissional do 
Estado”. Este é um ponto interessante de análise, na medida em que, na Espanha, diferentemente da Itália, 
reconhece-se um pluralismo sindical, transformando os sindicatos em associações “livres”, porém 
internalizadas em corporações obrigatórias. Esta, segundo o próprio autor, foi uma medida necessária à 
estabilidade da ditadura primorriverista, de forma que era necessário respeitar, ou ao menos aceitar, uma 
situação já permanente na Espanha, onde era possível observar uma espécie de diversidade no interior dos 
próprios sindicatos. C. f. PERFECTO, Miguel Angel. Influências ideológicas no projeto de 
corporativismo político-social da ditadura de Primo de Rivera (1923-1930). Penélope. Revista de História 
e Ciências Sociais, n. 5. Lisboa: Celta, 1991. 



O Estado primoriverista possuiu um eixo de ação bastante claro: os sindicatos. 

Havia o reconhecimento do pluralismo sindical e, até certo ponto, a tolerância à 

diversidade existente no interior dos próprios sindicatos. Em suma, o objetivo, ainda 

não tão claro neste momento, era gerir as relações sociais e econômicas, aplicando os 

sentidos de disciplina, hierarquia e ordenação funcional. Segundo Perfecto, 

 

Frente à fórmula fascista do monopólio sindical e da sindicalização das 

estruturas corporativas, em Espanha opta-se por criar as corporações desde a 

base, reduzindo o papel dos sindicatos patronais à eleição dos componentes 

dos comitês paritários, os quais uma vez eleitos, atuam como representantes 

do Estado no campo laboral.12 

 

As corporações, enquanto organismos delegados pelo próprio Estado, mantêm 

funções de direção e fiscalização dos sindicatos, permitindo uma intervenção direta do 

governo nos assuntos ligados às relações de trabalho e evitando possíveis conflitos entre 

operários e corpo administrativo. Os comitês paritários possuíam diversas 

competências, dentre elas, os pactos coletivos de trabalho, onde eram decididas as 

questões que envolviam salário, jornada de trabalho, descansos e etc. Possuíam, ainda, 

atribuições judiciais relativas ao descumprimento destes pactos ou de leis gerais ligadas 

ao trabalho. A originalidade destes comitês espanhóis reside em sua capacidade 

legislativa, executiva e judicial. A atenção dada às relações de trabalho parte da própria 

colocação do ofício como elemento determinador nas relações entre os indivíduos e 

criador de fraternidade. Como é colocado por Perfecto, 

 

Os pactos coletivos de trabalho dispunham de todas as características que a 

lei italiana de 3 de abril de 1926 especificava para eles. A diferença mais 

notável, no caso espanhol, era de que os pactos eram levados a cabo no seio 

de uma organização supra-sindical tutelada pelo Estado, ao passo que em 

Itália realizavam-se diretamente pelas associações profissionais operárias e 

patronais.13 

 

E ao analisar a questão do ofício, acrescenta que ele aparece como o  
                                                           
12 PERFECTO, Miguel Angel. Influências ideológicas no projeto de corporativismo 
político-social da ditadura de Primo de Rivera (1923-1930). Penélope. Revista de 
História e Ciências Sociais, n 5. Lisboa: Celta, 1991, pp. 99-108. 
13 Id., p. 104. 



 

Laço de união de todos os que compõe um setor de produção, sejam patrões, 

técnicos ou operários, adquire, em alguns dos seus defensores, um caráter 

quase teológico.14 

 

  A noção de organicidade da sociedade é sempre um ponto de comparação entre 

a ditadura primoriverista e o projeto político falangista. Isto porque ambos 

direcionavam sua proposta a grupos específicos da sociedade e os elegiam como centros 

de ação direta do Estado: a família, o município e as corporações gremistas. A 

estruturação do Estado estava pautada na supressão dos interesses individuais pelos 

interesses coletivos.  

Não é nosso objetivo traçar um panorama da ditadura de Miguel Primo de 

Rivera. Apenas apontar que, mais do que semelhanças, os anos 20 e 30, na Espanha, são 

marcados pela revisão e conformação de projetos políticos alternativos e, 

consequentemente, havia um diálogo entre diversas correntes do pensamento político 

espanhol. Assim, a apreensão ou influência de elementos fascistas nestes projetos é 

possível, senão localizável. Todavia, é necessário se afastar das análises que buscam as 

raízes do fascismo espanhol. E mais, procurar o berço das idéias falangistas, em especial 

do pensamento político de José Antonio Primo de Rivera, na ditadura de Miguel Primo 

de Rivera acaba por reduzir a abordagem, traçando uma linha evolutiva das idéias que 

desembocaram no projeto político do movimento. Consideramos mais produtivo buscar 

influências, mas sem se distanciar do próprio movimento falangista, sua organização 

interna, sua forma de atuação, seus pressupostos teóricos. Deve-se, neste caso, estar 

atento mais ao filho que ao pai.  

Compartilhamos da abordagem de Paxton, quando afirma que seria equivocado 

traçarmos linhas retroativas que nos levem às raízes, ao início, ao berço das idéias. 

Transportando a análise do autor para o caso espanhol, concluímos que a relação entre a 

ditadura primoriverista e o projeto político de José Antonio Primo de Rivera, chefe 

nacional da Falange Espanhola das JONS, nos proporcionaria, se observada através de 

uma visão teleológica dos fatos, apenas uma leitura retroativa, limitando o olhar apenas 

para os textos e afirmações que parecem nos apontar semelhanças. Segundo o autor, 

essa busca pelos “pensadores pioneiros” não leva em conta, muitas vezes, que para o 

                                                           
14 Id., p. 105. 



nascimento do fascismo, ponto central de análise, foram necessários diversos elementos 

específicos como uma política de massas, ou seja, uma participação maior dos 

indivíduos comuns na política, onde o objetivo não era afastá-los do jogo político, ao 

contrário, era discipliná-los e manejá-los tornando-os um corpo coeso de ação15. Neste 

sentido, tornou-se extremamente necessário uma mudança na cultura política onde não 

era mais possível afastar a participação das massas na política. 
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Resumo: 

Este artigo é parte de minha pesquisa de doutorado sobre o consenso social nos 

governos militares de Brasil e Argentina a partir da vitória das seleções nacionais nas 

Copas do Mundo de Futebol de 1970 e 1978, respectivamente. Neste primeiro 

momento, a pesquisa foca a memória do evento de 1970 no município de Januária, ao 

norte de Minas Gerais. O objetivo principal é deslocar a questão de se houve ou não 

consenso social com o evento para uma realidade fora do eixo classe média das 

principais regiões do período, Rio de Janeiro e São Paulo. Para poder analisar de 

maneira mais satisfatória este possível consenso, é interessante para esta pesquisa 

comparar diferentes realidades (porém mantendo a consciência da impossibilidade de 

trabalhar as diversas realidades brasileiras).  

Palavras-chave: Memória, Identidade, História Oral, Ditadura civil-militar, Copa do 

Mundo.  

 

Abstract: 

This paper is part of my doctoral research on the social consensus of the military 

governments of Brazil and Argentina generated by the victory of the national football 

teams at the FIFA world cups of 1970 and 1978, respectively. At first, the research is 

focused in the memory of the 1970 event in the town of Januária, north of Minas Gerais 

state. The main objective is to shift the question if whether there was a social consensus 

with the event, towards a reality outside that of the middle class axis of the main 

regions of the period, Rio de Janeiro and São Paulo. In order to analyze this possible 

consensus in a more satisfactory way, it is interesting for this research to compare 

different realities (while acknowledging the impossibility of comparing all the different 

Brazilian realities).  

Keywords:  Memory, Identity, Oral History, Military Dictatorship, World Cup. 
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Atualmente, vivemos uma “obsessão comemorativa” e pela memória e muito se 

problematiza a cultura da memória que hoje impera no mundo ocidental. Porém, 

Huyssen aponta que, no caso da memória dos países da América do Sul que têm como 

principal marca de seu passado recente a experiência autoritária, essa cultura da 

memória pode ser positiva, uma vez que está associada à construção da democracia, da 

luta pelos direitos humanos e da inserção política de atores sociais tradicionalmente 

excluídos (HUYSSEN, 2000, p. 34). Assim, o “culto à memória”, tão criticado em sua 

experiência européia, por exemplo, não tem o mesmo sentido e experiência no caso dos 

países latino-americanos. Como afirma Elizabeth Jelin, é preciso compreender que 

“esas memorias y esas interpretaciones son también elementos claves en los procesos 

de (re)construcción de identidades individuales y colectivas en sociedades que emergen 

de períodos de violencia y trauma” (JELIN, 2002, p. 5).  

 A partir desta colocação pretendo apresentar neste artigo os primeiros avanços 

de minha pesquisa sobre a memória da Copa do Mundo de 1970 e sua relação com o 

governo militar do período na cidade mineira de Januária. Certamente esta memória é 

permeada por conflitos, e na ausência de uma imagem comum que seja reconhecida 

pelos diversos atores sociais e políticos, permanecem os muitos sentidos da memória já 

produzidos e que ainda hoje se produz sobre o tema, especialmente a memória de outras 

regiões do país, em geral dominantes. Mas, como a pesquisa mostrará os conflitos 

também estão presentes na própria memória local. 

Desde a perspectiva proposta por Gilberto Velho, podemos entender que estas 

disputas são marcadas por diferentes memórias e projetos, que articulados buscam 

construir identidades: “existe uma tendência de constituição de identidades a partir de 

um jogo intenso e dinâmico de papéis sociais, que associam-se a experiências e a níveis 

de realidade diversificados, quando não conflituosos e contraditórios” (VELHO, 1994, 

p.8). As memórias são espaços de disputa e conflito, mas também, como destaca Le 

Goff, um exercício de poder e de cidadania. Assim, trabalhar e problematizar estas 

memórias regionais em comparação com as dominantes no tema da ditadura militar 

brasileira permite tanto ampliar a perspectiva sobre o tema como trazer os atores 

excluídos para o conflituoso espaço da memória recente brasileira e latino-americana 

(LE GOFF, 1986). Le Goff também afirma que a maneira como operamos a memória 

está ligada a maneira como operamos em relação à sociedade, ou seja, esta também é 

uma oportunidade de procurar uma maior inclusão social através da memória coletiva. 
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Em sua análise, Huyssen destaca que “embora os discursos de memória possam 

parecer, de certo modo, um fenômeno global, no seu núcleo eles permanecem ligados 

às histórias de nações e estados específicos (...) o lugar político das práticas de memória 

é ainda nacional e não pós-nacional ou global” (HUYSSEN, 2000, pp. 16-17). Esta 

consideração é importante para pensar como a memória dos entrevistados nesta etapa 

os coloca como pertencentes ou não de uma comunidade imaginada que seria a 

brasileira.  

 

2. Copa do Mundo e ditadura militar 

             As Copas do Mundo de Futebol não são apenas um evento esportivo 

internacional. Para muitos países, como Brasil, este evento representa um momento de 

intensa manifestação de suas identidades nacionais, e também um espaço de tensões 

políticas. Desde sua primeira edição no Uruguai em 1930, as Copas do Mundo foram 

realizadas sob a gravitação do contexto político de seu momento (BUFALI, 

BOIMVASER e CECCHINI, 1994). Portanto, a utilização deste evento por parte do 

governo militar brasileiro não foi uma novidade. 

As Copas do Mundo são o momento máximo de expressão do nacionalismo 

através deste esporte, pois é quando as nações são ratificadas em cada seleção nacional:  

 

Esta metonímia [considerar a seleção de futebol pela nação que representa], muitas 

vezes serviu como arma ideológica a serviço de uma outra metonímia, mais perversa –

aquela em que um governo se apresenta como nação (...) símbolos nacionais de 

diferentes ordens se fundem, bandeiras, hinos, cada elemento tomado peça em uma 

unívoca ideologia da superioridade nacional sobre o resto do mundo. O futebol entra 

como o fiel da balança, o resultado estampado no placar é a prova numérica, 

quantitativa, irrefutável da superioridade da Pátria amada, salve, salve, sobre o restante 

da humanidade (GASTALDO e GUEDES, 2006, p. 8).  

 

Durante a ditadura militar brasileira (1964-1985) ocorreram cinco Copas do 

Mundo -1966, 1970, 1974, 1978 e 1982, mas foi na Copa de 1970 que se constatou o 

fenômeno referido acima. Em minha pesquisa, não considero as Copas do Mundo como 

parte de um projeto nacional do governo militar, mas sim um momento específico em 

que os militares utilizaram um elemento típico do imaginário nacional em um sentido 

político. Esta conjuntura permite também analisar e comparar as diferentes posições de 

determinados setores, que se apuseram ao regime, em relação ao evento, e questionar se 

foi possível ou não para os militares renovar o consenso social com a competição. 
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Na época de sua realização, a Copa do Mundo era a principal notícia nos meios 

de comunicação brasileiros. A AERP (Assessoria Especial de Relações Públicas) e a 

mídia procuravam fazer uma campanha onde estavam relacionadas as vitórias no 

campo esportivo com as vitórias do modelo militar, como se o êxito da seleção de 

futebol fosse um reflexo do bom momento do país (FICO, 1997). Era também o 

momento dos primeiros sinais do “Milagre Econômico”, com a economia em 

crescimento. Por outro lado, foi também o período de maior repressão à oposição 

política, e era importante para os militares alcançar um consenso que não fosse apenas 

resultado do autoritarismo. 

A IX Copa do Mundo, realizada no México, era um marco para o Brasil em 

diversos sentidos: a seleção nacional vencedora de três eventos poderia levar 

definitivamente o troféu Julio Rimet para casa, e em 1970 o Brasil era um dos três 

países com esta possibilidade, ao lado de Uruguai e Itália; era a primeira vez que os 

jogos seriam transmitidos ao vivo pela televisão brasileira, além da transmissão 

colorida, que ainda que fosse uma regalia para poucos, foi bastante anunciada. A 

televisão se consagrava como principal entretenimento social e acessório essencial para 

a classe média dos principais centros urbanos. Através de sua elaborada propaganda 

política, o governo militar insistia em associar a possibilidade de acompanhar ao vivo a 

seleção de futebol com o progresso fruto do início do “Milagre Econômico” (MATOS, 

2002). Em termos econômicos, isso significou um aumento significativo na venda de 

televisores, e em termos políticos, uma oportunidade mais de propaganda. Porém, é 

importante para este artigo pensar que este acesso era limitado a distintas regiões do 

território nacional, e por isso será problematizado posteriormente na análise das 

entrevistas. 

O mundo dos esportes foi um espaço utilizado pelo regime militar para 

reproduzir idéias e modelos de um determinado tipo de sociedade. Entre as diversas 

interferências que o presidente Médici fez no espaço esportivo na época da Copa de 

1970, a mais polêmica foi a demissão do técnico João Saldanha. Apesar da perseguição 

política instaurada pela ditadura, o técnico responsável pela classificação para a 

competição e que organizou a seleção de futebol campeã era um assumido opositor do 

regime. Os conflitos entre Saldanha e Médici foram freqüentes, e seu ápice foi a 

convocação do jogador do Clube Atlético Mineiro Dario, quem Médici queria na 

seleção e o técnico se recusava a escalar: “Eu não escalo seu Ministério e o senhor não 
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se mete com a minha seleção” (João Saldanha, citado em MILLIET, 2006). Finalmente, 

Saldanha terminou afastado de seu cargo, assumindo como novo técnico Zagallo, quem 

escalou o jogador Dario. Porém, suspeita-se que a principal razão para a saída de 

Saldanha foi sua posição política, assim como as acusações de que ele transportava 

ilegalmente para o exterior documentos que denunciavam a repressão militar, quando o 

governo denunciava estas acusações (AQUINO, 2002).  

O governo militar soube, neste momento, utilizar o êxito no futebol a seu favor, 

associando em suas propagandas que a celebração era apenas uma: o crescimento 

econômico, a “paz política e social” que finalmente chegara com a desarticulação quase 

total dos movimentos de luta armada e agora a conquista da terceira Copa do Mundo. 

No momento de realização da Copa analisada a sociedade brasileira estava 

excluída do jogo político e controlada por uma repressão que não permitia 

manifestações coletivas. Assim, a referida Copa chegou no momento ideal para a 

ditadura. Foi quando aumentou a repressão, os presos políticos e a tortura, e o evento 

foi, neste momento, uma maneira do regime desviar a atenção destes crimes, e também 

de divulgar os primeiros êxitos econômicos conseqüentes do “Milagre Econômico”. 

Depois de vários anos, o regime não apenas permitiu uma manifestação popular, mas 

incentivou e utilizou a Copa do Mundo para festejar um “êxito nacional”.  

Na lógica dos líderes militares o êxito na Copa ultrapassava o limite esportivo, e 

por meio da propaganda política, os próprios líderes do regime ficavam associados a 

esta vitória. A comoção nacional foi absoluta e proponho a hipótese de que a vitória no 

futebol foi associada ao modelo de sociedade e nação imposto pelos militares. Para 

isso, o governo militar investiu ainda mais em sua propaganda política, nesse caso 

associando a vitória esportiva ao regime, permitindo e incentivando manifestações 

populares de celebração. Pode-se pensar, então, se um dos períodos mais repressivo e 

autoritário dos anos de ditadura não terminou sendo também, para parte da população, o 

governo do presidente que celebrava com seu povo a vitória no futebol e o orgulho 

nacional nas ruas. 

 

3. O município de Januária 

O município de Januária está localizado na região do Médio São Francisco, no norte 

do estado de Minas Gerais. Banhado pelo Rio São Francisco, é o maior município 

mineiro em extensão, com 14.810km², e incluí além da sede de mesmo nome outros 
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distritos, como Brejo do Amparo, Riacho da Cruz e Pedras de Maria da Cruz. Neste 

artigo o objeto de estudo é a população do município sede, Januária que possui 6.651 

km².
2
  

Apesar da dificuldade de conseguir dados e documentos sobre o ano de 1970 em 

especial (o que será comentado no tópico sobre a metodologia de trabalho), alguns 

referentes a 1977-78 ajudam a dar um panorama geral do município de Januária, com 

todos seus distritos, na década à qual se dedica esta pesquisa. Os dois quadros abaixo 

ilustram o perfil do município em 1977-78: 

 

População Matrículas Escolares (Rede Estadual) Leitos 

hospitalares 

Estabelecimentos 

bancários 

Urbana Rural Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Superior 

71 4 

 20.014 71.232 8.191 138 - 

 
Veículos 

registrados 

Energia Elétrica Terminais 

telefônicos 

Saneamento básico 

1.091 Residencial Industrial Comercial Total 1.000 Água Esgoto 

2.063 

 

53 362 2.591 1.774 - 

Dados: Municípios Mineiros: Indicadores sócio-econômicos 1979. Governo do Estado de Minas 

Gerais, Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral. 

 

Os dados permitem concluir que na década de 70 Januária era um município 

predominantemente rural, com baixo índice de alfabetização e sem garantia de serviços 

básicos, como esgoto. Os entrevistados também citaram a ausência de aparelhos de 

televisão, sendo o rádio o principal meio possível de acompanhar notícias, eventos 

esportivos e outros, como as Copas do Mundo de Futebol. Este perfil mostra um forte 

contraste com a realidade das principais capitais brasileiras do período no eixo Sul-

sudeste, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo. 

Hoje o município se destaca por seu artesanato, centros arqueológicos e 

principalmente pela produção de cachaça. Em 1998 o município era o 42º por 

população do estado, com 63.686 habitantes
3
. Segundo dados do IBGE, em julho de 

2009 a população total era de 67.516 habitantes.
4
 Os dados mostram uma menor 

população atual do que em 1978 porque estes últimos referem-se a todos os distritos e 

municípios que faziam parte da Microrregião de Januária naquele período. 

 

4. Metodologia de trabalho 
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Para esta etapa, foram realizadas pesquisas em arquivos e bibliotecas, como a 

Biblioteca Nacional, o Arquivo Público Mineiro e o arquivo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), no Rio de Janeiro. O objetivo principal era colher e 

organizar informações teóricas, históricas e estatísticas sobre a cidade e sua população, 

para então realizar as entrevistas. 

Como dito anteriormente, os documentos referentes especificamente ao ano de 1970 

em Januária não foram localizados para consulta. De acordo com os responsáveis tanto 

da prefeitura do município como do Arquivo Público Mineiro, os mesmo não existem 

mais. Os atuais membros da prefeitura da cidade alegam que o arquivo foi perdido, e 

justificam a situação pela simples falta de arquivamento, sem qualquer tipo de intenção 

política ou pessoal, apenas má conservação do acervo, que levou à sua destruição. A 

principal suspeita é que tais documentos foram destruídos na grande enchente do rio 

São Francisco em 1979, que inundou parcialmente a cidade. Os dados mais próximos 

que foram encontrados referem-se ao ano de 1978, e permitem construir um quadro 

satisfatório sobre a população naquela década.  

 Frente a este quadro, as entrevistas tornaram-se ainda mais importantes para a 

pesquisa. Portanto, as entrevistas com moradores de Januária são a metodologia 

principal deste artigo, já que a partir delas é possível identificar as especificidades do 

discurso de memória dos habitantes da região em comparação com as versões 

“tradicionais” que marcam a historiografia sobre o tema, que geralmente se dedica ao 

eixo Rio de Janeiro e São Paulo.  

A experiência das entrevistas foi tão rica como o conteúdo das mesmas. A 

dificuldade de conseguir moradores dispostos a ceder entrevistas marcou a pesquisa. A 

primeira razão foi o fato de que muitos dos que em 1970 possuíam entre 25-30 anos 

não moravam na cidade no período. Como é típico em cidades do anterior, nesta idade 

muitos se dirigiam aos grandes centros urbanos da região, como a capital mineira Belo 

Horizonte, e principalmente às cidades de Rio de Janeiro e São Paulo, centros atrativos 

para os jovens.  

A segunda razão que dificultou esta etapa da pesquisa foi o fato de que muitos 

dos que se encaixavam como possíveis entrevistados não quiseram dar entrevistas. As 

justificativas foram diversas: timidez, falta de tempo, incompreensão da proposta desta 

pesquisa. De maneira geral, tanto entre os que aceitaram e os que recusaram a 

participar, o comentário comum era: “Aqui em Januária? Aqui não acontece nada, aqui 
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ninguém sabe de nada que acontece fora”. Para muitos era incompreensível o fato de 

que a pesquisadora deslocou-se do Rio de Janeiro, considerado por eles como um 

centro intelectual e histórico do país, para pesquisar sobre Januária: “Acho melhor você 

voltar pro Rio de Janeiro, moça, aqui não tem nada de interessante”.
5
  

Assim, a tendência foi de entrevistas curtas, nas quais os entrevistados se 

limitavam a responder de maneira simples e direta o que lhes era perguntado. A 

realização de perguntas foi necessária para estimular os participantes, que não se 

sentiam capazes de falar sobre o tema sem algum tipo de guia de questões. Prevaleceu 

em todos os casos a justificativa do “esquecimento” para o curto depoimento. 

Também foi difícil fazer entrevistas desde uma perspectiva neutra, sem 

influenciar os entrevistados. Com este objetivo, todos eram informados de que se 

tratava de um trabalho sobre a Copa do Mundo de 1970 e seu período, sem fazer 

referência direta ao período militar, para evitar que os entrevistados respondessem 

influenciados por suas posições políticas sobre o período. Porém, tratando-se de uma 

região pequena, em pouco tempo já era do conhecimento de muitos a presença de uma 

pesquisadora do Rio de Janeiro que estudava história e se interessava pelo período 

militar. Portanto, em alguns casos percebe-se o depoimento foi marcado ou pela 

tentativa de mostrar-se ciente da violência política da época ou, como foi mais comum, 

a justificativa antecipada de falta de informação sobre estas experiências de violência: 

“Nós éramos alienados naquela época, não sabíamos de nada que acontecia no país”.
6
 

 

5. Entrevistas 

Nesta pesquisa, a História e Oral e a questão da memória estão diretamente 

relacionados. E neste artigo, o objeto é exatamente a memória da população januarense 

sobre o período militar, mais especificamente sobre o ano de 1970 e o período da Copa 

do Mundo de Futebol que ocorreu no mesmo ano. O perfil dos entrevistados pode ser 

definido como, em 1970, jovens entre 20 e 30 anos, trabalhadores e residentes na área 

urbana do município de Januária. Apenas uma mulher foi entrevistada nesta etapa, já 

que as demais procuradas se recusaram a participar, alegando que na época eram 

somente jovens “alienadas” ou pelas razões já mencionadas. A principal ocupação era o 

comércio, e curiosamente somente um dos entrevistados não teve posterior carreira 

pública em bancos ou escolas.  
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Como a entrevista era uma novidade para os que participaram, as perguntas 

feitas como guia foram essenciais. Como já dito, muitos apenas respondiam ao que lhes 

fosse perguntado, sem aprofundar qualquer tema. Uma pergunta que gerou 

interessantes reflexões foi sobre como cada um dos entrevistados viveu o momento da 

Copa de 1970. Alguns afirmaram que não existia televisão na cidade e que a única 

forma possível de acompanhar era pelo rádio, enquanto outros citam que existiam sim 

alguns aparelhos, mas para poucos. Um dos entrevistados afirma ter ido com amigos à 

uma cidade próxima assistir ao jogo final em um restaurante. 

De todos os modos, a maioria da população não tinha acesso à televisão. “Ah, 

não, acompanhava de rádio, a gente torcia bastante, claro, mas só pelo rádio também, 

não via, não tinha televisão”.
7
 Tal questão serve para problematizar o que foi dito 

anteriormente neste artigo sobre o uso da televisão e do televisor por parte do governo 

militar tanto para difundir o início do “Milagre Econômico” –a possibilidade de 

comprar aparelhos- como um veículo de propaganda oficial. Logo, esta variável que o 

televisor pode ter representado em outras regiões como símbolo do desenvolvimento 

econômico não pode ser considerada neste caso particular de Januária. Houve inclusive 

um entrevistado que criticou a situação econômica da época: 

 

Eu acho que... era uma situação assim, que a inflação era muito alta, embora 

corria muito dinheiro, porque tinha uns empréstimos rurais, pra trabalhador rural, 

outros empréstimos aí também pra comerciante, mas eu acho que hoje é melhor, hoje é 

melhor. Não sei se é porque os juros tão baixos, se tem mais condição de movimentar. 

Naquela época corria muito dinheiro, mas a inflação era muito alta. O que você 

ganhava... aumentava o salário seu num mês e aumentava o custo de vida quase o 

dobro.
8
 

 

Certamente não considero que a televisão é a única variável para perceber-se o 

êxito da política econômica entre a população, mas, no que diz respeito à Copa do 

Mundo de Futebol, o aparelho e a transmissão foram ferramentas a favor do governo. 

Pode-se, então, pensar se em uma região em que esta ferramenta não estava disponível 

não foi possível essa associação entre o evento esportivo e o momento econômico 

favorável, e que as memórias estejam associadas à dificuldades econômicas. 

As reflexões sobre a Copa do Mundo em geral seguem uma mesma lógica. 

Todos afirmaram ter vivido com grande emoção o evento, e ter participado ativamente 

das celebrações da vitória final, assim como ressaltam que foi uma manifestação 

popular, com a participação de toda a população: “Muita emoção, porque tava todo 
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mundo muito empolgado, muito embora a gente sabia que o Brasil era favorito, mas 

mesmo assim a turma ficou muito entusiasmada”.
9
 Para outro entrevistado, inclusive, 

foi o momento em que a população de Januária encontrou uma identidade com o resto 

do país: “...mas era um momento de muita euforia, porque o brasileiro gosta muito de 

futebol, e aqui em Januária a gente também é a mesma coisa, né, tem o mesmo hábito 

de torcer muito pro futebol. Então a euforia era muito grande, e a expectativa de que o 

Brasil fosse campeão na época”.
 10

 Este tema será retomado mais adiante, mas é 

importante marcar a identificação com uma idéia de “brasileiro” através da torcida pela 

seleção nacional de futebol. 

Questionados sobre se viram alguma mudança no país após a vitória e em 

função da mesma, apenas um dos entrevistados sugere um consenso com a vitória da 

Copa:  

 

Ah, o otimismo, mudou, também, vendia aquelas idéias lá, a gente não tinha outra 

maneira assim de apurar muito, achava que era a idéia do Brasil grande, que era o 

Médici, a Transamazônica, realmente o Brasil acho que deu... só que tinha os entraves 

também, né, com a Copa, o otimismo, mas por outro lado também, a perseguição, 

também...
11

 

 

 De todas as formas, o próprio entrevistado reconhece os limites deste apoio 

com o autoritarismo do regime. Mas este foi um ponto contraditório nas entrevistas, já 

que com exceção do caso citado, todos os demais negam este consenso e em geral 

entendem o evento como algo separado do cotidiano brasileiro e não vêem qualquer 

relação entre a Copa e o desenvolvimento do país: “eu acho que a Copa, eu acho que 

em relação com o desenvolvimento do país nada influiu, nada contribuiu”.
12

 Um dos 

entrevistados, inclusive, não associou a pergunta à questões da sociedade, apenas ao 

âmbito esportivo, e sua resposta manteve-se totalmente no espaço do futebol:  

 

Olha, eu acho que no país como um todo mudou, porque hoje, naquela época 

jogador jogava mais por amor a camisa, e hoje não, hoje é a base do dinheiro. A gente 

vê muito time de futebol aí que quando atrasa o pagamento o jogador faz corpo mole, 

não joga com aquele entusiasmo, outros dão até uma de machucado, como a gente já 

tem visto muitas vezes aí. Outro faz corpo mole... e hoje... não é como antigamente. 

Jogador joga é por dinheiro.
 13

 

  

Quando questionado sobre possíveis mudanças em outros âmbitos que não o 

esportivo, a resposta do entrevistado foi clara: “Passou aquele momento, aquela euforia 

e acabou. (...) Acredito que continuou a mesma coisa. Depois das comemorações”.
 14
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O mesmo entrevistado que citou a existência de algum consenso associou a 

vitória à música que foi propaganda do período -“90 milhões de habitantes, né? Pra 

frente Brasil...”
15

- e também sugeriu o uso por parte do governo da vitória esportiva: 

“Não, eu acho que ele monopolizou, não sei, pelo menos a visão que a gente tinha, 

gosta de futebol, sempre gostou de futebol, o povo entrava naquele, não sabia o 

resultado também depois, o que vinha, mas na época o povo entusiasmou...”.
 16

 

Novamente aqui há um ponto de discrepância entre as entrevistas. Para os demais 

entrevistados, não houve uso oficial, e sequer relacionam o governo do General Médici 

ou o próprio período militar com a Copa do Mundo. 

 Fica claro nas entrevistas a idéia de que o tempo da memória é o presente. Os 

entrevistados responderam diversas questões de acordo com o que eles vivem hoje, com 

sua realidade atual. Por exemplo, quando questionado sobre o período, desde uma 

perspectiva geral, de suas lembranças, um dos entrevistados respondeu que: “Mas tudo 

assim corria na mais, na mais... mais tranqüilo, não tinha tanta violência como tem 

hoje, a gente tinha tranquilidade de sair”.
17

 Também quando questionados sobre as 

mudanças após a Copa do Mundo os entrevistados fizeram referências à situação 

política atual: “Ah, várias mudanças, inclusive na moeda. Essas mudanças, mais 

conseqüentes, da política, que infelizmente não tá tão boa, devido aos administradores, 

na condição de administradores, não estão correspondendo realmente ao que o 

brasileiro deseja”.
18

 

 Apenas um entrevistado, quando questionado sobre personagens marcantes do 

período, lembrou do General Médici. Em geral, a resposta foi ou Pelé ou Roberto 

Carlos, e em um caso particular em que se perguntou diretamente por um político, a 

resposta foi: “Olha, político, sinceramente, assim de imediato eu não me lembro, não. 

Houve políticos que se destacaram mas foi num curto período, certo?”.
19

 Percebe-se, 

então, a falta de relação nestas memórias do período com os próprios líderes militares 

que governavam o país. A pergunta não se referia diretamente a algum político da 

ditadura, mas da época da Copa do Mundo. De qualquer forma, a maior parte dos 

entrevistados não relacionou o período do evento com nomes normalmente associados à 

violência política do regime militar. 

O mesmo entrevistado que citou o General Médici comentou também a questão 

da violência política e do autoritarismo, inclusive o Ato Institucional número 5, que 

vivia o país naquele período: “Desde antes a revolução, em 64 a gente vivia aquele 
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período chamado negro, que a gente também nem entendia muito, aquele período 

chamado AI-5, cassação, efervescência política, mas a gente já lia alguma coisa, a gente 

também era lá da roça, não tinha muita noção”.
20

 Mas o próprio depoente reconhece 

que ainda se soubesse do autoritarismo, a população local não se sentia parte disto: 

 

...mas a gente também não tinha muita noção, não ia muito atrás. A gente sabia que 

eram perseguidos, esses... eles diziam “subversivos”, os caras que não concordavam 

com os métodos deles, mas a gente também não tinha muita noção naquele tempo, não 

tinha essa visão que tem hoje... a gente sabia que era perseguido, o pessoal... os que 

discordavam.
21

 

 

De fato, a maioria dos entrevistados transpareceu uma visão positiva do Brasil, 

porém considerando que, em termos políticos, sociais e econômicos, Januária não era e 

segue sem ser parte desta realidade nacional: 

 

Não resta a menor dúvida que de 1970 pra cá o Brasil teve uma evolução fora do 

comum. Agora Januária não, Januária... Eu sou januarense como ele também é, mas 

como eu falei Januária parou no tempo e no espaço. Agora o Brasil não, o Brasil 

melhorou consideravelmente.
22

 

 

 As únicas referências à Januária e seus habitantes como parte de uma realidade 

maior, nacional, foram feitos em relação à Copa do Mundo, à celebração do evento. 

Neste momento, todos torciam pelo Brasil e se identificavam com a seleção nacional 

como parte de uma identidade comum. 

6. Conclusões iniciais 

As primeiras análises e entrevistas feitas mostram uma memória particular dos 

moradores de Januária em relação aos casos tradicionais conhecidos dos grandes 

centros urbanos. De modo geral, a maioria dos entrevistados sequer fez referência ao 

governo autoritário do país no período. Quando questionados sobre questões de 

sociedade, política e economia de maneira geral, apenas um entrevistado comentou 

sobre a violência política e a repressão oficial. De todas as formas, ressaltou que eles 

pouco sabiam sobre isso, já que ocorria em outras regiões do país, ou seja, não fazia 

parte da realidade local. Alguns até reconhecem que havia autoritarismo, mas afirmam 

que ou não sabiam na época ou nada poderiam fazer, já que estavam fora da área em 

que tal violência ocorria, longe do “centro” do país. 

A Copa do Mundo de 1970 foi percebida pelos entrevistados como um período 

positivo, de grande euforia e entusiasmo. Mas, para a maioria, foi apenas um evento 
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esportivo, sem qualquer associação com o governo nacional, separado da lógica do 

período: “eu acho que a Copa foi uma coisa separada, sim, o momento da Copa foi 

aquele momento, mesmo. Passou aquele momento, aquela euforia e acabou”.
23

 

 Somente um dos entrevistados afirmou acreditar em uma mudança em relação 

ao apoio popular ao governo militar com a vitória do evento. Mas é importante entender 

esta associação como uma construção posterior ao período, uma vez que o mesmo 

entrevistado reconhece que naquela época não havia muito conhecimento local sobre 

questões fora da região, sobre o próprio governo nacional. Este testemunho é um 

exemplo de como a memória de um período passado é construída a partir de referentes 

posteriores, com dados que o depoente adquiriu posteriormente em sua trajetória de 

vida, como a crítica à repressão, e hoje fazem parte desta memória.  

 Em grande parte das entrevistas percebe-se como a memória do período é 

marcada pela atualidade. O principal tema quando questionados sobre a situação social 

e política era a situação atual que eles vivem. Nesta lógica, percebe-se que para a 

maioria dos entrevistados o tempo de violência é o presente, e não o passado de 

autoritarismo. O próprio cotidiano é comparado com o passado, e visão dos 

entrevistados é uma espécie de saudosismo, de épocas melhores que se perderam: 

“Acredito que sim, naquela época era mais favorável a juventude, hoje é... meio 

complicado, dá mais trabalho de você sair, tem mais trabalho pra você criar os filhos. 

Então hoje é mais complicado. Dá muito mais trabalho”.
24

  

Mas uma unanimidade entre os entrevistados foi a concepção de Januária como 

ausente da lógica nacional, um lugar “fora” do país, com uma realidade e história à 

parte. Neste sentido, a Copa do Mundo foi o único momento em que os entrevistados se 

referiam à população de Januária como parte do Brasil, torcendo todos pela seleção 

nacional. É interessante pensar esta questão a partir do destacado por Michael Pollak de 

que: 

 

 A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do passado 

que se quer salvaguardar, se integra, como vimos, em tentativas mais ou menos 

conscientes de definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais 

entre coletividades de tamanhos diferentes. (...) A referência ao passado serve para 

manter a coesão dos grupos e das instituições que compõem uma sociedade, para definir 

seu lugar respectivo, sua complementariedade, mas também as oposições irredutíveis 

(POLLAK, Op. Cit, p. 9).  
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Assim, as entrevistas permitem perceber que os habitantes de Januária se 

reconhecem como brasileiros quando, por exemplo, torcem pela seleção nacional de 

futebol, ao comemorar a conquista esportiva, mas não quando questionados sobre a 

situação do país enquanto unidade nacional. Ou seja, neste caso, a Copa do Mundo 

funcionou como “criadora/unificadora” de uma identidade coletiva, que passa pelo 

espaço da seleção nacional, em uma região do território que não se sentia parte da 

comunidade imaginada que é ser brasileiro por outros meios. 
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Resumo 

 

 

Este artigo aborda aspectos referentes à memória e como são produzidos os efeitos de 

sentido no Almanaque Eu sei tudo, do início do século XX. Levo em consideração o 

enunciado que dá título ao almanaque para, a partir daí, pensar as produções de sentido que 

os textos (imagéticos ou não) evocam. Analisa-se como são transmitidas as mensagens para 

o interlocutor de Eu sei tudo, desde o tipo de grafia, o gênero discursivo e a questão da 

autoria. Visto isso, pode-se concluir o tipo de leitor deste almanaque. Sempre estabelecendo 

relações voltadas para os pensadores e/ou teóricos do discurso: Eni Orlandi, Michel 

Foucault e Michel Pêcheux; e daí percebe-se as “vias” de como o discurso é produzido em 

Eu sei tudo. 
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Abstract 

This article discusses aspects related to memory and as produced the effects of meaning of 

the almanac Eu sei tudo, the early twentieth century. It is considered the enunciation “Eu 

sei tudo” to think about the productions of meaning that the texts (imaginative or no) evoke. 

Analyze how messages are transmitted to the speaker of Eu sei tudo, since the type of 

spelling, speech genre and the question of authorship. So, conclude the type of reader this 

almanac. It is established relationships with the thinkers of discourse: Eni Orlandi, Michel 

Foucault e Michel Pêcheux, and perceives the routes of discourse production in Eu sei tudo. 
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O almanaque Eu sei tudo, corpus desta análise, tem seu conteúdo voltado para temáticas 

da moda, dos valores que passam dos “de culto” aos “de exposição”, do caráter 

mercadológico e dos costumes em mudança. Resgata-se aqui, nos escritos de cunho mais 

popular, sua tendência a massificar-se ao voltar seu discurso para um leitor da 

modernidade, uma vez que ele é uma publicação que contém novelas, colunas sobre moda, 

sonetos, receitas culinárias, informações culturais, artigos científicos, etc. São ao todo, 36 

números distribuídos em 12 volumes que completam a coleção desta publicação - de junho 

de 1917 a maio de 1920. Como almanaque, Eu Sei Tudo é precursor no sentido de abarcar 

os temas comuns dos “produtos de massa” das revistas contemporâneas. Através de uma 

busca pelos arquivos da memória (documentações históricas e imagens), o Almanaque Eu 

sei tudo serve como referência para se encontrar registros do tipo de literatura que se lia na 

época, do tipo de vestimentas que se usava, dos avanços tecnológicos e científicos, entre 

outras curiosidades. 

Sempre com a base teórica da análise do discurso de linha francesa, este trabalho 

baseia-se na questão geral do conteúdo de Eu sei tudo e visa, em seu percurso, também 

entender como se produz esse efeito de sentido de que o interlocutor vá "saber tudo". Tomo 

então o enunciado "Eu sei tudo" como discurso, analisando de modo geral o que contém no 

almanaque e a maneira como esse objeto discursivo se propõe a "dizer tudo" (ou não). 

 

 

 

Análise e Teoria 

 

"Pensei que cada uma de minhas palavras (que cada um 

de meus gestos) perduraria em sua implacável memória; 

entorpeceu-me o temor de multiplicar gestos inúteis." 

(Jorge Luis Borges) 

 

Partindo do título do almanaque, a primeira indagação que fazemos é: Como se produz 

esse efeito de sentido que "eu sei/vou saber tudo"? 
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A palavra saber vem de sabor. Se sei, significa que saboreei, que senti o gosto do 

conhecimento. Hoje, quando dizemos "eu sei", imediatamente compreendemos o 

significado disso como: "conheço", "tenho ciência", "sou instruído", etc. 

O termo tudo, segundo o dicionário Aurélio, significa: 1. totalidade das coisas e/ou 

animais e/ou pessoas. 2. Todas as coisas. 3. Coisa essencial, fundamento. Com base nessas 

denotações podemos intuir que o título do almanaque pretende abarcar uma infinidade de 

conhecimentos, produzindo um efeito sentido de que o leitor desse material "saberá tudo", 

ou melhor, saberá "de tudo sobre todas as coisas". Ambiguamente, o dêitico "eu" pode estar 

se referindo ao almanaque, que contém inúmeras informações, como também ao leitor, que, 

lendo o material, poderá dizer que sabe (de) tudo. 

O sentido se constrói no espaço discursivo. A presença da prescrição está relacionada 

ao "tudo", a esse detalhamento de informações e conhecimentos gerais que Eu sei tudo traz. 

O domínio dos interlocutores só tem unidade no discurso, que se efetiva a partir de um pré-

construído, do já-dito, que Pêcheux denomina interdiscurso. O interdiscurso não pode ser 

dito em sua totalidade, ele se constitui no espaço da memória. Para Orlandi, 1999,  

 

A memória - o interdiscurso, como definimos na análise do 

discurso - é o saber discursivo que faz com que, ao falarmos, 

nossas palavras façam sentido. Ela se constitui pelo já dito que 

possibilita todo dizer. (p.64) 

 

Para Foucault, o domínio da memória está relacionado com o que ele define como 

arquivo: "sistema geral de formação e transformação de enunciados". (Foucault, 1986, 

p.151). Entende-se arquivo pela relação entre o dito e o não-dito. 

Lembro-me também do artigo “O narrador” de Walter Benjamin, em que ele atesta 

que nossos antepassados contavam inúmeras estórias em suas vilas; estórias de viajantes; 

estórias que se propagavam para os filhos, netos, e estas iam passando de geração em 

geração. Com o tempo, essa tradição foi se perdendo, devido aos homens que voltavam da 

guerra traumatizados e se “emudeciam”, não queriam lembrar das tristes e trágicas 

“experiências” (termo benjaminiano) das quais tinham vivenciado. Com a modernidade, a 

perda da experiência se intensifica, dando vez e lugar às novas formas de narrativas, 

instituindo-se na sociedade os romances – uma forma corrente de se contar estórias dessa (e 

da nossa) época. 
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Hoje não há mais tanta necessidade de situar a memória social na “cabeça” dos 

sujeitos, pois essa memória pode ser facilmente encontrada nos arquivos das mídias, 

segundo Jean Davallon. Ele menciona a posse de um presidente da república sendo 

televisionada, objetivando-se “casar” história e memória coletiva. Prossegue então 

explicando que 

[...] o acontecimento, como acontecimento “memorizado” 

poderá entrar na história (a memória do grupo poderá 

perdurar e se estender além dos limites físicos do grupo 

social que viveu o acontecimento); mas enquanto 

“histórico”, ele poderá se tornar, em compensação, elemento 

vivo de uma memória coletiva. Esta última adquirirá então 

uma outra dimensão: aquela, se podemos dizer, de uma 

memória societal. (p.26) 

 

 Eu sei tudo traz para o leitor uma outra forma discursiva discutida também por 

Davallon, que é a imagem. Na 

enciclopédia, o que 

percebemos é que 

praticamente todas as suas 

páginas são ilustradas
2
 – com 

fotografias, pinturas, gravuras, 

ou até mesmo o tipo de letra 

tende a chamar a atenção do 

leitor, quase que “chamando-o 

a ler”. Com esse artifício, a 

leitura poderá tornar-se mais agradável e instigante. A gama de variedades no tipo de 

assuntos publicado também pode despertar interesse ao leitor curioso, que fixará sua 

atenção aí. Um dos artigos está na página 138 da revista nº 2, em que é ensinado como 

fazer para não facilitar a abertura de cartas sem rasgá-la. Segundo o almanaque, as cartas 

podiam ser facilmente abertas com o vapor d’água, que se descolavam sem esforço algum. 

Ensina, então, que a clara de ovos pode lacrar cartas e tornar impossível a abertura delas 

senão rasgando-as. 

 Davallon explicita como o uso das imagens se apóia sobre o seu próprio 

funcionamento. A publicidade, por exemplo, “joga” com a imagem acrescida do enunciado 
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lingüístico para que o consumidor associe (através da memória) as qualidades do produto. 

Dessa forma, o sujeito é levado, frente à imagem, a se posicionar no grupo social de 

consumidores. Eu sei tudo, também anuncia propagandas de remédios, possui imagens de 

vestuários da moda, servindo de mediação entre o signo (a imagem, o simbólico) e o real, 

ou seja, Eu sei tudo se manifesta como um objeto/discurso ideológico. O discurso de Eu sei 

tudo interpela os indivíduos em sujeito; atravessa-os; é ideológico. A materialidade da 

ideologia é o próprio discurso. 

Charles Feitosa, em seu livro Adeus ao real apresenta as teorias fundamentais do 

real: o realismo e o relativismo. Na primeira, temos o real acontecendo como algo 

independente da ação humana. Os fatos existem mesmo que o ser humano não se dê conta 

disso, como por exemplo, a lei da gravidade. O realista atribui juízos de valor (que se 

referem às qualidades subjetivas das coisas) e juízos de fato (que se referem às qualidades 

que são inerentes à própria coisa). A ciência se apresenta como mera observadora diante da 

realidade, de forma neutra, e opera, assim, com juízos de fato. Esses juízos não existem 

para o relativista tal como existe para o realista. No relativismo, como o próprio nome 

sugere, tudo é muito relativo, tudo depende de um contexto (social, cultural, histórico). 

Feitosa (2004) faz a relação dessas duas teorias com a linguagem, na p.49, onde podemos 

entender melhor essas duas concepções: 

 

No realismo as coisas existem por si e são representadas, adequadamente ou não, 

através das palavras e das imagens. No relativismo as coisas só existem através 

da linguagem. As palavras constituem as coisas. Sem palavras e imagens as 

coisas seriam inacessíveis, seriam nada. 

 

É através da segunda concepção que analiso o discurso de Eu sei tudo, já que 

linguagem e imagem estão ligadas e a linguagem torna as coisas visíveis. Acredito que a 

linguagem é uma possibilidade de existir aquele que diz e aquele que é dito, de produzir 

sentido para as coisas que são enunciadas, e em Eu sei tudo isso é muito evidente. 

 Um dado muito importante sobre Eu sei tudo é que os textos nele contidos são 

anônimos. A quem, então, pertencem aqueles discursos? De quem são aquelas vozes? O 

discurso é inerente ao homem, mas nem sempre a autoria é explícita ou conhecida. Roland 

Barthes definiria o Eu sei tudo como uma típica publicação em que se dá, em rigor, a morte 

do autor. Michel Foucault, em seu livro O que é o discurso? atesta que antigamente o 

anonimato não era visto como algo negativo, pelo contrário, a própria antigüidade de um 
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texto era uma garantia de que ele era autêntico e de boa qualidade Desse modo, circulavam 

contratos, receitas, e textos de cunho popular, como aqueles encontrados no almanaque 

desta análise. Foucault nos lembra que nem todos os tipos de texto eram “bem vistos” para 

circular no anonimato: 

 

[...] nos domínios em que a atribuição a um autor é de regra – literatura, 

filosofia, ciência – vê-se bem que ela não desempenha sempre o mesmo papel; 

na ordem do discurso científico, a atribuição a um autor era, na Idade Média, 

indispensável, pois era um indicador de verdade. (FOUCAULT, 1995, p.27) 

 

 No decorrer do século XVII, os textos científicos começam a perder força na 

questão da autoria e, em contrapartida, na ordem do discurso literário, a autoria vai 

ganhando força. Agora 

[...] todas as narrativas, todos os poemas, todos os dramas ou comédias que se 

deixava circular na Idade Média no anonimato ao menos relativo, eis que, agora, 

se lhes pergunta (e exigem que respondam) de onde vêm, quem os escreveu; 

pede-se que o autor preste contas da unidade de texto posta sob seu nome [...] 

  

Aí então é que Foucault repara na necessidade de se colocar a “ordem no disurso”. 

 

No decorrer da produção desta análise, por coincidência, li o conto borgeano intitulado 

“Funes, o memorioso”, onde podemos inferir, a partir do título, que a questão da memória 

tem grande importância na composição, se constituindo como tema central do conto. A 

narrativa, construída em primeira pessoa, inicia com descrições de lembranças, 

recordações, incitando já nesse momento, o uso da memória, sendo ela fragmentada e 

descrita de acordo com o grau de importância para o narrador. Posteriormente, o narrador 

apresenta a personagem sob o qual ele irá (d)escrever: Irineu Funes - a partir de suas 

lembranças de como o conheceu. Relata que Funes sempre foi uma pessoa que sabia as 

horas a todo o momento, uma espécie de "relógio ambulante", motivo este que 

desencadeava uma série de interrogatório por todos os lados - pessoas sempre lhe 

perguntando as horas. Um dia, Funes leva um tombo que lhe deixa aleijado, mas a partir daí 

começa a lembrar de tudo o que queria (e o que não queria) com tamanha perfeição: “Ao 

cair, perdeu o conhecimento; quando o recobrou, o presente era quase intolerável de tão 

rico e tão nítido, e também as memórias mais antigas e mais triviais. [...] Agora sua 

percepção e sua memória eram infalíveis. (BORGES, 2001, p.125).  
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O interessante nesse conto é pensar que Borges cria uma estrutura complexa, pelo 

fato de construir a narrativa através de um narrador em primeira pessoa, fragmentário, que 

aborda a memória como uma evocação do passado, retendo e guardando o tempo que se 

foi, e salvando-o da perda total – parafraseando Marilena Chauí em Convite à Filosofia. Em 

contrapartida, a noção da memória contínua abordada como tema no conto pelo 

personagem Funes, contrasta-se com a memória do narrador, que paulatinamente vai 

relembrando e fazendo sua história a partir dos efeitos de sentidos que se dão através da 

memória, do já dito e do não-dito que se materializam em linguagem, através da noção de 

arquivo, em Foucault. A meu ver, são esses contrastes de acontecimentos discursivos que 

dão beleza ao conto. 

Michel Pêcheux aponta que existe uma tensão contraditória no processo de inscrição 

dos acontecimentos no espaço da memória. Um acontecimento discursivo é o aparecimento 

da fala que acontece como é, porém o discurso tem a intervenção da memória. Essa tensão 

que Pêcheux nos apresenta é gerada pelo "acontecimento que escapa à inscrição, que não 

chega a se inscrever" e pelo "acontecimento que é absorvido na memória, como se não 

tivesse ocorrido" (ACHARD; DAVALLON, 1999, p.23.). 

O cantor e compositor argentino, León Gieco, em sua música La memória, denuncia as 

injustiças sociais do mundo, citando diversos acontecimentos históricos (todos eles 

trágicos) que marcaram sua memória; e é enfático no refrão de sua música: "Todo está 

guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia." Ele se refere também ao 

esquecimento de seu povo sobre esses fatos. Eni Orlandi, no artigo Maio de 1968: Os 

silêncios da memória,ao se lembrar do livro/filme O que é isto, companheiro? baseado em 

fatos da ditadura militar, argumenta que nesse caso, o esquecimento é de outra natureza - o 

da censura. Claro que, acrescido a isso, devemos considerar a questão do trauma, como 

resquício de uma memória que, inconscientemente, não registra um fato trágico. Ao 

contrário do exemplo de Orlandi, os sentidos aqui foram "silenciados, censurados, 

excluídos para que não haja um já-dito, um já significado constituído nessa memória de tal 

modo que isso tornasse, a partir daí, outros sentidos possíveis." (p.65). Tais interdições 

foram provocadas propositalmente, por isso há "furos na memória". Dessa maneira, o 

silêncio ou o não-sentido pode ter muito mais sentido do que aquilo que, aparentemente não 

teria sentido algum. 
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Assim se abrem os espaços para a metáfora, em que a alusão pode significar tanto (ou 

mais) quanto as palavras explícitas. Eu sei tudo, por exemplo, entre tantas imagens de 

sentido “figurado” que carrega, traz entre elas uma em especial (p.39 do nº 5) em que 

apresenta uma enfermeira, com seu uniforme de trabalho, ao lado de uma moça elegante 

adoecida, e acima da ilustração, os seguintes: “O figurino que eliminou todos os mais”.  A 

ilustração por si só já diz tudo... Sim, “uma imagem vale mais que mil palavras.” 
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RESUMO: 

Pretende-se, este artigo pretende estudar como a metalinguagem é construída na lírica de Mario Quintana. 

Metalinguagem é uma linguagem usada para descrever algo sobre outras linguagens. Ela é usada também na 

descrição de si mesma. No processo da comunicação ocorre a interação entre o receptor e o leitor. Nessa 

interação, o papel do poema é questionado, assim como o papel do poeta, na construção de seu poema. A 

comunicação pretende estudar a metalinguagem também como um recurso artístico, a forma como a linguagem 

se volta para seu próprio código, tornando-se um recurso capaz de criar um distanciamento entre o leitor e a 

obra, evitando que a leitura torne-se apenas emocional, para passar a ser crítica e ativa. Autores modernistas 

usaram bastante esse recurso, e Mário Quintana, que está inserido no momento de transição entre o Simbolismo 

e o Modernismo, usou-o de forma muito interessante e criativa. Esta comunicação também é um estudo de como 

a metalinguagem ajuda, esteticamente, a despertar no leitor a consciência de que a poesia é, propositadamente, 

um fazer elaboradamente artístico. Os teóricos usados para esse artigo foram: Haroldo de Campos, Antonio 

Cícero, Solange Fiuza e Regina Zilberman. 

PALAVRAS-CHAVE: Metalinguagem, leitor, Lírica, consciência crítica, estética.  

ABSTRACT: 

The aim of this article is to study how communication in the metalanguage is constructed in lyric Mario 

Quintana. Metalanguage is a language used to describe something about other languages. It is also used to 

describe herself. In the communication process is the interaction between the receiver and player. In this 

interaction, the role of the poem is questioned, as the role of the poet, the construction of his poem. It intends to 

study the metalanguage also as an artistic resource, how the language turns to his own code, making it a resource 

that can create a distance between the reader and the work by preventing the reading becomes just emotional to 

become critical and active. Modernists have used this feature a lot, and Mario Quintana, which is inserted at the 

time of transition between Symbolism and Modernism, used it very interesting and creative. This communication 

is also a study of how the meta help, aesthetically, to awaken the reader to realize that poetry is purposely make 

an elaborately artistic.  

KEYWORDS: Metalanguage, reader, lyrical, critical consciousness, aesthetics. 

 No Rio Grande do Sul, as manifestações modernistas do movimento de 22 não 

apresentaram repercussão imediata.  Zilberman  (1992) diz que “apenas em 1925 seus ecos 

atingiram a intelectualidade local (ZILBERMAN, 1992, p.63). As produções gaúchas de 

então não perdiam seu vínculo com o simbolismo e com o regionalismo, bastante presentes na 

literatura sulista. A busca pela tradição local não era uma meta desconsiderada, portanto, nada 

mais natural que ela ocorresse  na literatura do sul do Brasil.  
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  Zilberman (1992) destaca o papel de Mário Quintana nesse exato momento histórico: 

“Mario Quintana é quem, no cenário local, leva adiante a experiência modernista. Publicando 

seu primeiro livro em 1940” e “evitando dois assuntos bastante freqüentados pelos poetas 

modernistas”, o da “reflexão do lugar do homem no mundo e na sociedade” Mário Quintana 

“explora antes uma linha provocativamente individualista” (Idem, p.69). Em seus primeiros 

poemas, o poeta mostrou-se avesso às questões sociais. Posteriormente, e de forma irônica, 

juntou-se aos ideais oníricos do simbolismo, fazendo iniciar sua caminhada poética através da 

adoção dos mais variados temas.   

Desde A Rua dos Cataventos, lançado em 1940, já se configurava a presença da 

metalinguagem em seus poemas. Características pertencentes ao Simbolismo, como o 

desajuste entre o artista e o meio, fizeram com que Quintana explicitasse isso em seus 

metapoemas. Solange Fiuza Cardoso Yokozawa, em seu livro A memória lírica de Mário 

Quintana (2006) diz que os poetas “simbolistas, em uma sociedade que lhes é hostil, negam-

se a mimetizar essa sociedade e se põem a perscrutar a realidade mais autêntica do eu 

profundo”. (YOKOZAWA, 2006, p. 143). Mario Quintana, de sua posição distanciada, quer 

geográfica, quer temporal, pois é bem posterior à vigência o Simbolismo no Brasil, não 

deixou de praticar tal postura. 

 Um primeiro exemplo seria o “Soneto X” de, A rua dos cataventos (de 1940), em que 

podemos observar o poeta falando sobre sua criação: “Eu faço versos como os saltimbancos” 

(“Soneto X”). Outro exemplo poderia vir do “Soneto XXXV”, em que o poeta diz que, 

quando morrer, gostaria de “ficar com alguns poemas tortos/ Que andei tentando endireitar 

em vão...” Incipiente ainda, o uso da metalinguagem restringe-se a chamar a atenção para o 

“fazer versos” ou apenas a tentar “endireitar” certos poetas. O que é importante é que, através 

da metalinguagem, o poeta refugia-se no mundo onírico, analisando assim sua criação poética. 

A busca de um refúgio fora da realidade se torna o signo de resistência do escritor, para que, 

por meio de sua lírica e dentro dos embates com a linguagem, ele possa afirmar a 

autenticidade de seus poemas.  

 Mário Quintana sempre criou jogos lúdicos com a linguagem. O processo de 

construção de seus poemas se dá a partir dos seguintes motivadores: o poema, o poeta e o 

leitor. As relações criadas entre esses elementos determinam o uso da metalinguagem em seus 

poemas. Até mesmo em seus poemas em prosa se percebe o uso da metalinguagem. O poeta 

se tornava, assim, crítico de sua própria obra. A poesia, para ele, é um espaço aberto onde o 

poeta nos ensina a ver. Carlos Felipe Moisés (2007) em seu livro Poesia e utopia - sobre a 

função social da poesia e do poeta afirma que: 



 

a poesia nos ensina a ver como se víssemos pela primeira vez”, portanto toda poesia 

“é, afinal, a lição elementar que podemos extrair não dos filósofos ou dos 

pensadores” mas “dos especialistas em arte poética (MOISÉS, 2007, p, 23).  

 

A natureza da metalinguagem faz com que o poeta se apresente ao leitor também 

enquanto crítico de sua obra. Ela é usada na descrição de si mesma. No processo de 

comunicação, o autor e o leitor criam um processo interacional. O papel do poema é 

questionado assim como o papel do poeta no seu meio. É um recurso artístico fazendo com 

que a leitura do poema se torne crítica e ativa. Os autores modernistas passaram a usar essa 

forma de construção lingüística intencional e intensamente e foram muito bem sucedidos.  

 Antonio Cícero (2005), em seu livro Finalidades sem fim, contextualiza a relação do 

poeta com o leitor ao afirmar que “o poeta é também um leitor” (CÍCERO, 2005 pág 17). O 

leitor, ao descobrir poemas com sua leitura, descortina o véu com que o poeta esconde as 

palavras. O poeta em seu estado tem tarefas a serem cumpridas:  

 

Contra essa concepção domesticada da poesia, o verdadeiro poeta se impõe uma 

tarefa dupla: por um lado, revelar a poesia em estado essencial e selvagem e, por 

outro, desmantelar as convenções que a elidem ou domesticam (Idem, p. 20).  

 

Cícero (2005) faz um paralelo entre filosofia e poesia ao discutir o que denomina de 

“metadiscurso”, presente tanto na filosofia quanto na poesia. Metadiscurso seria aquele que 

tem como objeto outros discursos, mas que não consegue ser, ele mesmo, objeto de nenhum 

discurso fora de si. E continua: “Assim como nenhuma filosofia, nenhum metadiscurso jamais 

é capaz de parafrasear o discurso-objeto que é o poema ... nenhum poema é capaz de falar 

sobre coisa nenhuma ou discurso nenhum sem deixar de ser poema (Idem, p. 171). A 

condição do poema não pode ser separada de sua estrutura, seu sentido nasce dentro do 

próprio poema e de dentro e através das palavras que o compõem.  

Na visão de Roland Barthes, a literatura tem seu sentido duplo, fala do mundo e fala 

de si mesma, tornano-se literatura-objeto e metaliteratura. Dessa forma, é possível ver em 

Mário Quintana as características da modernidade como a desacralização do objeto literário. 

Com a modernidade, ocorre a ruptura com a tradição. Em seu Caderno H, livro de 1973, 

composto por poemas em prosa, surgem vário meta-poemas. A reflexão metalingüística 

mergulha na linguagem, no seu uso e em suas entranhas lingüísticas, trazendo para a lírica de 

Quintana inúmeros aspectos modernos, como em “Ars Longa”, em que discute, de modo 

extremamente breve, o fim de um poema. Diz Quintana: “Um poema só termina por acidente 



e publicação ou de morte do poeta.” No livro Aprendiz de feiticeiro, de 1950, podemos 

encontrar o poema intitulado “O Poema”, em que Quintana diz: 

 

Um poema como um gole dágua bebido no escuro. 

Como um pobre animal palpitando ferido. 

Como pequenina moeda de prata perdida para sempre 

na floresta noturna. 

 

A construção poética, para Quintana, parece marcada pelo instante e pelo 

desconhecido, idéia presente nas expressões “gole dágua bebido no escuro” e “moeda de prata 

perdida ... na floresta noturna”. Através dessas imagens semelhantes às da realidade ocorre o 

momento de análise do enigma-poema, quem logo em seguida: “Um poema sem outra 

angústia que a sua misteriosa condição de poema”. Quintana, de certa forma, deixa-se levar 

pelos mistérios da construção poética, ao constatar seu mistério e a natureza isolada da 

linguagem, destacando a efemeridade do instante da criação poética, ao concluir seu poema 

com a afirmação da “a misteriosa condição” de escrita de todo e qualquer poema, que todo 

poema é sempre “triste/solitário/ único/ ferido de mortal beleza.” 

No livro Apontamentos de história sobrenatural, de 1976, Mário Quintana incluiu o 

poema “Momento”, em que diz: “O mundo é frágil/ E cheio de frêmitos/ Como um aquário// 

Sobe ele desenhoEste poema: imagem/ e imagens!” Nesse curto poema, Quintana ao mesmo 

tempo diz que a poesia fala sobre o mundo, mas fala, antes e acima de tudo, da própria poesia, 

isto é, “imagem sobre imagens”. Haroldo de Campos em seu livro Metalinguagem & outras 

metas afirma que 

 

o experimentalismo na linguagem e na expressão caracteriza grande ala da poesia e 

da prosa contemporânea (...) arrastada também para as investigações lingüísticas no 

justo desejo de armar-se para corresponder às exigências de interpretação da 

literatura moderna.” (CAMPOS, 1992, p.19) 

 

A arte moderna passa por um redimensionamento, por transformações. O poeta trava 

dentro de sua criação questionamentos sobre a linguagem que usa e que o expressa enquanto 

ser pertencente a um grupo. Por vários de seus poemas, Quintana analisa o fato de o homem 

ser poeta (de ele mesmo ser poeta, é claro), assim como sua criação e as “lutas” travadas 

dentro da linguagem poética. Quintana em um célebre texto sobre si mesmo intitulado “Mario 

por ele mesmo”, em que se compara a Carlos Drummond de Andrade e a Érico Veríssimo, 

escritores de seu tempo, pois todos eles  “souberam o que é a luta amorosa com as palavras”.  



Haroldo de Campos escreveu certa vez que a criação de uma “obra inventiva” abre 

espaços para questionamentos sobre a linguagem, e completa: 

 

Animadoramente para o artista ... algo de mais sistemático e ... cabal se esboça no 

quadro de relações ... de engajamento do esteta e do crítico no vivo da experiência 

literária, no fazer em progresso, na própria evolução de formas que redimensiona e 

qualifica o mundo de criação. (CAMPOS, 1992, p. 21).  

 

Mário Quintana pode ser considerado, assim, como um desses poetas que 

redimensionam e qualificam, no dizer de Haroldo de campos (1992), a poesia, mesmo se eles 

possam ser considerado um poeta de transição. A verdade é que a lírica de Quintana, ao se 

encontrar no espaço da passagem do simbolismo para o movimento modernista no Brasil, 

torna-se, tal como o foram os poetas das vanguardas das décadas de 50 e 60, um esteta e 

crítico de sua própria obra.   

 No poema “Os Poemas”, o primeiro do livro Esconderijos do tempo, de 1980, 

Quintana dialoga via linguagem poética, com seu leitor: 

Os poemas são pássaros que chegam 

não se sabe de onde e pousam 

no livro que lês. 

Quando fechas o livro, eles alçam vôo 

como de um alçapão. 

Eles não têm pouso 

nem porto 

alimentam-se um instante em cada par de mãos 

e partem. 

E olhas, então, essas tuas mãos vazias, 

no maravilhado espanto de saberes 

que o alimento deles já estava em ti... 

 

Neste poema vemos o Poeta valorizando não só o poder das imagens, mas o fato de a 

poesia já existir em estado latente no leitor, confirmando para esse leitor que o ato da leitura é 

um ato de criação, como se o poema já estivesse nele. Segundo Octavio Paz (1996), em 

Signos em rotação, “a realidade poética da imagem não pode aspirar à verdade”, pois o 

“poema não diz o que é e sim o que poderia ser”, já que “seu reino não é o do ser, mas o do 

impossível verossímil de Aristóteles.” (PAZ, 1996, p: 38). Mário Quintana não difere, em seu 

pensamento de Octavio paz, pois para ele, só a leitura pelo leitor complementa e dá sentido 

definitivo ao poema.  

 Ao dizer que poemas “são pássaros que chegam não se sabe de onde”, Quintana 

afirma da inexplicabilidade da poesia, mas ao dizer que esses pássaros pousam no livro que o 

leitor lê, ele insiste na realidade do poema pronto à espera da leitura que lhe dará sentido. A 



metalinguagem é usada aqui como forma de se ler o universo da linguagem. O poeta se torna 

um construtor de signos e faz de seu leitor um co-autor seu. Haroldo de Campos (1992) 

afirma que o artista, consciente do seu fazer ocupa uma posição mais fecunda perante a 

criação artística. Quintana confirma isso através de seu poema.  

Dentro do uso da forma, do uso das palavras, surge a intenção crítica de se perguntar 

sobre a linguagem. O prefixo “meta” de “metalinguagem” remete à etimologia grega da 

palavra, que significa: mudança, reflexão, crítica sobre algo. Dessa forma, o poeta se torna 

crítico de sua própria obra, construtor e usuário de uma linguagem, criando assim um espaço 

fecundo de reflexão sobre a arte inserida no mundo moderno. 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar a relação ou as relações entre o teórico 

e ativista político e o poeta José Oiticica, já que é evidente a presença de conceitos 

morais e políticos nos poemas de Fonte Perene. O estudo inicial mostra um conflito 

entre o espírito ativo e ativista, portador de conceitos de uma visão política, e o espírito 

sensível e inspirado de um poeta preocupado com a natureza interior humana. Sob o 

ponto de vista formal, essa tensão é traduzida já na escolha do soneto, a mais ―fechada‖ 

e estruturada das formas poemáticas. Chama a atenção o fato de, ativista do 

Anarquismo, que pregava a dissolução da estrutura de governo e de poder político no 

país e no mundo, o poeta ter escolhido justamente o soneto para expressar suas ideias 

políticas.   

Palavras-chave: Literatura Brasileira; História e crítica; Poesia brasileira; Anarquismo e 

anarquistas na literatura; José Oiticica.  
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Abstract: This article has as objective to analyze the relationship or the relationships 

between the theoretical and political activist and the poet José Oiticica, since it´s 

obvious the presence of political and morality concepts in Fonte Perene. The initial 

study shows a conflict between the active and activist spirit, which has concepts from a 

political view, and the sensitive and inspired spirit from a poet worried with the human 

inside nature. At the formal point of view, this tension is translated since the choice of 

the  sonnets, the closest and the most structured of all poetic forms. It calls the attention 

the fact that, activist from the Anarchism, which preached the dissolution of the 

government structure and the political power in his country and in the world, the poet 

has chosen exactly the sonnet to express his political ideas. 

Keywords: Brazilian literature; History and criticism; Brazilian poetry; Anarchism and 

anarchist in literature; José Oiticica. 

Há um interstício entre o Simbolismo e o Modernismo brasileiros que 

usualmente os críticos e historiadores literários, à falta de outro conceito, costumam 

denominar "Pré-Modernismo". Trata-se de uma "fase" da nossa literatura que não se 

pode medir em termos de uma sequência temporal única, que corresponderia a um 

período situado entre as últimas produções simbolistas e as primeiras modernistas, mas, 

ao contrário, penetra e, em alguns casos, ultrapassa temporalmente o próprio período 

modernista stricto sensu. A grande quantidade de poetas — e bons poetas — e a 

variedade de poéticas por eles praticadas — algumas muito próximas dos princípios 

parnasianos e simbolistas — tem levado os estudiosos a operar confusões no 

enquadramento das produções em termos de estilo de época. Por esta razão, as 

antologias costumam apresentar contradições, umas classificando determinado poeta 

como "parnasiano", outras como "simbolista" e outras, ainda, como "pré-modernista". 

Caso dos mais interessantes ocorre com José Rodrigues Leite e Oiticica (José 

Oiticica). Sua obra poética é classificada por Fernando Góes (1960) como "pré-

modernista", talvez pelo fato de haver publicado uma primeira série de sonetos em 1911 

e uma segunda, em 1919, três anos, portanto, antes da deflagração do movimento 

modernista. Outras antologias e publicações especializadas, todavia, não fazem menção 

nem ao poeta, nem à obra, como se não existissem ou fossem completamente 

desimportantes. Uma primeira leitura do último livro que publicou em vida, Fonte 
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Perene (1954), revela, todavia, uma poesia vigorosa, à altura dos considerados bons 

poetas do período.  

O Prof. Dr. Antonio Arnoni Prado, , do Departamento de Teoria Literária do 

Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, contrariando a tendência de críticos e 

de historiadores que preferem o estudo e a análise dos autores considerados "de ponta", 

debruça-se sobre a figura e a obra de José Oiticica, procurando resgatar-lhe não apenas 

a produção intelectual em diferentes campos, mas também a sua atuação concreta como 

indivíduo ativo e participante. Posições como esta mostram o quanto a crítica e a 

história literárias estão a dever com respeito ao resgate de autores e obras do período 

mencionado e de outros, anteriores e posteriores.  

A força revelada pela poesia de Oiticica parece estar numa obstinada busca 

pela explicação ou desvelamento de certos conceitos — Deus, o Homem, o Universo, a 

Verdade — que se corporifica em cada poema como reflexões vigorosas sobre a origem 

da vida, o destino do homem, a existência ou inexistência de Deus, a morte, a relação 

entre o homem e o universo, etc. etc. Tal temática leva o leitor a interessar-se não 

apenas pelo poeta, mas pelo homem por trás da poesia que parece alimentar e municiar 

o autor, conduzindo o leitor a nova surpresa, já que a riqueza e a variedade da poesia de 

José Oiticica acabam por se defrontar com a riqueza e a variedade do homem José 

Oiticica.  

Oiticica nasceu em 22 de julho de 1882, na cidade de Oliveira (Minas Gerais). 

Fez o curso de Direito, iniciou o de Medicina, mas não o concluiu. A evolução 

progressiva de suas ideias levou-o a iniciar sua militância em 1912. Desde então passou 

a colaborar sistematicamente na imprensa operária e anarquista. Teórico anarquista e 

ativista associou-se ao Centro de Estudos Sociais, ministrando conferências em 

sindicatos e muitas vezes participando, ao lado dos trabalhadores, de agitações sociais. 

Em 1914 passou a lecionar na Escola Dramática do Rio de Janeiro. Depois de participar 

de seis concursos, alcançando sempre o primeiro lugar, e nunca sendo nomeado, em 

1917, conquistou a Cátedra de professor de português do tradicional Colégio Pedro II, 

apresentando nesse período uma tese brilhante sobre fonética, Estudos de Fonologia, 

em que já trabalhava na prática com a noção moderna de "fonema", embora a fonologia 

tenha começado a existir no Brasil apenas a partir do fim dos anos 40.  Em novembro de 

1918, acusado de ser um dos responsáveis de promover a greve geral insurrecional, foi 
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detido e deportado. Ao retornar ao Brasil, tomou parte da Liga Anticlerical do Rio de 

Janeiro e em 1924 foi novamente preso devido aos seus ideais libertários. Durante os 

anos vinte, denunciou a subida do autoritarismo bolchevique na Rússia e as divisões que 

se criaram entre os trabalhadores. Nos anos de 1929 e 1930, lecionou português e 

literatura na Universidade de Hamburgo, Alemanha. Gramático, poeta, contista, 

dramaturgo, musicista, linguista, fonetista, filólogo, teórico anarquista, Oiticica foi um 

dos mais importantes pensadores e intelectuais do Brasil de sua época, publicou um 

significativo conjunto de obras nessas áreas. Como se pode notar, a vida intelectual de 

Oiticica foi intensa. Além do que foi mencionado, o autor deixou mais de 1.500 

trabalhos publicados em jornais e revistas.  

Estas verificações preliminares revelam não apenas aspectos do homem, do 

ativista, do filólogo e do poeta José Oiticica, mas também apontam a uma época da 

História do Brasil que, infelizmente, não tem sido devidamente explorada pelos 

estudiosos de Literatura, época que pode ser colocada, grosso modo, de 1900 a 1930, 

em alguns casos com extensão para décadas posteriores. No campo da crítica e da 

história literárias, esse período apresenta dezenas, talvez centenas de escritores de 

talento cujas obras vêm sendo desprezadas, o que cria uma responsabilidade aos 

pesquisadores atuais: resgatar, passo a passo, figura a figura, obra a obra, essa literatura 

hoje apenas conhecida de uns poucos. 

No caso específico de José Oiticica, os questionamentos iniciais que 

fomentaram o presente  estudo foram: teria o poeta Oiticica passado ileso pelo teórico e 

ativista Oiticica na obra Fonte Perene? Em um ou outro caso, sua poesia merece o 

desprezo que lhe tem dedicado a tradição dos estudos de literatura em nosso país, por 

ser vazia, destituída de vínculos com seu tempo e inteiramente nefelibata? Por que o 

autor, sendo ativista do Anarquismo, que pregava a dissolução da estrutura de governo e 

de poder político no país e no mundo, escolheu o soneto, a mais estruturada e 

centralizadora forma poemática, como expressão de sua arte? 

A análise dos poemas e os estudos teóricos realizados ao longo da pesquisa 

possibilitaram a compreensão de tais questionamentos. Inicialmente, pode-se dizer que 

há uma tensão entre uma visão materialista e uma visão espiritualista em grande parte 

dos seus sonetos. Pode-se dar como exemplo os poemas ou as passagens em que o eu 
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poemático, na esteira, talvez, do ativista ateu, tentando negar a ideia de Deus, sem 

querer, ou por essa mesma negação, a afirma, como se percebe no soneto abaixo:    

 

  O Único 
Tu não és fogo, porque o fogo morre. 

Não és bem, porque o bem supõe o mal. 

Não és fluido, que o Fluido, igual, decorre, 

Em  ondas vãs, da Essência Universal. 

  

Não és caos; não és massa que se forre 

Às pressões, aos limites, ao gradual, 

Nem a Substância de onde emane ou jorre, 

Em seqüência de leis, a Lei Causal. 

 

Não pensas, pois quem pensa é como e quando. 

Não vives: Vida é forma, tempo e ação... 

Nem  és Deus... És o não-criador, sem mando. 

 

Sim! És o Imanifesto, o Sem, o Não, 

O Jamais, o Ninguém... Tu só... vibrando... 

E inconsciente da própria vibração!
i
 

 

Fenômeno oposto ocorre em sonetos ou passagens em que a afirmação de 

religiosidade acaba sendo uma negação de religiosidade, pelo desvelamento irônico das 

contradições da crença religiosa, como se verifica em O Messias. 

   

O Messias 
"Pai! Tira-me êsse cálice nefando!" 
E outra vez a invisível mão de Deus 

Lhe renova, na treva, o horrível mando. 

"Cumpram-se, Pai, os predesígnios teus!" 

   

E, no frio da noite inane, quando 

Se amiudam chios e ais nos gineceus, 

O Justo, resignado, foi tragando 

A poção – sangue e fel – dos filisteus. 

 

"Pai! Bebi o teu cálice de morte!" 

E então, no horror do céu sem uma luz, 

Um listão se acendeu de sul a norte. 

 

E êle viu o esplendor da sua cruz... 

E ergueu-se mais feliz, mais fiel, mais forte, 

Mais capaz de salvar-nos que Jesus. 

 

Este recurso de negar e de afirmar e o uso de termos ou de imagens ligadas à 

crença cristã são freqüentes em Fonte Perene e normalmente ocorrem como meio para 
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o questionamento e a desconstrução dos mitos religiosos. Apesar de relevante, este não 

é o único aspecto a ser comentado. Há poemas em que o eu lírico mostra a importância 

de se posicionar como modelo ético, para que outros sigam seu exemplo. 

O Modelo 

Se queres que outros creiam, crê primeiro, 

Faze-te Boa-Nova e acende-a em ti. 

Só terás gestos e aura de pioneiro 

Se tua alma for surto e frenesi. 

 

Quem deseja arrastar ao seu outeiro 

Tribos sem deus precisa ser David, 

Ter uma harpa, ter juntas de guerreiro, 

Saber cantar e combater por si. 

 

Sê mais tu, mas alguém, mais punho rude, 

O sem par, o sozinho, o último, o Herói, 

O que põe no melhor toda a virtude. 

 

Torna-te exemplo... o exemplo é que constrói! 

Finge até que o teu sonho não te ilude 

E que a tua amargura não te dói. 

 

O próprio título do soneto, O Modelo, já contém em si o significado do indivíduo a 

ser imitado. Começam a surgir, no primeiro verso, alguns indícios de como deve ser 

esse novo homem: /Se queres que outros creiam, crê primeiro,/. Não há como 

influenciar outras pessoas com novas crenças – sejam religiosas, políticas ou sociais – 

se aquele que as propõe não acredita profundamente em seus pressupostos. Assim, o eu 

poético aconselha: /Faze-te Boa-Nova e acende-a em ti./ O termo bíblico Boa-Nova 

refere-se ao Evangelho, às palavras de salvação de Cristo; é comum em Fonte perene a 

presença de situações que assemelhem o trabalho do cristão ao de um ―eu‖ que propõe 

justamente a desmistificação religiosa. No verso anterior, a proposta é bastante clara: 

faça o seu próprio evangelho. E o eu lírico continua a advertir: /Só terás gestos e aura de 

pioneiro/ /Se tua alma for surto e frenesi/. Esse ―eu‖ somente poderá anunciar algo 

novo, ser pioneiro de novas propostas, se sua alma for feita de desejo e entusiasmo. 

Na segunda estrofe, os conselhos para a transformação desse homem 

continuam: /Quem deseja arrastar ao seu outeiro/ /Tribos sem deus precisa ser David,/. 

Para que outros creiam na não existência de deuses é ―preciso ser David‖. A referência a 

David mostra que esta tarefa será bastante difícil. Conforme  Schiavo, ―Davi, filho de 

Jessé, segundo rei de Israel, (...) era um guerreiro e trazia as mãos tintas de sangue, (...). 
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Desde a sua juventude esteve Davi sempre em guerras‖ (s/d: 77- 8). Esse ―eu‖, portanto, 

terá de lutar muito, ao mesmo tempo que possuirá o lirismo da música, as habilidades de 

um guerreiro e a capacidade de combater por si só.  

A terceira estrofe continua com a mesma proposta de exemplificação de como 

deve ser esse modelo de indivíduo: /Sê mais tu, mais alguém, mais punho rude,/ /O sem 

par, o sozinho, o último, o Herói,/ /O que põe no melhor toda a virtude./ Esse novo 

―eu‖, portanto, precisa ser forte, ainda que sozinho. Como herói, necessita ser 

extraordinário em seus feitos, colocar a melhor virtude em todas as suas ações.  

A quarta estrofe encerra a opinião do eu lírico sobre como alcançar os 

conselhos propostos: /Torna-te exemplo... o exemplo é que constrói!/ /Finge até que o 

teu sonho não te ilude/ /e que a tua amargura não te dói./. Aqui é possível perceber que 

esse novo homem deverá superar seus sentimentos para se tornar o exemplo. Neste 

soneto, presente no capítulo denominado Assim Falou..., há influência nítida com a obra 

Assim falou Zaratustra, de Nietzsche, escrita entre os anos de 1883 e 1885. O filósofo 

propõe, igualmente, a conscientização das pessoas para que possa surgir, em sociedade 

futura, um novo homem, o super-homem, alguém que esteja liberto das mentiras criadas 

pelas instituições e que, deste modo, possa se realizar enquanto indivíduo, podendo 

alcançar a verdadeira felicidade.  

Até este ponto ficaram evidentes dois aspectos presentes na poesia de Oiticica: 

primeiro, a tensão entre materialidade e espiritualidade expressa pelo constante 

questionamento sobre a existência ou não de Deus; segundo, a tentativa de mostrar que 

o ―novo homem‖ deve ser alguém que, antes de tudo, dê o exemplo para que outros o 

possam seguir. Tais reflexões são comuns às correntes anarquistas. Outro ponto crucial 

defendido entre os libertários diz respeito à união e à colaboração entre os 

trabalhadores. Isto ocorre, de acordo com Proudhon (1997, p. 128), pelo simples fato de 

o homem isoladamente não ser capaz de prover todas as suas necessidades; ―toda a sua 

potência está na sociedade e na combinação inteligente do esforço universal‖. A 

variedade, qualidade e quantidade dos produtos criados pelos homens, deste modo, 

dependem da divisão de trabalho. 

Nesse sentido, em O merecimento, poema abaixo, o eu lírico se apresenta como 

um trabalhador, pois tem calos nas mãos e, ao mesmo tempo, ―searas na alma‖, 

possíveis campos já germinados de reflexões. O segundo verso /Semeio e colho para os 
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meus irmãos/ remete-se à noção de trabalho em conjunto, de doação, de irmandade, de 

trabalho voltado não para um indivíduo, mas para a comunidade como um todo. Muitos 

anarquistas propõem a associação entre os trabalhadores, para que todos possam gozar 

dos frutos do trabalho. O próprio Oiticica (1983) esclarece que só a colaboração e a 

harmonia entre os trabalhadores são capazes de gerar fartura e bem-estar a todas as 

pessoas. 

  

        O Merecimento 

Tenho calos nas mãos e searas na alma. 

Semeio e colho para os meus irmãos. 

Meu prêmio é merecer e minha palma 

Ver todos menos dúbios e mais sãos. 

 

Feliz de quem, tateando embora, enxalma 

Chagas alheias com piedosas mãos 

E, tirando de si, dá fôrça e calma 

A inércia e ao malestar dos homens vãos. 

 

No meio da subida eterna e rude, 

Bendito o que tem braço para erguer, 

Glória ao que me levante por virtude! 

 

E infeliz do que, vendo alguém sofrer, 

Podendo socorrê-lo, não o ajude 

E passe, indiferente ao seu dever. 

 

O poema todo reflete a importância da fraternidade e da solidariedade, 

elemento fundamental da doutrina anarquista. Woodcock (1983, p. 195) comenta que 

grande divulgador desse pensamento no meio libertário foi Kropotkin, pois o anarquista  

―acreditava fervorosamente na solidariedade humana‖. Nesse sentido, a segunda estrofe 

deixa explícita a mensagem de que a ajuda ao próximo, mesmo quando se trata de 

―homens vãos‖, é essencial. Por isso, o eu lírico elogia, na terceira estrofe, aqueles que 

têm braços para erguer os necessitados e glorifica os que fazem isso por virtude. O 

último terceto encerra a opinião desenvolvida com o seguinte desfecho: /E infeliz do 

que, vendo alguém sofrer,/ /Podendo socorrê-lo, não o ajude/ / E passe, indiferente ao 

seu dever./ A fraternidade e a ajuda ao próximo são compreendidas como a única saída 

e como uma obrigação do indivíduo que, sendo indiferente a esse tipo de situação, na 

verdade, não cumpre com sua função social. Este modo de entender a vida em sociedade 
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está profundamente ligado à doutrina anarquista, colocada, no soneto abaixo, como 

ideal humano: 

 

  A Ronda Heróica 

Pela santa Anarquia – ideal humano –, 

Mais uma vez, o cárcere transpus... 

E aqui, neste cubículo tirano, 

Aos meus dou meu perdão, como Jesus. 

 

Sei que, através de muito desengano, 

Temos de ensangüentar a nossa cruz 

E transformá-la, sós, ano após ano, 

De lenho infame em tocha que conduz. 

 

Na Espanha, heróico, o lábaro anarquista 

Vejo, em cada trincheira, trapejar... 

Aponta ao mundo o rumo da conquista! 

 

De olhos nele, prosterno-me a rezar... 

E, aos poucos, vai surgindo, à minha vista, 

A ronda dos seus mortos a cantar! 

  

Logo no primeiro verso, lê-se: /Pela santa Anarquia – ideal humano –/. O 

anarquismo é apresentado como ideal humano, a grafia do vocábulo Anarquia com 

inicial maiúscula não deixa dúvida. O eu poético, no entanto, mostra que essa conquista 

não será facilmente conseguida, é preciso ―ensangüentar a nossa cruz‖ para transformá-

la ―em tocha que conduz‖. Segundo a doutrina cristã, Cristo questionou dois elementos 

fundamentais, que caminhavam juntos, em Israel, durante a dominação romana: a 

religião e a política; foi por isso preso, martirizado e crucificado; o sangue, fruto de seu 

sofrimento, simboliza todo o martírio vivido para que a Humanidade fosse salva. 

 Também o movimento anarquista, por seu caráter altamente questionador das 

instituições, nunca foi tratado de forma pacífica no mundo inteiro. Houve muitos 

conflitos; a principal manifestação ocorrida aqui no Brasil foi a conhecida Greve Geral 

de 1917, que marcou um momento de forte crise no país. Os trabalhadores passavam 

por inúmeras dificuldades, como a exploração do trabalho, refletida em salários 

baixíssimos que não combinavam com o aumento excessivo nos valores dos produtos 

alimentícios, de saúde, de higiene, ou seja, de todos aqueles considerados de primeira 

necessidade. Diante do exposto, os libertários aproveitaram a oportunidade para tentar 

conscientizar os operários sobre a necessidade de mudanças radicais. O argumento mais 
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forte era esse sobre o custo de vida que, nesse período, estava subindo exageradamente. 

Rezende comenta que alguns produtos ―chegaram a custar 160 vezes mais que no ano 

anterior‖ (1994, p. 17).  

Diante de tantas carências, os funcionários da fábrica de tecidos Crespi, 

localizada em São Paulo, iniciaram uma das mais famosas greves. O movimento foi aos 

poucos chegando ao conhecimento de outros trabalhadores; a morte de um manifestante, 

pela polícia, fez com que mais indivíduos aderissem à paralisação, provocando grande 

agitação política e prejudicando as principais atividades econômicas da cidade. Há 

controvérsia com relação ao número de participantes: Rezende declara a participação de 

aproximadamente 75 mil trabalhadores, já Hall e Pinheiro afirmam que ―cerca de 

45.000 pessoas pararam de trabalhar‖ (1985, p 105), fazendo com que as autoridades 

civis perdessem o controle da maior cidade do país por vários dias. De qualquer modo, 

levando-se em conta as características da época, o número exato perde relevância 

quando comparado ao movimento em si. São Paulo já no início do século XX era uma 

grande metrópole, por isso este acontecimento entrou para a história. A organização e 

comando da greve são administrados por militantes anárquicos radicados no país e por 

brasileiros como José Oiticica, que acabou preso, por ser considerado um dos 

responsáveis. 

 Assim, quando o poeta escreve: /Mais uma vez, o cárcere transpus/ /E aqui, 

neste cubículo tirano,/ / Aos maus dou meu perdão, como Jesus/ é possível perceber um 

eu poético que sabe, sente e vivencia esse instante de sacrifício. Ao mesmo tempo, há 

novamente menção às expressões cristãs que metaforizam a missão de todo anarquista. 

O eu lírico, assim como Jesus Cristo, perdoa todos aqueles que não souberam 

compreender a sua mensagem e por isso acabaram condenando-o. Ao mesmo tempo, 

torna-se evidente a ―função heróica‖ desse ―eu‖, ao afirmar que mais uma vez ―deixa 

para trás‖ o cárcere e que é preciso transformar toda dor, todo sangue na ―tocha que 

conduz‖. Essa tocha, ou bandeira, levantada pelos ideais anarquistas foi fortemente 

conduzida nos movimentos operários ocorreridos em todo o mundo, principalmente na 

Espanha e na Itália. O eu poético, ao final do soneto, ―de olhos nele‖, no lábaro 

anarquista, prosterna-se a rezar. O verbo rezar pode ser entendido como o ato de 

resignação desse ―eu‖, perante o sonho de uma sociedade mais justa, almejada por todos 

aqueles que morreram lutando pela igualdade social entre os Homens. 
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Os resultados apresentados demonstram que, diferentemente do afirmado por 

Tereza Ventura (2006), realmente existem em Fonte perene poemas que revelam 

concepções próprias da doutrina anarquista, como, por exemplo, a não aceitação de 

qualquer tipo de poder divino, o que acaba gerando uma luta constante pela 

desmistificação religiosa; a necessidade de trabalho em conjunto; a importância de o 

homem construir seu próprio caminho; a questão da igualdade entre os homens; o 

posicionamento do indivíduo como modelo a ser seguido e a noção de manifestação 

coletiva contra a continuidade de um poder centralizador. Contudo, mediando todas 

essas ideias, existe também um ―espírito‖ filosófico que percorre a obra, profundamente 

preocupado com o homem e a humanidade, com a relação entre o humano e o divino, 

com a liberdade, a fraternidade, a solidariedade e o fim das tiranias dos céus e da terra.  
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i
 Nas transcrições de textos de Oiticica, ao longo deste artigo, seguiu-se o método de respeitar 

integralmente a redação impressa, mesmo que esta contrarie a ortografia atual. Todos os sonetos 

apresentados são da obra Fonte perene (1954); para evitar repetição desnecessária, não houve a 

referência comumente utilizada de (AUTOR,Ano, página). 
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RESUMO 

 

Entre os primeiros filósofos, o estudo da nomeação foi tão predominante que 

poderíamos considerá-lo responsável pela constituição mesma do campo de 

investigação da linguagem. Ao longo da história da filosofia encontramos uma 

ampla diversidade de compreensões da ação nomeadora a partir de temas distintos, 

como: consciência, poder, aprendizagem, convencionalismo, entre outros. Este 

trabalho pretende focar a abordagem do filósofo Martin Heidegger da questão, que 

privilegia a nomeação na experiência poética. Para isso, consideraremos passagens 

da obra Hipérion um eremita na Grécia, de Friedrich Holderlin, poeta que muito 

influenciou a obra heideggeriana. 

 

Palavras-chave: Heidegger; Holderlin; Linguagem; Nomeação; Poesia 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Among the first philosophers, the study of nomination was so prevalent that we could 

consider it responsible for the formation of the field research of language. Throughout 

the history of philosophy we find several understandings of nominating action from 

different topics such as: consciousness, power, learning, conventionalism, and others. 

This work intends to focus on Martin Heidegger‟s philosophical approach of the 

question, which privileges nomination as a poetic experience. This investigation is based 
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on Hyperion a hermit in Greece, from Friedrich Hölderlin, poet who much influenced 

heideggerian work. 

 

Keywords: Heidegger; Holderlin; Language; Nomination; Poetry 

Nome é vapor e som, 

Nublando ardor celeste
i
. 

 

1. 

 Nos estudos sobre o período romântico, é comum atribuir-se ao ano de 1797 o 

primeiro marco do movimento filosófico na Alemanha devido à constituição do grupo 

formado por Novalis, Tieck, Schleiermarcher, Schelling, entre outros, pelo interesse em 

torno da obra de Fichte
ii
. Neste mesmo ano, Friedrich Holderlin publica o primeiro livro 

de Hipérion ou o eremita na Grécia. Acredita-se que, à semelhança do projeto de 

Goethe em Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister (1795), Holderlin tivesse em 

vista oferecer aos alemães um romance de formação, embora quanto ao formato 

organizado por cartas se assemelhe mais a obra Os sofrimentos do jovem Werther 

(1774). Seus ideais profundamente helênicos, contudo, necessitam de outro habitar – 

nem a bárbara Alemanha e nem a Grécia tomada pelo império otomano. A morada do 

homem será revelada, a partir dos sentimentos de estrangeirismo e de nostalgia frente 

aos dramas seculares, por fim, na exaltação da natureza. Em fervorosa prosa poética, 

encontramo-la bem formulada nas seguintes palavras: 

 

“Oh natureza com seus deuses”, pensei, “sonhei até o fim o sonho das coisas humanas e 

digo que só você vive e o que os homens sem paz obtiveram à força e imaginaram 

derreteu-se como pérolas de cera, desaparecendo nas suas chamas! Há quanto tempo eles 

sentem a sua falta? Oh, há quanto tempo que sua multidão a repreende, insultando a você 

e a seus deuses, que vivem serenos e bem-aventurados! Os homens caem de você como 

frutas podres, oh, deixe-os sucumbir, pois assim retornarão a sua raiz, e que eu, oh, árvore 

da vida, que eu possa verdejar novamente com você e envolver com o meu alento os seus 

cumes e todos os seus galhos e brotos, em paz e intimidade, pois todos nós crescemos da 

mesma semente dourada! Oh, fontes da terra! Oh, flores! Oh, florestas e águias e você luz 

fraternal! Como é antigo e novo o nosso amor!...
iii

 

  

 A despeito desta contextualização, não pretendemos neste trabalho tratar do 

vínculo de Holderlin com o movimento romântico e nem proporemos uma leitura através 

das discrepâncias entre o mundo a partir do qual ela surgiu e o mundo para o qual os 

seus ideais se dirigem. Tampouco pretendemos tratá-la como um romance de formação. 

À luz do que sugere o nome Hipérion, do grego Hyper, “acima”, e Iôn, “que vai” – “o 

que vai por cima” –, buscaremos aqui não supomos atravessar e nem transcender, mas, 
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na aposta de um salto, ultrapassar a sinuosa topografia dentro da qual nos perderíamos 

no rumo da experiência que buscamos: a experiência de Hipérion, o titã por excelência, 

titânica, portanto, de tensão.  

Quando uma noite Urano busca cobrir Gaia, a terra, seus filhos antes presos no 

ventre materno acometem contra ele. Enquanto Chronos empunha a foice da lua, seus 

quatro irmãos o seguram pelos quatro pontos cardeais. Hipérion, no leste, pai do sol, era 

o mais forte, e neste instante de tensão olha Urano, o céu e a eternidade, de cima. É 

preciso buscar tal experiência estética que apenas a poesia oferece. Para tanto, é 

necessário também a companhia de um pensamento à altura.  

O que pretendemos não é uma leitura de toda a obra, mas de duas de suas 

passagens – aquelas que se referem à linguagem e mais precisamente à questão da 

nomeação. Para isso, buscaremos a companhia do pensamento de Martin Heidegger. 

 Holderlin afirma: 

 

A linguagem é um grande excesso. O melhor, porém, sempre permanece para si e 

descansa em suas profundezas como a pérola no fundo do mar
iv
. 

 

À exemplo do que constatamos nas coletâneas de textos Ensaios e conferências e 

A caminho da linguagem, bem como no texto Sobre o humanismo, é notória a 

importância do poeta para o pensamento de Heidegger. Antes de nos pormos nesta via, 

porém, lançaremos mão de outra passagem do próprio Hipérion que acreditamos tramar 

sentidos com a passagem supracitada. 

 

De resto, esse século se me afigura como o tonel eternamente vazio das Danaides, e 

minha alma jorrou esbanjando amor para preencher todas as lacunas. Então não vi 

mais nenhuma lacuna, e o tédio da vida não mais me oprimiu. Nunca mais disse 

então à flor, “você é minha irmã!”, e às fontes, “somos da mesma espécie!”. 

Fielmente, como um eco, dei a cada coisa o seu nome
v
. 

 

A poesia não ilustra a filosofia e nem esta esclarece aquela. Uma não se coloca 

sobre a outra. Trabalhos titânicos requerem esforços conjuntos. 

 

 

 

2. 
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 O estudo da nomeação, embora em nossos dias tenha adquirido a forma de 

especificidade no campo da linguagem, entre os primeiros filósofos foi tão predominante 

que podemos considerá-lo responsável pela constituição mesma deste campo. De acordo 

com Benjamin, a atividade nomeadora funda a filosofia e não remonta primeiramente a 

Platão, mas a Adão. A articulação platônica do problema, representada através dos 

personagens Hermógenes, Crátilo e Sócrates, surgiu da oposição entre cínicos e eleatas. 

A compreensão de Hermógenes de que o nome é uma atribuição arbitrária sustentada 

por acordo ou convenção tem origem com os eleatas
vi

, e a compreensão de Crátilo de 

que os nomes correspondem à natureza das coisas advém dos cínicos, especialmente 

com Antístenes
vii

. A tese inovadora nesta obra fica a cargo de Sócrates, que afirma não 

serem os nomes nem mera convenção e nem uma correspondência à natureza das coisas, 

e sim instrumento de informação baseado na sabedoria dos primeiros artesãos da 

palavra: “O nome, por conseguinte, é instrumento para informar a respeito das coisas e 

para separá-las, tal como a lançadeira separa os fios da teia
viii

”. 

 No século IV, Agostinho oferece em Confissões uma abordagem diferenciada do 

problema. No oitavo capítulo, designado “Como aprendi a falar”, percebemos que sua 

preocupação não é, à exemplo da tradição grega, com a origem imemorial dos nomes e 

com a forma como foram cunhados, mas com a descrição da sua relevância no processo 

da aprendizagem humana. Para Agostinho, Deus é responsável por dar ao homem a 

inteligência que o permite apreender a realidade. Antes de desenvolver a linguagem, 

pode relacionar-se com as coisas do mundo e consigo. À semelhança da proposta 

platônica, a linguagem é compreendida instrumentalmente, porém não mais como 

instrumento de informação sobre as coisas, mas como instrumento de comunicação entre 

interioridades que, como sugere a interpretação de Wittgenstein
ix

, primeiramente “falam 

para si mesmas”. 

 Entre A Gaia Ciência e Genealogia da Moral, Nietzsche oferece-nos distintas 

compreensões da questão da nomeação. No aforismo denominado “Do gênio da 

espécie”, em A Gaia Ciência, encontramos uma investigação da linguagem a partir da 

relação entre consciência e comunicação. Contrapondo-se à tradição agostiniana, 

Nietzsche dirá que uma suposta interioridade ou consciência apenas é formada como 

conseqüência da necessidade de comunicar-se e que a esta necessidade estará sempre 

atrelada. O desenvolvimento da espécie toma o lugar da aprendizagem da criança, e a 

expressão de seus anseios e incômodos, a importância da própria sobrevivência. 
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Em Genealogia da Moral, encontramos uma compreensão radicalmente distinta 

do problema. A origem da linguagem não é mais compreendida na necessidade de 

comunicação para a sobrevivência, e sim como uma ação instauradora através do poder, 

capaz de distinguir os homens, elevando um seleto grupo a uma condição supranatural. 

Uma consciência que se liberta da dependência gregária requer para si uma distinção de 

valor, que será marcada na cunhagem dos nomes. 

 A tradição filosófica do estudo da nomeação oferece-nos uma abrangência 

surpreendente de abordagens, tangenciando questões tais como: o convencionalismo, a 

natureza das coisas, a instrumentalidade, a aprendizagem, a consciência e o poder. É 

possível considerar que em todos esses estudos há uma preocupação constante com a 

origem. A tradição filosófica relaciona o estudo da nomeação a um estudo da origem. 

Utilizando expressões foucaultianas, podemos sugerir que a origem é por vezes 

compreendida imemorialmente, por vezes compreendida como proveniência do saber e 

por vezes compreendida como emergência do poder. Para nos ocuparmos com a 

nomeação em Hipérion de Holderlin, o pensamento de Heidegger oferece uma 

contribuição particularmente adequada em seu modo distinto de tratar da origem da 

nomeação, a saber: como a saga do poético. 

 

 

 

3. 

Embora a linguagem seja uma questão decisiva para o pensamento de Martin 

Heidegger, a nomeação não aparece como centro ou prerrogativa desta reflexão. O 

filósofo considera que a essência da linguagem não pode ser aprisionada em enunciados, 

restando-nos experiências que sejam mais ou menos dignas dessa aproximação. Ao 

rejeitar as apropriações instrumentais da linguagem, o nome perde o seu sentido banal e 

ressurgirá no âmbito de uma experiência mais rara e radical, que lhe restituirá a sua 

dignidade. Dois caminhos se apresentam: o primeiro é o de compreensão das condições 

dessa experiência, bem como do que a interdita. O segundo caminho é a experiência 

mesma no pensamento que tem como lugar privilegiado a vizinhança da poesia, onde o 

nome se revelará distintamente. 

Antes de considerarmos o teor da experiência mais originária e radical com a 

linguagem, podemos reconhecer o que impede essa experiência, que é precisamente a 
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manifestação habitual do seu domínio técnico, instrumental. Na obra A Caminho da 

Linguagem, encontramos uma passagem sobre o nome que introduz o necessário alerta 

para a diferença entre a experiência
x
 e o cálculo. 

 

O que significa “nomear”? Podemos responder assim: nomear é aparelhar alguma coisa 

com um nome. E o que é um nome? Uma designação que confere a alguma coisa um 

signo fonético ou gráfico, que lhe confere uma cifra. E o que é um signo? Um sinal? Uma 

insígnia? Uma marca? Um aceno? Ou tudo isso e mais alguma coisa? Tornamo-nos por 

demais negligentes e calculadores na compreensão e uso de signos
xi

. 

 

 O nome é um signo. Não obstante, surge um indício de que os signos podem não 

ser somente um aparelho instrumental. Há algo no seu uso capaz de distinguir os modos 

de ser do signo. A questão que então se impõe na reflexão sobre os nomes é: como é o 

uso alternativo ao seu modo calculador? Em que medida o uso não estabelece sempre 

uma relação de utilidade? Para compreender isso, vejamos uma passagem dos versos de 

Stefan George retirada do poema “A Palavra”: “Triste assim eu aprendi a renunciar: 

nenhuma coisa que seja onde a palavra faltar”. 

 
Somente quando se encontra a palavra para a coisa, a coisa é coisa. Somente então ela é. 

Devemos portanto frisar bem: nenhuma coisa é, onde a palavra, isto é, o nome falhar. É a 

palavra que confere ser às coisas. Mas como pode uma simples palavra fazer isso, ou seja, 

conferir ser a alguma coisa? O que se passa é, a bem dizer, o contrário. Olhem o 

esputinique. Essa coisa, se é que isso é coisa, é, existe independentemente desse nome, 

posteriormente atribuído. Mas talvez tudo se passe de maneira bem diversa quando, ao 

invés de foguetes, bomba atômica, reatores, está em questão o que o poeta nomeia
xii

. 

 

 Conforme a compreensão de Heidegger, Stefan George sugere que onde falta a 

palavra, no sentido de que as disponíveis são falhas, falta também a coisa da qual se 

pretendia falar. Esta experiência é notoriamente bem distinta daquela em que as coisas 

nos aparecem sempre numa evidência, tamanha que até o seu modo de ser coisa 

desaparece na função ora exercida. O foguete atravessando a atmosfera terrestre não 

carece do seu signo para revelar-se em seu sentido e, assim, o signo aparece num uso 

circunstancial, arbitrário, permitindo que nos tornemos “negligentes”. Todavia, na 

poesia algo muito distinto se dá. A palavra do poema é tão rigorosa, precisa, necessária, 

que, quando ela falta, é preciso renunciar ao encontro da coisa. Esta é uma necessária 

aprendizagem para o poeta e para o pensador. Heidegger questiona: “Isto não 

significaria então que só há ser onde uma palavra apropriada vem à fala?”, e em seguida 

afirma: “O ser de tudo aquilo que é mora na palavra. Nesse sentido, é válido afirmar: a 

linguagem é a casa do ser
xiii

”. Portanto, na falta da palavra, o ser das coisas esconde-se, e 
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o homem é abandonado pelo pensamento e por toda experiência extraordinária numa 

relação de mera reprodução instrumental das coisas na regência do hábito. 

 Lembremos novamente os versos de Stefan George: “Triste assim eu aprendi a 

renunciar: nenhuma coisa que seja onde a palavra faltar”. 

 
O poeta renuncia a que nenhuma coisa seja onde a palavra faltar? Mas é justamente o 

contrário. Pertence ao aprendizado da renúncia permitir que nenhuma coisa seja onde a 

palavra faltar. (...) O poeta aprendeu a renuncia à opinião que ele antes tinha sobre a 

relação entre coisa e palavra. (...) Em sua renúncia, o poeta abdica de sua relação anterior 

com a palavra. Só isso? Não, abdicando, algo se lhe anuncia, um chamado, que o poeta 

não pode mais recusar
xiv

. 

 

 Aprender a renúncia da opinião que antes o poeta tinha significa despertar para 

uma experiência com a linguagem que vá além do seu uso instrumental, uma relação que 

tenha como fundamento algo como um “chamado”. A poesia, esta experiência em que a 

palavra é reveladora, começa precisamente na renúncia à relação habitual, em que a 

palavra é mediadora. Quando se faz a renúncia da relação entre a palavra e a 

esquematização ordinária do mundo representado, acontece algo inteiramente novo. 

Livre das prévias fôrmas residentes no hábito, o poeta torna-se mais sensível, volta-se 

para direções e estímulos diversos, a mecânica do mundo cala e ele pode então escutar o 

que fora antes abafado convocar-lhe de tal modo que ele “não pode mais recusar”, não 

pode mais negligenciar. A renúncia às prévias fôrmas do hábito, e sobretudo ao 

procedimento de empregar fôrmas, mostra que, quando a palavra não aparece num uso 

instrumental, ela se dá como necessidade ou rigor – o que, nas palavras de Heidegger, é 

dito: como “chamado”. Destarte, questionamos a que o mundo chama o poeta. Chama-

lhe, ao que parece, a uma nova aproximação, que se dá precisamente por um novo trato 

com as palavras, pois a aproximação é em favor da comunhão entre ser e dizer (logos). 

 
Pensando de maneira mais precisa, nunca se deve dizer da palavra que ela é. Deve-se 

dizer que ela se dá – não no sentido de que as palavras estão dadas, mas de que a palavra 

ela mesma dá e concede. A palavra: a doadora. Mas o que dá a palavra? Segundo a 

experiência poética e de acordo com a tradição mais antiga do pensamento, a palavra dá: o 

ser. Assim pensando esse “se” do dá-se, temos de buscar a palavra como a doadora e 

nunca como um dado
xv

. 

 

 O filósofo sugere que, quando a experiência poética assume a primazia no 

pensamento, é revelado que as palavras não estão dadas como ferramentas para a 

utilidade, por exemplo, exercendo o papel tardio de transpor uma interioridade à outra 

interioridade. O ente tem seu ser na linguagem, portanto, na palavra que o evoca. A 

poesia não é uma função da linguagem, compreendida entre tantas outras, nem um estilo 
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como muitos há. “Na fala dos mortais, o dito do poema é puro chamado. Poesia nunca é 

propriamente apenas um modo (melos) mais elevado da linguagem cotidiana. Ao 

contrário. É a fala cotidiana que consiste num poema esquecido e desgastado, que quase 

não mais ressoa
xvi

”. 

 Como experiência de linguagem mais necessária que a forma habitual do 

instrumento, Heidegger aproxima pensamento e poesia. A poesia, ao contrário do que 

muitos consideram, não é um dizer que se afrouxa em múltiplas interpretações, mas um 

dizer que convoca o pensamento a reconsiderar as coisas, pois a palavra do poema é esse 

rigor. Atendendo ao chamado do ser, o poeta responde buscando alcançar os nomes 

apropriados. Ser e dizer convergem, assim, satisfazendo a abertura dos entes, que causa 

espanto aos homens. 

 
Nomes são palavras pelas quais o que já é, o que se considera como sendo se torna tão 

concreto e denso que passa a brilhar e a florescer por toda parte na terra, predominando 

como beleza. Os nomes são palavras que apresentam. Os nomes apresentam o que já é, 

entregando-o para a representação. Mediante essa sua força de apresentação, os nomes 

testemunham seu poder paradigmático sobre as coisas. O próprio poeta poetiza a partir de 

uma reivindicação de nomes. Para alcançar os nomes, o poeta deve em suas travessias 

chegar ao lugar em que sua reivindicação encontra a satisfação procurada
xvii

. 

 

 O estudo da nomeação no pensamento de Martin Heidegger nos induz a uma 

crítica da compreensão instrumental do nome e a uma aproximação da poesia, 

privilegiando a palavra poética como a excelência da palavra, a palavra do rigor de 

sentido. A nomeação poética oferece um desvio da experiência ordinária em prol de um 

sentido transfigurado e, também, mais apropriado. Nem por isso podemos concluir que o 

poeta detenha um poder subjetivo sobre as coisas, que seja ele a fonte desse rigor, e que 

ao nomeá-las esteja, no lugar da técnica, assenhoreando-se sobre a natureza. A 

nomeação, como sugere Heidegger, não é jamais um ato de determinação; é uma reação 

que começa na postura de aquiescência e renúncia em favor de uma escuta mais 

sensível. O ser não reside na vontade ou na subjetividade criativa, não sendo o poeta um 

detentor, nem mais um perito. O que faz o poeta é uma espécie de condizer, uma 

resposta ao chamado do ser, que é sempre o chamado para pertencer a um destino, a uma 

saga – a saga da linguagem
xviii

. 

 

 

 

4. 
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A linguagem é um grande excesso. O melhor, porém, sempre permanece para si e 

descansa em suas profundezas como a pérola no fundo do mar
xix

. 

 

(...) 

 

De resto, esse século se me afigura como o tonel eternamente vazio das Danaides, e 

minha alma jorrou esbanjando amor para preencher todas as lacunas. Então não vi 

mais nenhuma lacuna, e o tédio da vida não mais me oprimiu. Nunca mais disse 

então à flor, “você é minha irmã!”, e às fontes, “somos da mesma espécie!”. 

Fielmente, como um eco, dei a cada coisa o seu nome
xx

. 

 

 Holderlin utiliza uma referência ao mito grego das Danaides para caracterizar 

tempos que dão determinada forma ao olhar. Que forma seria essa? As Danaides, filhas 

de Danao, foram castigadas no Hades por assassinarem seus esposos na noite de núpcias. 

A condenação consistia em passar em suplício a eternidade a encher com jarros de água 

um tonel de fundo vazado. Holderlin contrapõe esta imagem a de uma alma que jorra 

esbanjando amor e, assim, preenche “todas as lacunas”. A visão transfigurada pelo amor 

se distingue do que se afigura aos olhos do século; novos contornos são descobertos e se 

desembaraça a vida do tédio que, de lacuna em lacuna, a oprimia. A passagem, porém, 

ainda não está completa. O poeta afirma: “Nunca mais disse então à flor, „você é minha 

irmã!‟, e às fontes, „somos da mesma espécie!‟. Fielmente, como um eco, dei a cada 

coisa o seu nome”. A que se refere a irmandade com a flor e pertencer a mesma espécie 

das fontes? Na flor, a vida desenvolve beleza e perece, até surgir uma nova estação e um 

novo botão. Na fonte, o nascimento é incessante; não há um ciclo de transformação, há 

um fluxo. Em tempos em que tudo se revela lacunar, aquém do que deveria ser, 

responder ao tédio desta condição poderia significar irmanar-se aos modos de ser da flor 

e compartilhar a espécie de fluxo da fonte. Ambas as experiências de tempo 

substituiriam o tédio, como o que se estende demasiadamente quando o homem é 

prostrado frente ao que lhe parece precário. Essas duas experiências poderiam parecer 

suficientes como alternativas extraordinárias à forma habitual de relacionar-se com o 

mundo, mas, a rigor, o que elas sugerem jamais será o mais próprio do homem. 

Comovido com a forma da flor e a forma da fonte, ele se desvencilha do tédio de seu 

tempo – do tempo de seu tempo –, mas as lacunas retornam enquanto não encontrar o 

seu modo de ser. Na experiência nomeadora (recorde-se a atividade adâmica), o homem 

realiza esta tarefa. Essa experiência é alcançada apenas quando ele transborda sobre o 

que falta no mundo – desafio que jamais poderá ser vencido pela Hýbris das Danaides, 

mas somente ao aprender a amar aquilo mesmo que antes parecia lacunar. 
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 A passagem analisada fala de uma experiência com a linguagem que transforma 

o mundo lacunar na verdadeira morada do homem, na medida em que ele vem a realizar 

ali o que lhe é mais próprio: nomear. Contra um mundo lacunar, o homem nomeia. 

Nomeando, o homem encontra, entre o fluxo e o ciclo, o seu tempo. Essa atividade, 

contudo, tem uma especificidade, pois nomear é, como um eco, dar fielmente a cada 

coisa o seu nome. Como compreender que seja possível dar a cada coisa o seu nome? 

Nesse contexto, lembramos a passagem diretriz desta investigação: “A linguagem é um 

grande excesso. O melhor, porém, sempre permanece para si e descansa em suas 

profundezas como a pérola no fundo do mar...”. 

 Primeiramente, há que se constatar a linguagem como potencialmente 

transbordante, como algo que é um grande excesso, imediatamente compreendido como 

representação de informações e significados. Hipérion afirma: “As pessoas gostam de 

falar, tagarelam como os pássaros, enquanto o mundo sopra em todos, como o ar de 

maio. Mas entre o meio dia e o entardecer, tudo pode mudar e, no final, o que foi 

perdido?
xxi

” 

 Enquanto os homens lidam com a linguagem como um falatório, abusando do 

seu excesso, do seu potencial ilimitado e transbordante, o mundo sopra em todos como o 

ar de maio, um ar morno; entre todos, indefinido. Mas entre o meio dia, a hora de maior 

atividade e calor, e a hora do recolhimento no entardecer, pode haver definição. No fim 

do dia, nesta definição, o que foi perdido? O que foi desperdiçado? Gastar o excesso da 

linguagem com palavrório – tagarelando como os pássaros – não é um desperdício, ou 

mais que um desperdício, a perda daquilo que nos deveria ser mais caro? Quanto mais o 

homem engaja-se a tagarelar como os pássaros, mais desperdiça o potencial 

transbordante e único da sua linguagem. 

Retornemos à fala sobre a experiência secular do mundo “eternamente vazio 

como o tonel das Danaides” – um mundo em que quanto mais se empenha para 

preenchê-lo de um tagarelar, mais vazio ele se torna. Há que se aprender a distinguir a 

linguagem transbordante de uma pretensão humana a, pela soberba da vontade, 

equiparar-se na competência de enfrentar as lacunas do mundo. Quem está diante das 

lacunas, e a elas em dimensão equipara-se, é a linguagem e não a subjetividade do 

homem. Assim, é preciso aprender a ver o que pertence à experiência do homem. Onde 

está a implicação entre o amor e o desafio que nos compete? Qual seja, o de encontrar “a 

pérola no fundo do mar”. 
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5. 

Não se deve ver a linguagem como um produto morto e sim como uma produção. 

Deve-se abstrair a linguagem da idéia de tudo que ela efetiva como designação de 

objetos e transmissão de entendimentos e reconduzi-la com todo cuidado para a sua 

origem, intrínseca e intimamente relacionada com a atividade interior do espírito e 

sua mútua influência
xxii

. 

 

A linguagem não é um produto morto, uma obra (Ergon), mas uma produção, 

uma realização (Energeia)
xxiii

. Na distinção proposta por Heidegger, encontramos a 

superfície e as profundezas da linguagem, onde não cabe o falatório da comunicação, 

mas sim o nomear. Nas profundezas, na origem, a linguagem não é comunicação; nesse 

âmbito, acontece produção, o nomear – na expressão de Humboldt, como uma 

“atividade do espírito em sua mútua influência”, ou ainda, como Energeia, realização. 

Essa experiência é referida nas palavras do poeta como um “eco” que dá “a cada coisa o 

seu nome”. E como ainda nos diz Heidegger: “Falamos da linguagem dando sempre a 

impressão de estarmos falando sobre a linguagem quando, na verdade, é a partir da 

linguagem que falamos
xxiv

”. Ou seja, estamos sempre numa “mútua influência” com as 

coisas, numa relação de resposta, num eco na medida em que estas nos vêm ao encontro 

pela linguagem mesma. Dar a cada coisa o seu nome, como um eco e fielmente, 

significa, como vimos na análise do poema de Stefan George, renunciar ao uso ordinário 

em favor do rigor, que respeita a relação ser e dizer, a palavra necessária, posta que 

capaz de evocar para a experiência poética. 

 Mas se as coisas se revelam pela linguagem, poderíamos também admitir que a 

linguagem seja também a responsável por fazer o mundo lacunar? Nas palavras do 

filósofo: “Linguagem é advento iluminador-velador do próprio ser
xxv

”. 

O ser não é o ente. Essa é a própria lacuna do mundo, sobretudo num mundo tão 

empenhado em assegurar a tudo um sentido unívoco em favor do controle. Quanto mais 

ávido o homem se entrega a controlá-lo, mais urgente se torna descobrir a experiência de 

nomeá-lo. A despeito do anseio de controle, nomear é produzir a partir de um eco, numa 

mútua influência com o que a própria linguagem em sua saga nos dá a pensar – desde 
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que haja fôlego, impulso e entusiasmo para ir à pérola nas profundezas; como nos fala o 

poeta, desde que se possa amar. 
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ANTÍFONA DE RELANCE 

 

Anderson Mezzarano Lucarezi (USP) 1 

 

 

 

Resumo: Breve Abordagem do poema “Antífona” de Cruz e Sousa, poeta 

catarinense, articulando questões estéticas e sociais pertinentes à época. 

Palavras-chave: Arte; Poesia; Cruz e Sousa. 

 

Abstract: Brief approach to the poem "Antífona" by Cruz e Sousa, a poet from 

Santa Catarina, combining aesthetic and social issues relevant at that time. 

Key-words: Art, Poetry, Cruz e Sousa. 

Antífona 

 

 

Ó Formas alvas, brancas, Formas claras 

De luares, de neves, de neblinas!... 

Ó Formas vagas, fluidas, cristalinas... 

Incensos dos turíbulos das aras... 

 

Formas do Amor, constelarmente puras, 

De Virgens e de Santas vaporosas... 

Brilhos errantes, mádidas frescuras 

E dolências de lírios e de rosas... 

 

Indefiníveis músicas supremas, 

Harmonias da Cor e do Perfume... 

Horas do Ocaso, trêmulas, extremas, 
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Réquiem do Sol que a Dor da Luz resume... 

 

Visões, salmos e cânticos serenos, 

Surdinas de órgãos flébeis, soluçantes... 

Dormências de volúpicos venenos 

Sutis e suaves, mórbidos, radiantes... 

 

Infinitos espíritos dispersos, 

Inefáveis, edênicos, aéreos, 

Fecundai o Mistério destes versos 

Com a chama ideal de todos os mistérios. 

 

Do Sonho as mais azuis diafaneidades 

Que fuljam, que na Estrofe se levantem 

E as emoções, todas as castidades 

Da alma do Verso, pelos versos cantem. 

 

Que o pólen de ouro dos mais finos astros 

Fecunde e inflame a rime clara e ardente... 

Que brilhe a correção dos alabastros 

Sonoramente, luminosamente. 

 

Forças originais, essência, graça 

De carnes de mulher, delicadezas... 

Todo esse eflúvio que por ondas passa 

Do Éter nas róseas e áureas correntezas... 

 

Cristais diluídos de clarões alacres, 

Desejos, vibrações, ânsias, alentos, 

Fulvas vitórias, triunfamentos acres, 

Os mais estranhos estremecimentos... 
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Flores negras do tédio e flores vagas 

De amores vãos, tantálicos, doentios... 

Fundas vermelhidões de velhas chagas 

Em sangue, abertas, escorrendo em rios..... 

 

Tudo! vivo e nervoso e quente e forte, 

Nos turbilhões quiméricos do Sonho, 

Passe, cantando, ante o perfil medonho 

E o tropel cabalístico da Morte... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

Possivelmente o mais conhecido poema do Simbolismo brasileiro, “Antífona” é 

mais que uma “profissão de fé” do movimento em questão, indo além do mero caráter 

ilustrativo de uma tendência e revelando, em si, pertinência às questões não apenas 

artísticas mas também sociais, econômicas e políticas de sua época.  

 Este, no entanto, não é um artigo que visa subjugar o poema a um sociologismo 

analítico, como parte da crítica de Cruz e Sousa faz, por exemplo, ao afirmar, sem 

balizas, que as imagens brancas de sua poesia são marcas de sua vontade de ser branco. 

Hipótese levantada pela crítica naturalista do século XIX, representada por Araripe 

Junior e José Veríssimo, ainda ecoa em ensaios do século XX, como o de Paulo 

Leminski, que reafirma idéias como “No palácio de seu corpo negro, o fantasma de 

uma alma branca”
i
. 
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 A idéia aqui, longe disso, é mostrar que a cor branca não se limita a essa 

hipótese biografista e ligada sem muita mediação a questões sociais. Como bem disse 

Adorno, “(...) a interpretação social da lírica, como aliás de todas as obras de arte, 

não pode (...) ter em mira, sem mediação, a assim chamada posição social ou a 

inserção social dos interesses das obras ou até de seus autores. Tem de estabelecer, em 

vez disso, como o todo de uma sociedade, tomada como unidade em si mesma 

contraditória, aparece na obra de arte; mostrar em que a obra de arte lhe obedece e em 

que a ultrapassa.”
ii
 

 
II 

 

Um primeiro conceito necessário para adentrar as enigmáticas imagens de 

“Antífona” é, naturalmente, o de símbolo.  

 Leminski explica que o que os simbolistas chamavam de símbolo era, na 

verdade, o pensamento por imagens
iii

. Anna Balakian, por sua vez, em apurado estudo 

acerca do Simbolismo, diz que o movimento artístico em questão caracteriza-se pelo 

discurso indireto da imagem, que seria constituído por uma sobreposição de símbolos 

(aquilo que  Baudelaire havia chamado de “floresta de símbolos”).  

Segundo a autora, quanto mais indeterminado melhor era o símbolo
iv

, já que este 

estava associado a uma estética do vago, que, entre outras coisas, visava a libertação do 

sujeito em relação ao mundo da lógica utilitarista burguesa. 

Em “Antífona”, esse discurso indireto da linguagem é muito evidente. As 

estrofes vão se desenvolvendo e nada acontece de fato. Tratam-se, apenas, de evocações 

de imagens. A idéia é a premissa simbolista de sugerir ao invés de definir. Nesse 

sentido, o poema revela-se uma verdadeira poética (justificando, em parte, seu epíteto 

de „profissão de fé simbolista‟), uma vez que, na quinta estrofe, solicita aos elementos 

de difícil apreensão que foram evocados nas estrofes anteriores: 

 
 “Fecundai o Mistério destes versos 

Com a chama ideal de todos os mistérios.” 

 

 Considerando a idéia da “arte pela arte”, muito em voga no Simbolismo, 

principalmente em Mallarmé, “Antífona” opõe, em sua estrofe final, os versos 

fecundados pelo mistério ao “perfil medonho” e ao “tropel cabalístico da morte”, o que 
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pode ser lido como uma afirmação da força da arte perante os efeitos da morte e de 

tudo relacionado a esta, que varrem tudo o que existe. Desta forma, a expressão “arte 

pela arte” não estaria associada a uma masturbação estética mas sim a uma concepção 

de arte como defensora e desenvolvedora de seus próprios elementos constituintes para 

manter e expandir seu potencial crítico. 

 Trata-se, então, de uma poética que apresenta não apenas seus princípios 

estéticos mas também aquilo contra o que eles foram estabelecidos. O interessante é 

notar que os princípios não são meramente elencados numa metrificação padronizada 

mas são conteúdo formalizado numa estruturação - o discurso indireto da imagem - que, 

por si, já revela os próprios princípios. Trocando em miúdos, forma e conteúdo são 

unos, um ecoa o outro; a forma faz o que o conteúdo enuncia na medida em que ela 

mesma é sua enunciação. As imagens brancas, assim, não são meras alusões ao fascínio 

pelo branco em detrimento do negro mas possivelmente aludem à idéia da arte pela arte. 

Parecem sugerir uma certa pureza da arte ou um grau zero (como a página em branco 

para Mallarmé) a partir do qual um novo mundo deveria ser criado. Tal concepção, por 

sua vez, é estruturada formalmente através do discurso indireto da imagem que tece o 

poema de forma indireta, vaga, revelando um objeto contrário à utilidade burguesa 

ligada à lógica e à clareza. 

 Insisto na relativização da fixação pelo branco como desejo de se embranquecer 

pois, se pensarmos com cautela, será difícil imaginar - sem lançar mão de julgamentos 

morais como por exemplo o de que o autor tenha, talvez, “aberto os olhos” para a 

condição do negro a partir do livro “Evocações” - que o mesmo homem que desejava 

tornar-se branco criticou as posturas exploratórias brancas em poemas em prosa como 

“Dor Negra” e “Consciência Tranquila”.  

Além disso, cabe lembrar que a cor branca e as metáforas luminosas não são 

exclusividade de Cruz e Sousa mas sim uma convenção do Simbolismo. Sobre isso, 

Massaud Moisés se manifesta de forma elucidadora dizendo que “Tais imagens, é bom que 

se diga, não pressupõem complexo de cor, como alguns críticos desejaram. Ao contrário, 

traduzem o encontro e o emprego, sistematizado às raias do monótono, de uma das 

conquistas preferidas da estética simbolista em geral, e coerente com as novidades da 

pintura impressionista quando descortinou o branco „difuso‟ nas atmosferas ao ar livre”.
v
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III 

 

 Tendo discorrido sobre a natureza das imagens brancas e luminosas do poema, 

ressaltando seu caráter além do biografismo, creio que já se pode ir mais além no 

esmiuçamento da obra. 

 Um outro ponto fundamental a ser abordado quando se trata de Simbolismo é 

sua relação com o Romantismo. Como bem expõe Edmund Wilson , “(...) o ponto de 

vista objetivo do naturalismo e a técnica mecânica que lhe era própria principiaram a 

tolher a imaginação do poeta (...) A literatura desloca-se outra vez da baliza clássico-

científica para a romântico- poética”.
vi
 

 Se, por um lado, o Simbolismo tem uma relação inconteste com o Romantismo, 

por outro, modificou alguns princípios românticos e criou outros, firmando-se como 

algo além de uma mera “nova onda romântica”.  

Enquanto o Romantismo prega o cansaço da civilização se apegando a um “Eu”, 

a uma “Pátria”, à “Religião” ou ao “Amor”, o Simbolismo expressa o mesmo cansaço 

mas sem idealismos em que se apegar; só resta, para os simbolistas, a arte. Daí a idéia, 

já abordada nesse artigo, de “arte pela arte”.  Além disso, diferentemente do 

Romantismo, na experiência simbolista toda transcendência está destinada ao fracasso. 

Trata-se de um mundo no qual Deus não há mais. A transcendência, assim, se volta para 

o mundo reificado, caracterizando uma busca do além via concretude e configurando 

uma ambição um tanto quanto paradoxal. Outra diferença entre os movimentos é que 

enquanto o primeiro comunica, o último sugere, via o já explicado discurso indireto da 

imagem. Enquanto a figura de poeta no Romantismo é a de bardo, que transmite 

verdades, no Simbolismo a é figura de vidente - que vislumbra, entrevê. 

No caso de Cruz e Sousa, as diferenças entre os movimentos são nítidas; a come- 

çar pela diminuição do emprego da figura do “Eu”. Dos 54 poemas de “Broquéis”, 

apenas 15 apresentam referências diretas a um “eu”, enquanto 16 não apresentam 

nenhuma referência direta e 22 transfiguram o “eu” na figura de um “tu”. 

 “Antífona” é um dos exemplos – e importante por ser o primeiro poema do livro 

- em que não há referência a um “Eu”. Além disso, não comunica nada de fato, apenas 

evoca elementos. A baixa quantidade de verbos, por exemplo, indica esse caráter pouco 
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comunicativo; são 11 verbos no total, sendo que nas quatro primeiras estrofes nenhum 

deles aparece.  

 Além disso, em “Antífona” a transcendência é de fato reificada. As referências à 

antífona - versículo que precede o salmo – aos turíbulos – incensórios – e às aras – 

pedras do altar, caracterizam o mundo católico, mas estão mais como referência culta, 

que aponta para o Simbolismo como arte para iniciados, do que para uma real 

transcendência, já que logo mistura-se com “carnes de mulher” e “flores negras do 

tédio”, em referência clara a Baudelaire. 

 Há, ainda, um outro ponto de contato com o Romantismo presente em 

“Antífona” e, em certa medida, em toda a obra de Cruz : a fragmentação da linguagem.  

A língua é um sistema que só permite a expressão daquilo que está previsto pelo próprio 

sistema. Os artistas românticos, então, que se opunham a tudo que impedia a expressão, 

forçaram os limites desse sitema até rompê-lo, dando origem a discursos 

fragmentários. Em “Antífona” e na quase totalidade de poemas de “Broquéis” 

encontram-se versos que terminam em reticências, sugerindo algo que ficou por dizer. 

 

IV 

 

 Para finalizar esse ensaio, gostaria de comentar o caráter musical do poema: 

 As rimas, que se dispõem no sistema abab em todas as estrofes com exceção da 

primeira e da última, em que o sistema é abba, configuram a abertura, o 

desenvolvimento e o encerramento do “concerto”. Some-se a isso as muitas aliterações 

e assonâncias que ajudam a sustentar o caráter musical do poema, que no Simbolismo 

era algo fundamental; os simbolistas visavam, com o poema, a sinestesia, sendo que o 

elemento musical era preponderante nesse processo. Tal musicalidade, em Cruz, no 

entanto, está distante da idéia mallarmaica de poema espacializado como partitura, 

que no Brasil só seria desenvolvida plenamente em meados dos anos de 1950, com 

poemas como os da série “Poetamenos”, de Augusto de Campos. 
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(Museu de Arqueologia e Etnologia, USP - São Paulo, Brasil) 

 

 

Resumo: Neste artigo apresentamos algumas considerações sobre a organização das 

oficinas cerâmicas em Atenas do período arcaico a partir do estudo dos vasos áticos de 

figuras negras, contrapostos e/ou complementados pelos dados locais e geográficos, 

baseados nas escavações de áreas interpretadas como de produção, e pelos dados 

epigráficos e literários sobre o status dos artistas na sociedade antiga.  

Palavras-chave: Ática, cerâmica, oficinas, iconografia, fontes literárias 

 

Title: The organization of ceramic workshops in Athens  

Abstract: In this article we present some considerations about the organization of the 

pottery workshops in Athens during the archaic period through the analysis of  the Attic 

black-figured vases, compared and/or complemented by the local and geographical data 

based on the archaeological evidences from the production areas and by the epigraphic 

and literary data about the status of artists in the ancient society. 

Key-words: Attica, ceramic, workshops, iconography, literary sources  

 

A organização das oficinas de cerâmica em Atenas (1) 

Carolina Kesser Barcellos Dias 

(Museu de Arqueologia e Etnologia, USP - São Paulo, Brasil) 

 

Muito do que se conhece acerca dos vasos gregos é fruto dos estudos iniciados no 

século XVIII. A observação e o conhecimento deste material ao longo dos séculos foi 

delineando o que viria a ser o estudo atual da cerâmica grega, embora inicialmente 

houvesse problemas cronológicos e classificatórios: ainda não haviam sido 

desenvolvidos métodos rigorosos para o estabelecimento de datações dos vasos que, 
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então, foram baseadas sobretudo nas fontes históricas. E, em um período ainda 

dominado pela “Etruscomania”, os objetos que não fossem obviamente egípcios, 

romanos ou gregos foram classificados como estruscos.  

No século XIX, sobretudo a partir dos anos 30, houve um aumento de publicações 

dos vasos conhecidos. Nessas publicações, as discussões sobre estilo eram bastante 

desenvolvidas e os critérios de classificação tornaram-se mais apurados, mais 

científicos. Os eruditos passaram a observar os vasos com maior atenção, e a ordem de 

„observar, descrever e publicar‟ foi acompanhada de rigorosas discussões sobre estilo, 

de um maior interesse no estudo das formas dos vasos e de abordagens interpretativas 

da iconografia. Foi a partir desse período que os termos Orientalizante, Geométrico e 

Ático se consolidaram nos meios acadêmicos, servindo de base para as classificações 

estilísticas dos vasos até os dias atuais. 

Em finais do século XIX, início do XX, se desenvolveu um método novo que 

privilegiou uma abordagem particular: a análise da “mão”, da personalidade do artista. 

Como um certo número de vasos antigos era assinado pelo oleiro e/ou pelo pintor, foi 

possível a partir de alguns exemplares assinados reconhecer as personalidades, 

estabelecer relações estilísticas baseadas na observação do detalhe e construir a 

metodologia atributiva. A observação das assinaturas, além de inicialmente guiar a 

metodologia atribucionista, contribuiu para questionamentos sobre a organização 

interna das oficinas cerâmicas, como veremos a seguir. 

John Beazley (1885-1970) se tornou no século XX o ícone da ciência da 

atribuição, cujos métodos refinou através de um trabalho sistemático de observação dos 

vasos. O método de Beazley consistia na análise dos estilos e grafismos da decoração de 

vasos de figuras negras e vermelhas produzidos em Atenas entre os séculos VI e IV a.C. 

O que Beazley propôs foi a criação de uma coleção de vasos interligados pelas 

características gráficas das figuras, ou de parte delas, que eram desenhadas quase da 

mesma maneira. As figuras e a decoração eram também comparadas entre si para a 

observação de traços comuns em peças já agrupadas anteriormente. Beazley tornou 

possível a análise aprofundada da cerâmica ática e seu método foi utilizado em 

praticamente todos as pesquisas ceramológicas posteriores.   

A partir desses estudos, questões sobre oficinas, produção e identidade dos artistas 

puderam ser finalmente abordadas. O vocabulário utilizado para designar agrupamentos 
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de artistas e vasos – oficinas, círculos (ou grupo) de produção, e escolas de pintores –, 

remete imediatamente à influência dos estudos sobre a arte da Renascença, que 

designavam mestres e aprendizes entre os artistas; para os vasos áticos, Beazley não só 

criou uma galeria de artistas como também encontrou „seguidores‟ e „discípulos‟. É 

importante dizer que foi através da obra de Beazley que pudemos conhecer mais de 200 

pintores de vasos de figuras negras e quase o dobro de figuras vermelhas (2). 

Os estudos em ceramologia clássica, em especial a atribuição, contribuíram 

fundamentalmente para o conhecimento das oficinas cerâmicas gregas de maneira mais 

particularizada; o maior interesse em abordar as oficinas de maneira local e a 

necessidade de classificar as múltiplas e complexas séries de vasos motivaram alguns 

estudos que levavam em conta o aspecto químico da argila, essencial para o 

reconhecimento das jazidas de origem. Os resultados desses estudos puderam 

complementar (e serem complementados pelas) informações advindas das escavações 

de regiões com evidências locais de produção (3).  

O desenvolvimento das escavações em sítios gregos multiplicou as descobertas de 

fornos e de espaços interpretados como de produção dos vasos – as oficinas (4). Do 

ponto de vista prático, local e geográfico, estudos sobre as ergasteria – as oficinas, no 

termo grego que define o local de produção e o ponto de venda – vêm sido feitos ao 

longo dos anos.  

Inicialmente, foram publicadas listas enumerando fornos datados a partir da época 

minóica até a época helenística (Villard; Blondé, 1999:109), mas considerações gerais 

sobre o funcionamento das oficinas eram ainda tímidas e, sobretudo, baseadas em 

informações iconográficas e epigráficas. Posteriormente, os estudos sobre tipologia de 

fornos, o reconhecimento de estruturas relativas à produção e escavações em áreas de 

descarte começaram a delinear a metodologia para a abordagem das oficinas de maneira 

completa.  

Para as áreas aqui delimitadas – a região da Ática e, sobretudo, Atenas – há uma 

documentação bastante rica (5). Escavações contribuíram para o reconhecimento de 

núcleos produtores de cerâmica em áreas distantes de Atenas: foram encontradas 

evidências de ergasteria operando por longos períodos a partir do século IV a.C., mas, 

segundo o material escavado, estas eram especializadas em telhas e material 

arquitetônico. Essas oficinas parecem ter sido destinadas a satisfazer as necessidades 
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locais e mercados secundários, distribuindo seus produtos pelo território circunvizinho. 

Próximo à estrada que liga Atenas e Maratona, foi escavado um depósito de fragmentos 

cerâmicos e núcleos de argila cozida, datado aproximadamente do século IV a. C. que, 

embora ainda não tenha tornado possível a localização de um respectivo ergasterion, 

evidencia um centro de produção de vasos local (6). 

Para Atenas, especificamente, escavações trouxeram dados mais completos para a 

compreensão das oficinas produtoras de vasos cerâmicos: na zona da Ágora, por 

exemplo, foram evidenciados núcleos de produção caracterizados, sobretudo, por uma 

longa e ininterrupta funcionalidade desde o século X até o século VII a. C. Essa 

continuidade parece ter cessado no início do período arcaico, dada a ausência de 

indícios arqueológicos consistentes, mas demais escavações confirmaram a presença de 

oficinas em zonas diversas, demonstrando que núcleos de artesanato foram se 

espalhando para outras áreas da cidade.  

No Cerâmico – Kerameikós, cujo nome significa “dos ceramistas” –, que 

englobava parte da Ágora e a zona onde se desenvolveu a principal necrópole de 

Atenas, fora dos limites da cidade a noroeste, foram evidenciados diversos pontos de 

produção que remontam ao período protogeométrico; há a presença de áreas de 

descarte, de fornos e grande quantidade de fragmentos datados da segunda metade do 

século VI à segunda metade do século V a.C. 

Geograficamente, a região a noroeste de Atenas apresentava as condições ideais 

para a produção de vasos cerâmicos: um profundo leito de argila no vale do Cefiso, 

proximidade ao rio Eridanos, boa localização para a venda dos produtos na Ágora e 

acesso ao porto do Pireu, através do qual a cerâmica ática encontrou os caminhos para 

exportação (Figura 1). Mas foram encontrados também a sudoeste da cidade, em áreas 

distantes do principal leito de argila, vestígios de habitação com dependências que 

serviram como oficinas, o que confirmou as hipóteses levantadas pela evidência literária 

de que havia uma atividade ceramista de caráter doméstico. Presume-se que, para este 

caso, havia “uma preferência dos artesãos pela maior proximidade de suas casas e do 

mercado onde seus vasos podiam ser vendidos” (Sarian, 1993:106).  

A escolha dos locais de produção se deveu a uma conjunção de fatores, entre elas 

as facilidades geográficas e naturais para adquirir matéria-prima e para a distribuição e 

consumo do produto final. Devemos ter em mente que os vasos gregos possuíam uma 
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finalidade prática, de uso no cotidiano doméstico e ritual, e que toda a sua produção foi 

ditada por essa finalidade. Portanto, para uma grande produção, como se tornaria a 

produção de vasos áticos, havia a necessidade de mão-de-obra especializada.  

Várias eram as etapas de manufatura dos vasos: a extração da argila, seu preparo 

para a confecção dos produtos, a busca de combustível, a manutenção dos fornos, o 

trabalho no torno, moldagem, pintura, secagem e a queima dos vasos, além do 

armazenamento dos produtos, do transporte e da venda. Havia famílias de artesãos que 

trabalhavam e mantinham as oficinas cerâmicas, mas a mão-de-obra era garantida 

também por estrangeiros residentes em Atenas, os metecos, e por escravos.  

A documentação literária não demonstra muito interesse pelo tema, porém o status 

social dos artistas-oleiros foi comentado em obras de autores como Aristófanes, 

Aristóteles e Platão. Essas notas podem ser esclarecedoras quando analisadas em 

conjunto com as fontes epigráficas: uma série de inscrições em bases de estátuas de 

bronze ou mármore encontradas na Acrópole de Atenas, atesta um alto status 

econômico e cultural de alguns artistas-artesãos em fins do século VI, meados do V a.C. 

Aristófanes menciona dois ceramistas que eram também políticos: Hipérbolo, um 

produtor de lamparinas e provavelmente ceramista que foi um político de sucesso até 

ser ostracizado, e Céfalos, que “fazia vasos ruins, mas era um bom político”.  

Mas, apesar de a atividade ceramista possuir vulto na sociedade, os artistas não 

alcançaram o estatuto social superior que receberam escultores e pintores murais; “uma 

passagem de Isócrates, Sobre a Troca, evidencia de modo exemplar essa situação: diz o 

texto „...é como se se ousasse chamar Fídias, o autor da estátua de Atena, de coroplata 

(koropláthon, o fabricante de estatuetas de argila), ou pretender que Zêuxis e Párrasios 

possuam a mesma arte que os pintores de ex-votos (pínakes)‟ ” (Sarian, 1993:116) (7). 

Platão e Aristóteles marginalizavam os artesãos em geral, e a atividade artesanal na 

Grécia antiga nunca foi considerada digna de cidadãos livres. 

Uma terceira categoria de documentos nos fornece muitas informações sobre a 

organização interna das oficinas e sobre o estatuto dos artistas: os próprios produtos 

dessa indústria, os vasos. Alguns vasos carregam inscrições importantes para o 

conhecimento sobre a identidade de artistas e artesãos, uma vez que alguns destes 

assinaram seus produtos. 
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A fórmula usual desse tipo de inscrição – relativamente rara – é o nome próprio 

seguido das expressões “[...] m’ epoíesen” e “[...] m’égraphsen” – literalmente 

significando que  “[...] me pintou” e “[...] me fez”. Em alguns casos, há uma ou outra 

assinatura, designando o oleiro ou o pintor; há casos especiais em que duas assinaturas 

podem aparecer no mesmo vaso, como na cratera François (Figura 2) (8). A fórmula 

epoíesen também pode significar “pintou” e “fez” quando inscritas ao lado de um nome, 

como no caso de Exéquias (9) que “em outros vasos assina com ambas expressões, 

revelando a sua habilidade nas duas funções de oleiro e pintor”, (Sarian, 1993:106) ou 

Eufrônio (10). O verbo poiêin, que significa “fazer”, também pode tanto referir-se ao 

oleiro que deu forma ao vaso quanto ao mestre do ateliê, como é o caso de Nicóstenes, 

famoso produtor e comerciante de ânforas no século VI a.C. 

O estudo dessas assinaturas contribuiu para um fundamental conhecimento sobre o 

estatuto dos artesãos-artistas e o trabalho nas oficinas; através delas foi possível inferir 

questionamentos sobre a individualização do trabalho ou a colaboração entre artistas. O 

mesmo artista pode ter sido oleiro e pintor; algumas vezes um pintor pode ter parado de 

pintar para se concentrar apenas na manufatura das formas. É possível determinar a 

colaboração entre um oleiro e um pintor, uma conexão bastante comum evidenciada 

pela presença de assinaturas duplas. Outro tipo de colaboração tão próxima pode ser 

observada entre pintores: parece comum que dois pintores tenham decorado um mesmo 

vaso. Em vasos atribuídos à oficina do pintor de Pentesileia, por exemplo (Hemelrijk, 

1991:255), percebe-se a „mão‟ de artistas diferentes nas pinturas interna e externa das 

taças. Especula-se também que a decoração ornamental de um vaso possa ter sido feita 

por outros artistas – na maioria, aprendizes.  

O reconhecimento de algumas das funções em uma oficina pôde ser feito graças à 

análise das assinaturas. Algumas idéias sobre a organização das oficinas antigas foram 

baseadas em modelos modernos de produção de cerâmica como, por exemplo, as 

oficinas cretenses especializadas em pitos (11), que são compostas por um mestre, um 

sub-mestre, o responsável pelo torno, um serviçal para preparar a argila, um responsável 

pela estocagem e organização dos produtos prontos, outro pelo transporte (de madeira, 

de argila, de água, entre outros).  

Observando novamente os vasos, podemos correlacionar essas informações a mais 

um dado essencial trazido pela iconografia: são vários os vasos que possuem em sua 
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decoração, representações do trabalho interno na oficina. Essas cenas não são apenas 

meras ilustrações dos procedimentos técnicos, mas uma evidência do “orgulho 

profissional” dos artesãos (Rice, 1984:9).  

Em uma hídria atribuída ao grupo de Leagros (12), a decoração no ombro do vaso 

trata de algumas etapas do trabalho: à esquerda observa-se duas figuras masculinas 

tratando um grande vaso, ao lado de um artesão moldando um grande vaso enquanto um 

rapaz sentado gira o torno. Duas outras personagens carregam vasos, movendo-se para a 

direita, onde  se encontra um forno, alimentado por outra figura masculina nua. No 

centro da cena há uma figura masculina vestida, segurando um bastão; essa figura foi 

interpretada como o proprietário da oficina, que aparece acompanhando os demais 

artesãos, todos representados nus (Figura 3). 

No lécito atribuído ao Pintor de Gela (13) são representados duas outras etapas: o 

trabalho com a argila e a queima do vaso (Figura 4). À esquerda, uma personagem 

masculina agachada segura um objeto ovalado com a mão esquerda. A interpretação 

sugerida para o gestual e local em que se encontra a personagem contextualiza o 

primeiro contato com a argila: ela aparece recolhendo a pasta que será utilizada para a 

confecção dos vasos. À direita, é-nos apresentada a parte externa da estrutura do forno, 

que se constitui do compartimento de cozimento, de onde se vêem chamas, uma parede 

vertical e uma espécie de cobertura arredondada, ao lado de uma parede rochosa. 

Aproxima-se do forno um operário com as mãos estendidas em direção ao grande vaso 

(pito) que está sendo cozido; atrás dele, também em direção ao forno, há outra 

personagem que verte o líquido de um pequeno aríbalo sobre a mão esquerda estendida. 

Uma figura masculina nua carrega um bastão com a mão direita, objeto interpretado 

como o instrumento utilizado para retirar as cinzas e fazer a limpeza do forno. 

Em um esquifo atribuído ao Pintor de Teseu (14), a cena mostra a preparação da 

argila em grandes recipientes e, embaixo das alças, vasos grandes sendo finalizados por 

artesãos. E em uma taça de meados do século VI a.C. (15) um oleiro dá forma a um 

vaso sobre o torno que é girado por um rapaz sentado (Figura 5). 

Em outro lécito atribuído ao Pintor de Gela (16) podemos observar três figuras 

masculinas vestidas e sentadas, que têm aos seus pés quatro grandes ânforas, duas das 

quais tampadas. Ao fundo do campo figurado, na altura das cabeças das figuras, vêem-

se seis vasos pequenos, lécitos e aríbalos, como se estivessem pregados à parede. A 
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cena foi descrita sumariamente como „venda de óleo‟ (17), mas pensamos que ela possa 

se referir ao comércio de recipientes (18), o que, em conjunto com as cenas precedentes, 

pode oferecer um panorama completo do trabalho com os vasos, desde a sua fabricação 

até sua venda.   

No auge da produção cerâmica ática, as oficinas podem ter sido ainda maiores e 

mais complexas, com diversos artistas e artesãos trabalhando em conjunto, 

provavelmente com mais de um torno sendo utilizado por vez. A partir do número de 

pintores identificados pelas assinaturas, da evidência de sua produção, e da iconografia, 

houve uma tentativa de calcular a quantidade de mão-de-obra envolvida na produção 

dos vasos áticos. Sugeriu-se que havia ao menos uma centena de artistas-pintores 

trabalhando ao mesmo tempo nas oficinas e, talvez, mais de quinhentas pessoas 

envolvidas em todas as atividades, embora esse número provavelmente não corresponda 

à uma realidade possível de ser alcançada (19). 

Atualmente, conhecemos mais de 20.000 vasos de figuras negras; muitos mais 

continuarão a aparecer em escavações, controladas ou ilegais, ou serão recuperados das 

mãos de negociantes de antiguidades ou de velhas coleções (Boardman, 1991:7). A 

quantidade desse material, que implica, portanto, em uma importante organização da 

produção e da mão-de-obra, insere-se ainda nos contextos comercial e social. Os vasos 

foram tão largamente produzidos pois havia uma enorme demanda; eles eram 

consumidos, porque eram utilitários, funcionavam na vida cotidiana dos gregos como 

recipientes, para conter alimentos e líquidos, para serem utilizados como oferendas em 

santuários, como mobiliário funerário para os mortos, e carregavam informações em sua 

decoração. 

Os vasos áticos contribuíram sobremaneira para que o conhecimento atual da 

sociedade ateniense fosse construído. Esse material representa uma fonte fidedigna de 

informações sobre pintores e oleiros por ser uma documentação primária, já que todos 

esses vasos foram produzidos e decorados por esses artistas. Aqui, são suas formas e sua 

decoração que permitem definir as atividades em uma oficina, que permitem inferir 

considerações sobre as características do consumo cotidiano. Em conjunto com outras 

fontes disponíveis, como a epigrafia e a literatura, e contextualizados localmente, os 

vasos gregos se afirmam não somente como mera fonte de informações, mas sim como 

os próprios documentos materiais da História. 
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 Figura 1. Atenas, planta da Ágora e 

arredores. (Sarian, 1993:107, fig. 1) 

 Figura 2. 

Cratera François. Assinaturas do ceramista Ergotimos (a) e do pintor Clítias (b). 

(Boardman, 2001:52, fig. 62; Minto, 1960: prs. XI, XII.) 
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Figura 3. Hidria atribuída a Leagros (Boardman, 2001:142, n. 174.) 

 Figura 4. Lécito 

atribuído ao Pintor de Gela . (Castoldi, M. (ed.). Koiná. Miscellanea di studi 

archeologici in onore di Piero Orlandini. Milano: Edizioni ET, 1999:308, fig. 1) 
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 Figura 5. Taça “Little 

Master lip cup” (Boardman, 2001: 143, n. 176). 

 

 

 

 

NOTAS 

(1) Artigo baseado na comunicação “A organização das oficinas cerâmicas em 

Atenas e na região da Ática”, apresentada em outubro de 2007, no XIV Congresso da 

Sociedade de Arqueologia Brasileira - SAB. 

(2) Beazley publicou em 1956 o Attic Black-figure Vase-painters (ABV), o 

catálogo dos pintores de 10.000 vasos de figuras negras; em 1963 publicou os três 

volumes do Attic Red-figure Vase-painters (ARV), para os pintores de 21.000 vasos de 

figuras vermelhas. 

(3) Para localizar corretamente as cerâmicas é necessário reunir uma série de 

condições indispensáveis: “il faut d‟abord qu‟on ait recuilli, étudié (et publié) un lot 

cohérent importante de pièces trouvées sur place qui se distinguent d‟une manière ou 

d‟autre des séries importées, et notamment par les techniques employées; il faut 

également que l‟on puisse éventuellement constater l‟influence exercée par de vases 

importés, mais aussi qu‟apparaissent, dans les formes ou dans le décor, des créations 

originales dues aux artisans locaux; il faut enfin trouver une installation de potier 

correspondant à cette production ou, à defaut, se fonder sur des analyses de pâte 
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suffisamment fines pour permettre de la distinguer des autres fabriques, et mêmes des 

fabriques les plus voisines” (Villard; Blondé, 1999:108). 

(4) “Oficina” é um termo que pode ser entendido das seguintes maneiras: em 

língua portuguesa, refere-se ao local onde se realizam ofícios; o termo designa o prédio, 

o local tridimensional onde o trabalho é feito, mas possui também o significado de local 

onde os produtos deste trabalho são comercializados. Na Arqueologia Clássica, em 

especial nos estudos sobre cerâmica, o significado deste termo estendeu-se aos produtos 

de um grupo ou grupos de pessoas – artistas/artesãos – que presumidamente 

trabalhavam em conjunto em um mesmo local, o que é normalmente definido com base 

em análises estilísticas. Um significado comumente empregado nos estudos sobre os 

vasos se refere aos produtos que reflitam o estilo de um “mestre” e que são, portanto, 

atribuídos à “oficina do pintor (nome)”. 

(5) Recentemente, informações sobre as oficinas cerâmicas em zonas específicas 

de Atenas, como o Cerâmico e a Ágora, e da região da Ática, mais ao sul do continente 

grego, foram sistematizadas e publicadas por Maria Chiara Monaco em 2002, na obra 

“Ergasteria”.  

(6) “Il revenimento di queste sole attestazione non è certamente sufficiente ad 

ottenere un panorama chiaro e definito di tutta la problematica, va sottolineato, como 

esso offra un contributo determinante, consentendo di ipotizzare l‟esistenza di uma 

realtà produttiva svincolata da Atene e, per contro, strettamente in relazione com il 

mondo dei demi” (Monaco, 2002:115). 

(7) O artesanato da coroplastia e dos ex-votos de terracota (pínakes) é paralelo ao 

universo dos ceramistas, todos considerados menores quando comparados à „grande 

arte‟ das pinturas murais e escultura. 

(8) Cratera com volutas (Florença, Museu Nacional 4209, cf. ABV 76.1) datada de 

565 a.C. Possui em sua decoração por volta de 270 figuras humanas e animais e, 

aproximadamente 130 inscrições, incluindo duas vezes as assinaturas do ceramista 

Ergotimos (Ergotimos m’epoíesen, Figura 2 a) e do pintor Clítias (Kleitias 

m’égraphsen, Figura 2 b).  

(9) Como na ânfora do Vaticano (Museu Gregoriano Etrusco, 16757), 575-525 

a.C., encontrada em Vulci. Ver ABV 672.3; Boardman, 2001:62-63, figs. 80-81. 
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http://www.beazley.ox.ac.uk/XDB/ASP/recordDetails.asp?recordCount=22&start=0 

(10) “[Euphronios] seems to have stopped painting and started a workshop of his 

own about 500 B.C. – after he had been the most successful painter of his generation” 

(Hemelrijk, 1991:253). 

(11) Pithos (oi): vasos de grandes dimensões, utilizados para armazenamento de 

grãos; na antiguidade, esses vasos também adquiriram finalidade funerária.  

(12) Hídria de Munique, Antikensammlungen 1717, datada do final do séc. VI 

a.C. (ver Arquivo Beazley > Banco de Dados de Cerâmica > vaso n. 302031: 

http://www.beazley.ox.ac.uk).   

(13) Lécito de Gela, Museu Arqueológico 36086, datado de, aproximadamente, 

510 a.C. (ver Arquivo Beazley > Banco de Dados de Cerâmica > vaso n. 24312: 

http://www.beazley.ox.ac.uk).   

(14) Esquifo de Harvard 1960.321, 525-475 a.C. (ver Arquivo Beazley > Banco 

de Dados de Cerâmica > vaso n. 330707: http://www.beazley.ox.ac.uk).   

(15) Taça de Karlsruhe, Badisches Landesmuseum 67.90 atribuída talvez ao 

Pintor de Teslon e à maneira do Pintor do Centauro por Metzler; forma atribuída ao 

“Little Master” (ver Arquivo Beazley > Banco de Dados de Cerâmica > vaso n. 355: 

http://www.beazley.ox.ac.uk).   

(16) Boston, Museum of Fine Arts 99.526, datado de 510-500 a.C. (ver Arquivo 

Beazley > Banco de Dados de Cerâmica > vaso n. 2930: http://www.beazley.ox.ac.uk).   

(17) Ver Haspels, C. Attic black-figured lekythoi, 1936:209.81; Tà Attiká, 

2003:271, D60; Kurtz, D. Athenian White Lekythoi. Patterns and painters. 1975:18, 92, 

pr. 17.2, fig. 25c, entre outros. 

(18) Na tese de doutorado intitulada “O Pintor de Gela. Características formais e 

estilísticas, decorativas e iconográficas” (2009), traçamos paralelos entre a cena deste 

lécito e a cena da ânfora de Bruxelas R 279, atribuída ao Pintor de Princenton,  

interpretada por Filippo Giudice no artigo “Emporos” (in Lissarrague, 1995:403-408) 

como uma representação do comércio grego.  

(19) “Estabilishing numbers of painters and potters depends upon the presence or 

absence of signatures (largely a matter of fashion) and the attribution of wares to hands 

(the ease of which varies greatly), but it will always be impossible to account for the 

anonymous majority of craftsman and apprentices, and for the great mass of unpainted 

http://www.beazley.ox.ac.uk/XDB/ASP/recordDetails.asp?recordCount=22&start=0
http://www.beazley.ox.ac.uk/
http://www.beazley.ox.ac.uk/
http://www.beazley.ox.ac.uk/
http://www.beazley.ox.ac.uk/
http://www.beazley.ox.ac.uk/
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wares which must have formed the largest part os most potters‟ output. This has not 

stopped several scholars from producing figures which at least have had the merit of 

discouraging overestimation of the scale and importance of ceramic production” 

(Arafat; Morgan, 1989:327). 
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