
 



Sustentabilidade urbana
studos avançados, em seu número 97, publica contribuições de 
pesquisadores que participam do Projeto USP Cidades Globais.1 São 
tratados temas de destacada relevância e importância estratégica para

o planejamento futuro da sustentabilidade urbana. Compreendem questões 
conceituais, metodológicas e resultados de investigações relacionadas aos pa-
drões urbano-demográficos, aos indicadores de desigualdades, aos instrumentos
legais de sustentabilidade, à configuração de novo ecossistema em torno das 
florestas urbanas, aos desafios mais propriamente pertinentes ao planejamento 
estratégico, à inovação tecnológica e aos recursos humanos. No conjunto, a 
leitura dos artigos permite avaliar os compromissos da USP com a formulação 
de políticas voltadas para a melhoria da qualidade de vida urbana. 

A proposta de um dossiê sobre Escravidão nasceu dos debates contem-
porâneos a respeito das formas recentes centradas em torno do tráfico e escra-
vidão de seres humanos. A escravidão desde a Idade Moderna tem mobilizado 
a atenção acadêmica em torno da natureza dessa modalidade de opressão, 
de questões metodológicas e de seu alcance e extensão geográfica, ao lado 
do interesse em demarcar diferenças entre a escravidão no Mediterrâneo e 
no Atlântico. Nesse domínio, o dossiê focaliza esse fenômeno nas doutrinas 
teológicas, no direito canônico, bem como no universo de pregações e de-
voções que circularam na América colonial portuguesa, revelando como 
operavam os conceitos de escravidão e liberdade nos sermões brasileiros e 
como representavam a presença de negros e indígenas na população. 

Como de hábito, a seção de Literatura comparece enriquecida. O espa-
ço doméstico, mais propriamente a casa e a morada, é objeto de estudo em 
três romances brasileiros: Fogo morto, A menina morta e Crônica da casa 
assassinada. Outras contribuições tratam de Drummond e a ditadura militar, 
da representação da cortesã em conto de Machado de Assis, do relato pessoal 
de eventos traumáticos no qual a escrita se converte em cena substitutiva da 
pólis, e da presença da literatura em O capital de Karl Marx.

A seção de Atualidades aborda três questões de nossa contemporaneidade: 
o direito humano à alimentação, o ato infracional na adolescência e o 
cyberbullying. 

E

Nota

1 Para mais informações, consultar: <http://www.iea.usp.br/pesquisa/projetos-
-institucionais/usp-cidades-globais>.
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Introdução
omo Lefebvre (1999; 2001), Harvey (1992) e Castells (1999), entendemos 
que o espaço coletivo é socialmente produzido pelas diferentes modali-
dades de ação e relações sociais, encontrando-se em permanente proces-

so de transformação. Muitos estudiosos, entre os quais cientistas sociais, demó-
grafos, arquitetos, urbanistas e estatísticos reconhecem que o curso da indus-
trialização e da urbanização, no último quartel do século XVIII, na Europa, de-
marcou a configuração das cidades modernas. Os antigos conglomerados com 
pequenos contingentes populacionais, internamente homogêneos, com discreta 
diferenciação social, com hierarquias sociais rígidas, com restrita mobilidade in-
tra e interurbana rapidamente foram arrastados pelo turbilhão das mudanças em 
todos os níveis das organizações sociais: mercado; organização do trabalho; rela-
ções entre classes sociais; natureza dos sistemas políticos e das relações de poder 
entre governantes e governados; usos e ocupações dos territórios, reconfigura-
ção da infraestrutura urbana, das edificações, do tráfego de veículos e do fluxo 
de pessoas; diversificação da produção cultural, em torno dos jornais, livrarias, 
cafés, salas de concerto e teatros.

Desde fins do século XVIII e ao longo do século XIX, primeiro no conti-
nente europeu e, pouco a pouco, nas Américas, as cidades pareciam expressar a 
estrutura social capitalista polarizada entre burgueses e operários, que deu mar-
gem a acirradas lutas sociais, aos conflitos de rua e mesmo às guerras entre paí-
ses. Independentemente de filiação teórica ou política, as ciências sociais emer-
gentes buscaram documentar e analisar essas mudanças e, mais propriamente, 
a configuração de cidades partidas, entre bairros nobres e bairros degradados, 
bairros habitados por ricos e aqueles com elevada concentração de pobres, bair-
ros com adequada infraestrutura urbana e bairros carentes de investimentos go-
vernamentais.

Disso resultou a concepção que pensava as cidades a partir do binômio 
centro-periferia. Da divisão de classes, materializada na ocupação desigual do 
território urbano, transitava-se, quase sem mediações, para a desigualdade de 
poder entre ricos e pobres, entre burgueses e operários. Sedimentou-se há mais 
de um século o argumento segundo o qual estudos sobre cidades e metrópoles 
não podiam prescindir de abordagens que remetessem aos processos de segre-
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gação e desigualdade, aspecto que teve grande repercussão entre estudiosos bra-
sileiros (Villaça, 2011).

Esse imaginário social e suas repercussões nas explicações científicas cor-
rentes persistiram até recentemente, a despeito das imensas transformações so-
ciais e políticas iniciadas no período que antecedeu as duas grandes guerras e que 
se aprofundaram a partir da segunda metade do século passado. Cada vez mais, 
conexões entre ciência, tecnologia e inovação, ao mesmo tempo que acentua-
vam tendências verificadas no passado recente, produziam extremas mutações 
na organização do cotidiano das cidades, dos serviços urbanos, das condições 
gerais de vida, na mobilidade, no acesso às instituições de promoção de justiça 
social, nas formas de controle da ordem pública. As imagens de cidades partidas 
não desaparecem de imediato; mas começam a ser relativizadas e tratadas com 
certa suspeição.

Tecnologias e inovações também invadiram o campo das humanidades, em 
especial das ciências sociais. Tecnologias computacionais, aliadas ao refinamento 
metodológico, inclusive com apoio em modelos matemáticos e estatísticos, a par 
de copiosas etnografias das metrópoles contemporâneas, vêm permitindo me-
lhorar focos de análise e afinar as lentes de observação. Primeiramente, a cidade 
polarizada no binômio centro-periferia começa a ser matizada e questionada por 
força do reconhecimento da heterogeneidade intraurbana. As cidades não estão 
partidas entre bairros ricos e pobres; há uma heterogeneidade urbana na qual 
tais bairros são criados de modo contíguo, estabelecendo ou não áreas de comu-
nicação entre seus moradores, serviços e usos do território. Do mesmo modo, 
muitos deles se comunicam em raios perimétricos que transcendem os limites 
legais dos municípios. Não sem razão, muitos estudos referem-se mais a metró-
poles urbanas, ao processo de metropolização, do que a municípios – até porque 
as fronteiras formais e institucionais acabam sendo continuamente ultrapassadas.

Como medir essa heterogeneidade intra e interurbana, caracterizá-la, ava-
liar suas implicações analíticas e seus impactos para as políticas públicas urbanas 
tem mobilizado a atenção de sociólogos, geógrafos e urbanistas. Neste artigo, 
buscamos justamente descrever a construção de uma metodologia capaz de ofe-
recer um tratamento convincente para a heterogeneidade urbana do município 
de São Paulo. Ela nasceu como requisito para o desenvolvimento de um projeto 
institucional de pesquisa.1 Esse projeto investiga como se constrói a legitimidade 
de instituições-chave para a consolidação da democracia na sociedade brasileira, 
em especial aquelas encarregadas de aplicar leis e promover serviços de bem-
-estar social. A construção da legitimidade é observada através das relações entre 
cidadãos e autoridades, mediante aplicação de surveys, em perspectiva longitu-
dinal e espacial. O quanto a heterogeneidade dos padrões urbanos explica dife-
renças e variações observadas é uma das questões em exame.

Neste artigo procuramos sugerir os benefícios da metodologia que será 
descrita como passível de explicar outros aspectos da vida das metrópoles brasi-
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leiras. Por isso, o foco principal é descrever de forma minuciosa todos os passos 
da construção metodológica, o que permite justamente identificar padrões ur-
banos estabelecidos em 2010.2

Materiais e métodos
Dados
Para a criação de indicadores intraurbanos foram utilizados dados habita-

cionais, populacionais e de condições sanitárias e de higiene dos últimos qua-
tro Censos, disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, 1980; 1991a; 2000a; 2010a); das características das viagens diárias da 
população, estabelecidas na pesquisa origem-destino do Metrô de São Paulo, de 
2007; das áreas de risco (geológico) identificadas pela prefeitura do município 
de São Paulo (PMSP) em 2010; e das áreas de expansão urbana e de proteção 
aos mananciais, da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa) 
de 2003 e 2006, respectivamente, em formato digital. Esses dados, compatibi-
lizados com os setores censitários, em vigor no último Censo (2010), serviram 
de base para a criação de indicadores intraurbanos.

Lembramos que setor censitário é uma unidade estabelecida por critérios 
operacionais para a coleta de dados, em função dos perímetros estabelecidos por 
lei municipal. Para as áreas urbanas, ele possui em torno de 250 a 350 domicí-
lios, o que confere às análises uma escala local, ou seja, mais detalhada.

Definição das unidades de análise
Uma importante etapa em um processo de realização de estudos longitu-

dinais3 é a escolha da unidade de análise. Essa escolha é determinada tanto pela 
possibilidade de coletar dados em um tempo relativamente longo quanto de 
gerar informações que sustentem decisões conceituais e metodológicas e fazer 
inferências válidas e replicáveis. No contexto urbano, essa seleção ganha ainda 
mais relevância quando se considera a grande variedade de fatores intraurbanos, 
demográficos, econômicos e sociais, que podem influenciar tanto as informações 
como os resultados obtidos. 

Em São Paulo, porém, esses fatores costumam ser mensurados em grandes 
unidades de área, caso dos distritos censitários, dos distritos policiais e das zonas 
OD,4 que não são conexas entre si.

Diante disso, e da necessidade de obter dados comparativos longitudinais, 
optou-se pela equiparação do território, levando em consideração os setores 
censitários. O setor censitário é o nível territorial mais desagregado que possui 
dados populacionais e habitacionais coletados periodicamente. Ele pode revelar 
distinções intraurbanas que não seriam observadas com o emprego de dados 
agregados nos limites político-administrativos municipais – por exemplo, os já 
citados distritos censitários que reúnem contextos muito distintos –, habitações 
de classe média, favelas e áreas nobres, localidades com taxas de criminalidade 
acima, abaixo ou na média da cidade etc.
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O caminho adotado neste trabalho foi a recomposição dos dados em di-
ferentes anos para a divisão censitária de 2010.5 No entanto, enfrentou-se o 
problema de compabilização dos dados dos Censos de 1980, 1991, 2000 e 
2010, uma vez que as fronteiras dos setores são comumente modificadas a cada 
recenseamento – o aumento no número de domicílios em um quarteirão, por 
exemplo, pode implicar na divisão de um setor em dois ou mais setores.

Compatibilização dos censos
Para o município de São Paulo foram delimitados 8.116 setores em 1980; 

10.093 em 1991; 13.278 em 2000; e 18.953 em 2010. Nessa situação, um 
grande viés é introduzido nas análises quantitativas. Especialmente em estudos 
longitudinais, torna-se impossível verificar se a variabilidade de números, medi-
das, índices e taxas e os resultados dos modelos estatísticos são decorrentes de 
mudanças nos fenômenos a que as mensurações são sensíveis ou se expressam 
distorções provocadas pelas mudanças nos setores censitários.

Duas alternativas são frequentemente empregadas para tentar contornar 
essa dificuldade, ou ao menos reduzi-la. Uma opção é agrupar setores compatí-
veis nos diferentes censos, em áreas comparáveis, e empregar esse agrupamento 
nas análises. Outra possibilidade é utilizar uma unidade espacial intermediária 
entre setores censitários e município, criada pelo IBGE, chamada Área de Pon-
deração ou Área de Expansão dos Dados da Amostra (AED).6

A não escolha dessas alternativas deve-se basicamente a duas razões: de-
corrências da agregação dos setores e transformações da cartografia censitária 
no período abordado neste trabalho. A união de setores, portanto das infor-
mações associadas a eles, pode gerar perda de informações oriundas dos dados 
originais. Isso está associado aos efeitos de escala, nos quais os coeficientes de 
correlação podem ser inteiramente diferentes entre as unidades de área e entre 
as áreas agrupadas. Ademais, considerando os Censos de 1980 a 2010, deve-se 
notar que as fronteiras dos setores foram muito modificadas, enquanto as AED 
formadas por grupos de setores censitários foram concebidas pelo IBGE apenas 
a partir de 2000.

Para a compatibilização dos setores censitários foram analisados manuais 
e relatórios que descrevem o método de sua formação e as razões de suas alte-
rações, bem como empregadas tabelas que descrevem a equivalência dos setores 
censitários em relação aos setores do recenseamento anterior. Fornecidas pelo 
IBGE de São Paulo, essas tabelas possuem códigos que identificam a unidade da 
federação, o município, o distrito, o subdistrito (apenas em 1991) e o setor de 
cada unidade que compõe a capital paulista. Assim, foram empregadas tabelas 
que comparam os setores de 1980 e 1991, 1991 (que registra duas codificações, 
identificadas como “divisão antiga” e “divisão nova”) e 1996, 1996 e 2000 e, 
por fim, 2000 e 2010 (IBGE, 1991b; 1996; 2000b; 2010c).

Tomando-se 2010 como base, ou seja, último ano como referência para 
todos os outros, procedeu-se à comparação entre os códigos de cada setor, pe-
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ríodo por período. Inicialmente, os cálculos foram realizados pela divisão dos 
dados de forma igualitária. Por exemplo, para computar a população residente, 
se em 2010 três setores correspondessem a um setor de 2000, a população de 
2000 seria igualmente dividida entre os setores de 2010, um terço do total de 
residentes para cada um.

Desse modo, a estimativa da população, além da referida partição, tam-
bém foi feita considerando os dados de domicílios. Para executar a ponderação, 
esses dados foram divididos em quintis (20% dos dados por faixa) e criadas cinco 
variáveis dummy (cada uma delas representando a presença ou ausência em um 
determinado quintil: Q1, Q2, Q3, Q4, Q5). Em seguida, definindo-se o nível 
de significância de 0,05 como critério de inclusão de variáveis, foi construído 
um modelo de regressão linear tendo a população como a variável dependente 
de interesse e como variáveis independentes o número de domicílios e cada uma 
das cinco variáveis dummy dos quintis. Com base no modelo gerado, foram es-
timados novamente os dados de população para cada censo, utilizando a função 
ajustada da regressão linear, com base no número de domicílios e no quintil em 
que cada setor censitário se localiza.

Por fim, a população intercensitária foi calculada da seguinte forma:

• A população de 1981 a 1990 e de 1992 a 1999 foi obtida aplicando-se 
o método de crescimento logístico, considerando os valores ponderados dos 
Censos de 1980, 1991 e 2000 (A1);

• A população de 1992 a 1999 e de 2001 a 2009 foi obtida aplicando-se 
o método de crescimento logístico, considerando os valores ponderados dos 
Censos de 1991 e 2000 e os valores coletados do Censo de 2010 (A2);

• A população de 1981 a 1990, de 1992 a 1999 e de 2001 a 2009 foi 
obtida utilizando-se uma progressão linear dos valores ponderados dos Censos 
de 1980, 1991 e 2000 e os valores coletados do Censo de 2010 (A3);

• A população de 1981 a 1990 é a média de A1 e A3;
• A população de 1992 a 2009 é a média de A2 e A3, exceto para os se-

tores que não apresentavam residentes em 2010. Para estes últimos a população 
de 2001 a 2009 é a média de A1 e A3.

Indicadores
Os indicadores foram definidos basicamente de quatro formas: pela pro-

porção de um evento específico em relação ao total de eventos (número de 
chefes de domicílio mulheres pelo número de chefes de domicílio total, por 
exemplo); por possuir uma característica específica (estar em área de proteção de 
mananciais ou não); pelo padrão espaço-temporal (manter baixas taxas de homi-
cídio em uma década); ou pelo número, médio ou total, de um evento (tempo 
médio de deslocamento casa-trabalho), divididos em seis dimensões (Quadro 
1).
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Quadro 1 – Indicadores

Dimensão/indicadores Descrição Ano/período Fonte

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Áreas de risco Conter área de risco geológico, por 
categorias 2009-2010 SMSP/IPT

Proteção aos 
mananciais

Estar em Áreas de Proteção aos 
Mananciais ou não 2006 EMPLASA

CONDIÇÕES HABITACIONAIS

Aglomerado subnormal Ser um aglomerado subnormal ou 
não 1991-2010 IBGE

Densidade demográfica Razão do número de residentes pela 
área do setor 1980-2010 IBGE

Domicílios permanentes
Proporção de Domicílios Particulares 
Permanentes em relação ao total de 
domicílios

1980-2010 IBGE

Domicílios improvisados
Proporção de Domicílios Particulares 
Improvisados em relação ao total de 
domicílios

1980-2010 IBGE

Expansão urbana Período de tempo no qual a área está 
urbanizada 1881-2010 EMPLASA/IBGE

Verticalização Proporção de apartamentos em 
relação ao total de domicílios 1980-2010 IBGE

CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE

Atendimento de água Porção de domicílios com 
abastecimento de água na rede geral 1991-2010 IBGE

Atendimento de esgoto Porção de domicílios com instalação 
sanitária 1991-2010 IBGE

Coleta de lixo Porção de domicílios com coleta de 
lixo 1991-2010 IBGE

MOBILIDADE URBANA

Viagens Número de viagens 2007 Metrô/SP

Deslocamento Tempo médio de deslocamento da 
casa ao trabalho 2007 Metrô/SP

PADROES CRIMINAIS

Homicídio

Não haver registro de homicídio 
doloso, as taxas de homicídio são 
sempre altas, as taxas de homicídio 
são sempre baixas ou outros

2000-2008 SSP/SP

PERFIL POPULACIONAL

População residente Número de residentes em Domicílios 
Particulares Permanentes 1980-2010 IBGE

População masculina 
jovem

Proporção de residentes na faixa de 
10 a 19 anos em relação ao total de 
residentes

1980-2010 IBGE

Chefe de família mulher
Proporção de chefes de domicílio 
mulheres em relação ao total de 
chefes 

1980-2010 IBGE

Continua
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Outras variáveis poderiam ser escolhidas, com vistas a caracterizar os pa-
drões urbano-demográficos segundo diferentes enfoques. A opção apresentada 
foi orientada pelos trabalhos desenvolvidos pelo NEV-USP (nevusp.org), pela 
bibliografia especializada levantada sobre o assunto pesquisado (Ribeiro; Ribei-
ro, 2013; IBGE, 2010b; Jannuzzi, 2005; Fundação Seade, 2004; Villaça, 1998; 
Sposati, 1996) e pela possibilidade de analisar simultaneamente um conjunto de 
indicadores sensíveis às condições coletivas de vida na cidade de São Paulo, e, 
por isso, foram selecionados indicadores com menor correlação.7

Condições ambientais
O indicador “áreas de risco” foi criado a partir de informações da Secre-

taria Municipal de Coordenação das Subprefeituras de São Paulo e do Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas (IPT), enquanto “proteção aos mananciais”8 com 
informações da Emplasa.

As áreas de risco foram subdivididas em cinco categorias, variando de 
acordo com o risco de ocorrência de eventos em situações de chuva intensa e/
ou prolongada:9 zero (R0: não existem áreas de risco), baixo (R1: não se espera 
a ocorrência de acidentes), médio (R2: reduzida possibilidade de ocorrência de 
acidentes), alto (R3: é possível a ocorrência de acidentes) e muito alto (R4: é 
muito provável a ocorrência de acidentes).

Por sua vez, as áreas de proteção e recuperação dos mananciais são terri-
tórios definidos e delimitados pela Lei estadual n.9.866, promulgada em 1997. 
Legislação cogente à questão dos recursos hídricos, sua importância, entretanto, 
não se restringe unicamente ao meio ambiente. É interessante destacar que a 
utilização de limites naturais para definir fronteiras que permitam ações de fisca-
lização é uma atitude estratégica para áreas de preservação, sobretudo quando 
conectadas a áreas com propriedades particulares, situação inerente a um con-
texto que envolve espaços urbanos.

Essas informações tornam-se significativas quando se verifica que áreas de 
risco estão relacionadas à ocupação desordenada do solo e suas condições socio-
econômicas, às características propriamente ambientais dessas localidades. Breilh 
et al. (1987), por exemplo, evidenciam a relação entre os elementos geoecoló-
gicos e a ordem social estabelecida. Do mesmo modo, ao examinar as áreas de 
proteção aos mananciais foi possível constatar que cerca de 36% das terras pau-
listanas estão nessas áreas. Precárias condições de moradia e saneamento básico e 

PERFIL POPULACIONAL

Chefe de família 
alfabetizado

Proporção de chefes de domicílio 
alfabetizados em relação ao total de 
chefes 

1980-2010 IBGE

Chefe de família de alta 
renda

Proporção de chefes de domicílio 
com rendimento nominal mensal 
de mais de 20 salários mínimos em 
relação ao total de chefes

1991-2010 IBGE
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deficiência dos serviços públicos são alguns dos elementos que compõem a pai-
sagem, sendo contínuo o crescimento de loteamentos irregulares nesses espaços.

Os problemas das áreas de proteção tornam-se cada vez mais graves e 
complexos com o passar dos anos. Esse agravamento exige ações concretas e 
rápidas, baseadas em estudos científicos, de forma a deter seus impactos subse-
quentes. Apesar disso, ações como essas ainda estão longe de ser suficientes para 
promover a melhoria das condições ambientais.

Condições habitacionais
O desenvolvimento da condição habitacional foi mensurado com os dados 

descritos no Quadro 2.

Quadro 2 – Dados habitacionais

Nota-se que as variações nos indicadores supradescritos possuem o atribu-
to de ser sensíveis a transformações na forma de ocupação habitacional (consoli-
dada ou não, adequada ou desordenada), na tendência de alteração da estrutura 
urbana, na demanda por recursos ambientais e sociais, na qualidade dos serviços 

Nome Descrição

Aglomerados 
subnormais10

Identificação de setores constituídos de no mínimo 51 unidades habitacionais 
carentes, em sua maioria, de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo 
ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou parti-
cular) e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e densa.

Nome Descrição

Densidade 
demográfica

Subdivisão de setores em quatro níveis de densidade: baixa, média, alta e 
muito alta (tomando-se como referência os valores dos quartis).

Expansão urbana11

Identificação de período de urbanização de duas maneiras. Entre 1881 e 2002, 
corresponde à proporção da área de um setor coberta pela mancha urbana. 
Assim, eram considerados “urbanos” os setores que apresentavam áreas ur-
banizadas cobrindo ao menos um terço dos seus territórios. Após 2002 o setor 
passou a ser classificado como “urbano” ou “rural” segundo classificação do 
Censo de 2010.12 Por fim, o resultado foi subdividido nos seguintes períodos de 
tempo: urbanizado antes de 1929, de 1930 a 1949, de 1950 a 1962, de 1963 a 
1974, de 1975 a 1985, de 1986 a 1997, de 1998 a 2010 e rural em 2010.

Domicílios 
permanentes

Mensuração do total de domicílios e dos domicílios construídos a fim de servir 
exclusivamente para habitação, bem como ter por finalidade servir de moradia 
a uma ou mais pessoas – no setor. 

Domicílios 
improvisados

Mensuração do total de domicílios e dos domicílios localizados em uma edifica-
ção que não tivesse dependências destinadas exclusivamente à moradia (por 
exemplo, dentro de um bar) e também dos locais inadequados para habitação 
ocupados por moradores – no setor.

Verticalização

Mensuração do total de domicílios e de apartamentos definidos por sua loca-
lização em edifício – de um ou mais andares, com mais de um domicílio, ser-
vidos por espaços comuns (hall de entrada, escadas, corredores, portaria ou 
outras dependências); de dois ou mais andares em que as outras unidades são 
não residenciais; e de dois ou mais pavimentos com entradas independentes 
para os andares – no setor.
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públicos essenciais e no espaço físico. Esse pode possibilitar maior ou menor nú-
mero de inter-relações pessoais e, consequentemente, maior ou menor número 
de demandas sociais, disputas, conflitos e crimes.

Condições sanitárias e de higiene
Os indicadores “atendimento de água”, “atendimento de esgoto” e “co-

leta de lixo” foram elaborados com os dados censitários de 1991, 2000 e 2010. 
Logo, gerados pela proporção de domicílios particulares permanentes com abas-
tecimento de água na rede geral, instalação sanitária ou coleta de lixo, com 
relação ao total de domicílios permanentes. A sua importância está no fato de 
expressar a qualidade da infraestrutura urbana e a oferta de serviços públicos 
essenciais para o bem-estar da população.

Mobilidade urbana
Esses indicadores buscam ser uma proxy 13 das condições de deslocamento. 

A sua importância decorre da disparidade no afluxo de pessoas em diferentes 
localidades da cidade, especialmente pontos turísticos ou lugares que atraem ou 
produzem grande número de viagens por trabalho, estudo, lazer, saúde etc. A 
comparação desses fluxos permite examinar as carências no atendimento da de-
manda por transporte e o tempo gasto nele. Além disso, possibilita a observação 
de um importante aspecto da qualidade de vida dos indivíduos, pois o tempo de 
viagem está relacionado às atividades remuneradas e à satisfação de necessidades 
básicas, como lazer, por exemplo. Ademais, se o movimento pendular da popu-
lação for significativo, ele pode prejudicar a acessibilidade, agravar as condições 
de segurança ou até mesmo interferir nas relações interpessoais.14

Para retratar a mobilidade na perspectiva intraurbana foram utilizados da-
dos da Pesquisa Origem-Destino (Metrô, 2007), enquanto dados censitários da 
população residente (IBGE, 2010a – estimado para 2007) possibilitaram a gera-
ção de dois indicadores: “viagens”, para medir o número de viagens produzidas 
no setor censitário; e “deslocamento”, para aferir o tempo médio de duração das 
viagens casa-trabalho em minutos.15

No presente estudo, as “viagens” foram calculadas por meio da média en-
tre o índice de mobilidade esperada (total de habitantes do setor, multiplicado 
por 1,95 – valor do índice viagens diárias por habitantes da Região Metropolita-
na de São Paulo) e o índice de mobilidade parcial (número de viagens da Zona 
OD, dividido pelo número de setores que a compõe), ponderado pelo índice 
viagens por habitantes da Zona OD à qual o setor censitário pertence.

Os tempos de “deslocamento” foram estimados com o emprego da abor-
dagem metodológica bayesiana, baseada na aplicação do estimador espacial 
bayesiano (Assunção et al., 1998). Inicialmente, com os dados pontuais co-
letados das viagens16 mensurou-se o tempo médio por setor censitário (sendo 
possível gerar essa informação para 8.098 setores, 42,7% do total17). Para os 
setores restantes foi atribuído o tempo médio das viagens produzidas da Zona 
OD a que pertenciam. Esses tempos foram recalculados por meio do estimador 
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bayesiano empírico local, que utiliza informações dos vizinhos geográficos do 
setor para medir, neste caso, o seu tempo de deslocamento.18

Padrões criminais
O indicador “homicídio” foi baseado nos padrões espaço-temporais da 

ocorrência de homicídios dolosos no município de São Paulo (Nery et al., 
2012). Foram identificados sete padrões de distribuição espacial, ou seja, sete 
regimes espaciais, para a ocorrência desses crimes, considerando as taxas de ho-
micídios dentro de cada setor censitário e nos adjacentes a ele.

Três desses regimes foram empregados na constituição dos indicadores: 
setores com altas taxas de homicídios em uma vizinhança com altas taxas; setores 
com baixas taxas de homicídios em uma vizinhança com baixas taxas; e setores 
com nenhum homicídio registrado no período 2000-2010. Isso porque esses 
regimes demonstram estar mais fortemente associados à presença de organiza-
ções criminosas e a aspectos sociodemográficos específicos – setores caracteriza-
dos pela sobreposição de carências habitacionais, educacionais e de subsistência, 
por exemplo, tendem a ter homicídios com maior frequência.19

Perfil populacional
Também baseado nos dados censitários, o perfil populacional foi consti-

tuído pela evolução da “população residente”, “população masculina jovem”, 
“chefe de família mulher”, “chefe de família alfabetizado” e “chefe de família 
de alta renda”.20 Cada um desses indicadores mostra-se fundamental para avaliar 
mudanças nas migrações interurbanas, na vulnerabilidade social21 e na satisfação 
das necessidades de subsistência.22

Análise fatorial
Para estabelecer as características dos setores foram empregados os 19 in-

dicadores propostos, representando 6 dimensões: mobilidade urbana, padrões 
criminais, condições sanitárias e de higiene, condições ambientais, condição ha-
bitacional e perfil populacional. Vale lembrar que cada um dos indicadores pos-
sui diferente número de medidas temporais (alguns com dados de 1980 a 2010 
e outros com apenas uma medida).

Foi utilizado um modelo de análise temporal que considera esse efeito 
dependente intrínseco (dynamic factor analysis – Geweke e Singleton, 1981) 
e determinado um escore fatorial único para cada indicador. A partir daí foram 
calculados os escores fatoriais de cada setor censitário, em cada período, gerando 
um único fator. Esse método permite a integração e análise de um conjunto de 
variáveis, tendo por objetivo a construção de índices que, capazes de sinteti-
zar os diferentes aspectos descritos univariadamente, serviram para a análise de 
agrupamento subsequente.

Todos os dados utilizados foram apresentados em função da sua forma de 
mensuração. As variáveis discretas foram descritas por porcentagens e as variáveis 
contínuas, por meio de média e desvio padrão em cada um dos anos coletados. 



ESTUDOS AVANÇADOS 33 (97), 2019 17

Para as variáveis que possuem dados coletados por mais de um ano (in-
dicadas no Quadro 1) foi utilizada uma técnica de análise fatorial para séries 
temporais (time series factor analysis), utilizando o pacote “tsfa” escrito em lin-
guagem R. Com essa análise foi possível agrupar a série temporal composta por 
uma mesma variável em uma sequência de anos em uma única coluna no banco 
de dados, que representa a sua variação ao longo do tempo. Assim, no momen-
to de descrever o efeito dos agrupamentos gerados, deve-se considerar que eles 
tiveram uma variação ao longo do tempo maior ou menor em função de cada 
agrupamento.

Posteriormente à realização das análises fatoriais para as variáveis que pos-
suíam séries temporais, estas foram utilizadas em um modelo de análise de clus-
ter 23 (método k-means) juntamente com aquelas que foram coletadas apenas 
uma vez. As variáveis utilizadas nesse modelo estão descritas no Quadro 1. Lem-
bramos que dos 18.953 setores censitários paulistanos, 1.421 foram retirados 
da análise por ausência de dados. Desse modo, foram totalizados 17.532 setores 
(92,5%), cujas características são descritas a seguir.

Análise de agrupamentos
Para análise de agrupamentos foram utilizados dois métodos: cluster hie-

rárquico (para definir o número ideal de grupos) e cluster k-means (para iden-
tificar quais setores correspondiam a cada grupo).24 Inicialmente essa análise 
classificou todos os setores censitários em clusters. A partir daí, identificando o 
centroide25 de cada um deles, foi possível verificar os setores mais próximos do 
centroide, ou seja, os mais representativos de cada agrupamento. Esse método 
considera os critérios de homogeneidade dos setores em relação ao conjunto de 
indicadores apresentados anteriormente.

A análise de cluster k-means segmenta os setores censitários em função 
de grupos gerados pelo agrupamento de todas as variáveis incluídas no modelo 
em um número de agrupamentos preestabelecidos.26 O número de cluster ideal 
é definido com base em dois critérios principais: os clusters devem ter número 
semelhante de setores e o modelo deve maximizar a importância de cada variá-
vel para a discriminação dos agrupamentos. Ou seja, a maior parte das variáveis 
utilizadas para gerar cada um dos clusters deve ter diferença estatisticamente 
significante entre eles.

Como todas as variáveis são consideradas conjuntamente no modelo de 
cluster, algumas apresentam impacto maior do que outras para a criação dos 
agrupamentos. No quadro a seguir é apresentada a ordem de importância dessas 
variáveis para os agrupamentos.
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Quadro 3 – Ordem de importância das variáveis para os agrupamentos

Por fim, o último passo foi realizar a descrição dos agrupamentos em fun-
ção das variáveis utilizadas para gerá-los. Para verificar se havia diferença entre 
as variáveis selecionadas em função dos agrupamentos, foram utilizadas análises 
de variância (Anova) com posthoc Bonferroni e testes qui-quadrado de contin-
gência. Os dados foram apresentados em tabelas de contingência e também por 
meio de gráficos de barra de erro com intervalo de confiança de 99%. Com essas 
análises foi possível fazer a descrição dos agrupamentos e propor nomes para 
cada um deles.

Clusterização
No processo de determinação dos clusters foram utilizados 19 indicadores 

(Figura 1). Esses clusters têm como característica ser similares intragrupos e dis-
tintos intergrupos, portanto, diferentes em função das médias de cada indicador 
em um grupo determinado.

Indicadores Dimensão Importância 
relativa

Expansão urbana Condições habitacionais 100

Chefe de família alfabetizado Perfil populacional 50

Chefe de família de alta renda Perfil populacional 46

Verticalização Condições habitacionais 38

Domicílios permanentes Condições habitacionais 28

Densidade demográfica Condições habitacionais 27

População masculina jovem Perfil populacional 20

Chefe de família mulher Perfil populacional 15

Coleta de lixo Condições sanitárias e de higiene 14

Atendimento de água Condições sanitárias e de higiene 14

Atendimento de esgoto Condições sanitárias e de higiene 14

Aglomerado subnormal Condições habitacionais 14

Áreas de risco Condições ambientais 11

Domicílios improvisados Condições habitacionais 10

Proteção aos mananciais Condições ambientais 10

População residente Perfil populacional 8

Viagens Mobilidade urbana 6

Deslocamento Mobilidade urbana 6

Homicídio Padrões criminais 3
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Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 1 – Agrupamentos gerados no processo de clusterização.

Descrição dos agrupamentos27

Grupo A
O Grupo A está concentrado na região central da capital paulista (Figura 

2). Formado por 3.003 setores censitários, caracteriza-se por estar em uma área 
de urbanização antiga, já que parte relevante dos setores que o compõem (70,9%) 
era urbana em um período anterior a 1930, tendo sido totalmente urbanizado 
no período de 1950-1962. Na comparação com os outros grupos, possui a mais 
alta variação28 de domicílios particulares permanentes,29 a maior proporção de 
verticalização (75,9%) e as menores proporções de setores em áreas de proteção 
aos mananciais (0,0%) e de aglomerados subnormais (0,1%), em 2010.

Esse agrupamento também se destaca pelos bons índices de condições 
sanitárias e higiene (aproximadamente 99,9% em todas as três variáveis dessa di-
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mensão), bem como por produzir o maior número de viagens e o maior tempo 
médio de duração do deslocamento da casa ao trabalho. Ademais, destaca-se 
também pela alta proporção de chefes de família alfabetizados (99,3%), de alta 
renda (8,6%) e mulheres (47,4%) e pela alta presença de setores sem registros 
de homicídios dolosos (57,3% dos setores possuem esse padrão criminal). Este 
último fator é aquele que diferencia substancialmente esse grupo dos demais.

Fonte: Elaborado pelos autores; fonte da imagem: pesquisadores do NEV-USP (2013).

Figura 2 – Grupo A (Comercial e de serviços).

Essas características demonstram que no Grupo A as habitações de uso 
coletivo (como hotéis, motéis, pensões, hospitais e clínicas com internação, alo-
jamento de trabalhadores ou de estudantes etc.) são mais frequentes na compa-
ração com outros grupos. Além disso, os seus edifícios tendem a ter um número 
menor de unidades por andar, condição comum a estabelecimento comerciais, 
como escritórios e locais de atividade profi ssional, com padrão construtivo mais 
antigo e metragens menores. Assim, inclui pontos de grande atividade econômi-
ca, como a Avenida Paulista e a Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini. 

Além disso, essas características evidenciam que a concentração da popula-
ção de alta renda nessa região ainda é elevada, proporcionalmente a outras áreas 
da capital paulista. Isso apesar da degradação urbana pela qual passou o centro 
antigo, onde ainda é possível identifi car algumas construções remanescentes do 
período colonial e da República Velha (1889-1930), o que levou uma parcela 
relevante dos moradores de maior poder aquisitivo a mudar para outras regiões 
da cidade.
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Grupo B
Também reunidos nas regiões mais centrais da urbe, os 2.854 setores do 

Grupo B (Figura 3) foram urbanizados majoritariamente entre os anos 1930 
e 1949 (36,7%) e 1950 e 1962 (41,6%), tornando-se totalmente urbanizados 
no período 1975-1985. Esses setores são semelhantes ao Grupo A no que se 
refere aos domicílios particulares permanentes, aos aglomerados subnormais e 
às condições sanitárias e de higiene. Mas, distintos pela proporção de domicílios 
improvisados (0,2%, o maior percentual entre os agrupamentos), pela densidade 
demográfi ca, que, além de baixa, apresenta pequena variação (a menor de todos 
os grupos), e pela maior proporção de população masculina jovem (12,2%).

Fonte: Elaborado pelos autores; fonte da imagem: pesquisadores do NEV-USP (2013).

Figura 3 – Grupo B (Residencial de urbanização consolidada).

O Grupo B constitui-se numa espécie de arquétipo das áreas atingidas pelo 
processo de “metropolização recente” (Langenbuch, 1971). Constata-se que 
antes de 1940 essas áreas não tinham passado por um desenvolvimento subur-
bano expressivo. A partir daquele momento, elas passaram por um acentuado 
crescimento vertical no centro e em vários bairros do entorno, experimentando 
uma ocupação mais efetiva, pela qual desapareceram paulatinamente os terrenos 
baldios. Hoje são predominantemente residenciais, com baixa densidade popu-
lacional e reúnem algumas das áreas mais valorizadas da cidade.
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Grupo C
Os 1.665 setores do Grupo C (Figura 4) compartilham a peculiaridade 

de ter sido urbanizados, sobretudo, entre 1950 e 1962 (60,5%). Esse período 
coincide com o início da referida degradação urbana da região central da capital 
paulista, portanto, com a migração das pessoas que ali residiam para áreas ocu-
padas por grupos sociais de menor renda. Com reduzido número de aglomera-
dos subnormais e boas condições sanitárias e de higiene, esse grupo destaca-se 
pela elevada proporção de chefes de família alfabetizados (98,9%) e de alta renda 
(5,5%), diferenciando-se dos outros pela grande variação de crescimento popu-
lacional e densidade demográfi ca.

Fonte: Elaborado pelos autores; fonte da imagem: pesquisadores do NEV-USP (2013).

Figura 4 – Grupo C (Urbanização radial).

A avaliação do crescimento urbano no período analisado evidenciou que 
as áreas ocupadas pelos setores do Grupo C correspondem a uma expansão ra-
dial, com a ocupação no entorno da mancha urbana de 1949. Esse movimento 
atribuiu a essas áreas uma confi guração espacial polinucleada, não guardando 
entre si contiguidade espacial uniforme, e sem deslocamento aparente em dire-
ção a uma região específi ca.
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Grupo D
O Grupo D apresenta o maior número de setores censitários, 3.432 no 

total (Figura 5). Como os do grupo C, seus setores foram urbanizados mais 
fortemente entre 1950 e 1962 (65,6%). Todavia, os setores do Grupo D exibem 
uma elevada variação de verticalização. Deve-se ressaltar que, apesar dessa varia-
ção, seus índices de verticalização ainda são baixos.30 Além disso, são frequentes 
as baixas taxas de homicídios, assim como a proporção de domicílios com ins-
talação sanitária é signifi cativamente menor do que a dos grupos precedentes.

Fonte: Elaborado pelos autores; fonte da imagem: pesquisadores do NEV-USP (2013).

Figura 5 – Grupo D (Residencial disperso de urbanização radial).

Nota-se que os setores censitários do quarto grupo descrito ocupam uma 
posição geográfi ca semelhante à do grupo anterior, uma vez que também se en-
contram espalhados no tecido urbano que contorna a mancha urbana de 1949. 
Entretanto, são áreas mais periféricas e com infraestrutura menos adequada – 
números signifi cativamente maiores de aglomerados subnormais e menores de 
domicílios com serviços de coleta sanitária, quando comparadas com as áreas 
dos grupos A, B e C.
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Grupo E
Predominantemente urbanizado no mesmo período que os grupos C e 

D (61,8%), o Grupo E reúne 2.215 setores censitários (Figura 6). Estes desta-
cam-se pela proporção de aglomerados subnormais (25,5%) e pelo crescimento 
(38,6%) entre 1991 e 2010. Também, evidenciam-se pelos domicílios improvi-
sados (0,1%) e pelo menor índice de chefes de família de alta renda (0,1%).

Fonte: Elaborado pelos autores; fonte da imagem: pesquisadores do NEV-USP (2013).

Figura 6 – Grupo E (Habitação irregular em áreas de urbanização antiga).

As análises preliminares dos dados indicaram esse grupo como o mais atin-
gido pelo crescimento vegetativo, das migrações e da demanda por habitação, 
ocorrido a partir da década de 1950. Tal crescimento deu-se em um contexto 
marcado pela quantidade expressiva de imóveis sem uso nas áreas de urbaniza-
ção consolidada ou de urbanização antiga – caracterizadas pelo elevado padrão 
urbanístico, pela saturação viária e por um forte processo de transformação pai-
sagística. Nessas áreas sucedeu, por exemplo, o interesse dos moradores em su-
blocar seus imóveis, movimento que favoreceu a formação de cortiços e favelas, 
entre outras habitações precárias. Um interesse que tinha como foco as classes 
de menor renda, que buscavam residir em áreas mais próximas aos limites extre-
mos da cidade para reduzir os grandes deslocamentos a que estavam sujeitadas.
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Grupo F
O Grupo F é marcado pela variação relativamente baixa de crescimento 

populacional e, como o Grupo C, baixos índices de verticalização31 (Figura 7). 
Sua urbanização ocorreu paulatinamente entre 1950 e 1985 (87,9%, no perío-
do), iniciada antes de 1930 (0,1%) e prosseguindo ao menos até 2010 (98,0%). 
O Grupo F se distingue dos demais pela baixa variação de domicílios particulares 
permanentes, por setores com padrão alto de homicídios e pela alta variação de 
população masculina jovem. Seus 1.764 setores ainda apresentam outras três 
importantes características: a quantidade de setores do tipo aglomerado subnor-
mal (18,2%), localizados em zona de proteção aos mananciais (31,5%) e em área 
de risco (22,2%), sendo esta última particularidade a que melhor o identifi ca.

Fonte: Elaborado pelos autores; fonte da imagem: pesquisadores do NEV-USP (2013).

Figura 7 – Grupo F (Residencial concentrado de urbanização gradativa em áreas de 
proteção aos mananciais e de risco geológico).

Esse grupo reúne setores em áreas de urbanização não consolidada e pre-
cária, nos limites externos da cidade. São as áreas das cabeceiras de riachos e 
córregos e de solo mais suscetível à erosão, que acabam por produzir situações 
de risco e acidentes, potencializadas pelas chuvas. É, portanto, o território que 
retrata a fronteira dos impactos ambientais sobre os mananciais e o ecossistema 
urbano da cidade de São Paulo.
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Grupo G
O Grupo G diferencia-se dos demais essencialmente pela variação de verti-

calização, extremamente elevada.32 Com urbanização iniciada no período 1963-
1974 (7,3%) e intensifi cada no seguinte (39,1%, ao fi m de 1985), ainda preserva 
parte do seu território como rural (4,0%) e reúne o menor número de setores, 
1.198 no total (Figura 8). Destaca-se também pela menor proporção de popu-
lação masculina jovem (1,9%) e pela evolução da densidade demográfi ca e dos 
aglomerados subnormais.

Fonte: Elaborado pelos autores; fonte da imagem: pesquisadores do NEV-USP (2013).

Figura 8 – Grupo G (Habitação irregular concentrada em áreas de urbanização 
atual).

Esses resultados sugerem que o Grupo G pode ser tomado como referên-
cia de dois aspectos do desenvolvimento intraurbano paulistano: a urbanização 
desordenada e o processo favelização – aspectos que caracterizam áreas particu-
larmente vulneráveis, marcadas pela insegurança habitacional e má qualidade dos 
serviços públicos prestados à população. Por essa razão, é importante lembrar 
que o referido processo se intensifi cou ao longo das décadas de 1970 e 1980 – 
dado que apenas cerca de 1% da população do município morava nesse tipo de 
habitação, em 1973 (Taschner, 2002) – e que aproximadamente 10% residiam 
em aglomerados subnormais, na capital paulista, em 2010 (IBGE, 2010a).

Grupo H
Por fi m, o Grupo H (Figura 9), com 1.401 setores, caracteriza-se por ter 

como principal período de urbanização os anos de 1975 a 1985 (momento em 
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que 33,4% dos setores foram urbanizados, totalizando 65,9% de setores urbanos 
paulistanos) e por apresentar o maior conjunto de setores rurais (cerca de 6%, 
conforme dados do Censo 2010).

O Grupo H exibe o segundo maior no número de setores com áreas de ris-
co geológico (18,4%) e os piores índices de atendimento de água, esgoto e coleta 
de lixo (96,6%, 99,9% e 99,3%, respectivamente). Além disso, sua condição está 
associada a fatores como baixa proporção de chefes de domicílio com rendimen-
to superior a 20 salários mínimos e baixa densidade demográfica. É importante 
destacar, ainda, que esse é o grupo que mais reúne setores com padrão alto de 
homicídios (20,4%).

Fonte: Elaborado pelos autores; fonte da imagem: pesquisadores do NEV-USP (2013).

Figura 9 – Grupo H (Habitação em áreas periurbanas33).

Os setores do Grupo H estão localizados para além dos subúrbios da ci-
dade, um espaço onde as atividades urbanas e rurais misturam-se, dificultando a 
determinação dos limites físicos e sociais de ambos. Estão situados principalmente 
na porção Norte (franjas da Serra da Cantareira), no extremo Leste e na Zona Sul 
(onde a agricultura é uma atividade consolidada, mas que vem perdendo espaço 
nos últimos anos), em áreas de proteção aos mananciais (32,5% dos setores estão 
nelas) e com os menores índices de ocupação humana da cidade de São Paulo.

Nessas áreas periurbanas, o tecido urbano surge de forma descontínua e as 
propriedades configuram-se pela estrutura produtiva centrada em pequenos es-
tabelecimentos. Essas terras agricultáveis têm perdido espaço para áreas de lazer, 
ocupações irregulares e, de forma significativa, especulação imobiliária.

Os perfis dos padrões estão sintetizados no Quadro 4.
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Conclusão
O espaço heterogêneo, fragmentado e hierarquizado da cidade expressa as 

condições de vida daqueles que o ocupam, condicionando várias dimensões da 
estrutura social (econômicas, políticas e ideológicas) que nele se reproduzem. 
Essas dimensões estão relacionadas com as condições de vida específicas de cada 
grupo social, em cada local. E o conhecimento delas, por meio de variáveis e 
indicadores selecionados, permite uma aproximação, ao menos em parte, com 
a complexidade das relações institucionais e humanas. Considerar as distinções 
do espaço urbano, portanto, constitui uma das estratégias fundamentais para o 
entendimento desses aspectos sociais, de sua variabilidade e variação ao longo 
do tempo.

Houve um momento em que se defendia a cidade como reflexo da na-
tureza social, dos homens e das mulheres que a habitam. No início do século 
XX encontramos alguns dos principais defensores dessa perspectiva, segundo a 
qual os padrões urbanos poderiam ser explicados por essa natureza social e esta, 
por sua vez, melhor entendida por aqueles padrões. Décadas depois os padrões 
urbanos foram entendidos em uma relação dialética entre sociedade e natureza 
e entre esta e o trabalho. Depois, outras concepções, algumas vezes sinérgicas e 
outras vezes antagônicas, se sucederam.

Entrementes, é interessante observar que desses momentos emergiram 
duas ideias centrais. A primeira é que os padrões urbanos estão conectados em 
diferentes níveis. A segunda ideia denota a importância de investigações sobre 
esses padrões.

De fato, o estudo dos padrões urbanos depende de um problema espe-
cífico de pesquisa, não sendo aplicável para todos os problemas. Indiscutível, 
porém, é que ele se mostra interessante, quando não imprescindível, para uma 
importante gama de investigações. As análises descritas neste trabalho salientam 
com clareza o fato de que o espaço urbano é heterogêneo. E essa heterogenei-
dade, espacialmente explícita em diversas situações, pode ser mapeada e descrita 
estruturalmente em locais e tempos determinados, gerando hipóteses de influ-
ência para diferentes áreas de conhecimento.

Assim, o presente estudo levanta algumas inferências, entre as quais se 
destacam:

• na cidade de São Paulo há ao menos oito diferentes tipos de fragmenta-
ção urbana na escala micro/local;

• nenhum dos grupos de A a H refletem-se nas divisões politico-adminis-
trativas existentes, denotando uma desconexão entre gestão pública e 
estrutura da cidade;

• os padrões urbanos encontrados na capital paulista mostram-se forte-
mente correlacionados com a época de sua ocupação, portanto, vincu-
lados a processos históricos mais amplos, como a (des)industrialização 
e a metropolização;
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• duas das componentes essenciais da desigualdade no espaço urbano pau-
listano são as condições do(a) chefe de família (alfabetização e renda) e 
habitacionais (sobretudo ligadas à densidade populacional e perfil cons-
trutivo local);

• mesmo com a quase universalização os serviços de saneamento básico 
(água, esgotos e coleta de resíduos sólidos), as condições sanitárias da 
cidade de São Paulo ainda são um importante elemento de desigualdade 
intraurbana;

• parece haver uma desconexão importante relacionada à pressão ambien-
tal da expansão urbana sobre as áreas de mananciais e a Mata Atlântica; e

• os padrões criminais, melhor dizendo, os homicídios dolosos, mostram-
-se importantes para distinguir especificamente as localidades com os 
piores indicadores sociais, sobretudo as dos Grupos F e H.

Enfim, nota-se que a dicotomia centro-periferia é inadequada ao enten-
dimento da cidade e à sua boa gestão, pois ignora ou minimiza a diversidade 
social, a econômica e os usos do tecido urbano. A identificação do conjunto de 
padrões urbanos coloca-se como estratégia para pesquisas e intervenções, assim 
como para oferecer subsídios passíveis de aplicação em diferentes linhas teóricas 
(buscando as referências bibliográficas mais adequadas aos padrões que objetiva 
estudar). Justamente porque a identificação desses padrões urbanos possibilita 
aclarar a sociabilidade de cada grupo social em seus contextos singulares tanto 
quanto naqueles através dos quais qual transita não se deve negligenciar seu 
potencial para aperfeiçoamento da administração pública, em diferentes áreas e 
níveis.

É necessário considerar, ainda, que padrões urbanos têm impacto sobre 
a dinâmica da cidade e, consequentemente, sobre os grupos humanos e suas 
manifestações sociais. Esses padrões constituem um sistema complexo, dada a 
inter-relação com outros sistemas urbanos que podem se justapor ou se sobre-
por, total ou parcialmente.

A resolução de problemas da população de São Paulo poderia seguir, por-
tanto, os padrões urbanos aqui relatados em oposição às divisões políticas artifi-
ciais hoje existentes na cidade com as prefeituras regionais. Em outras palavras, 
os padrões aqui encontrados podem formar a base de uma administração pública 
melhor embasada na estrutura do município, promovendo assim políticas públi-
cas melhor fundamentadas e mais efetivas.
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Notas

1 Trata-se do Projeto Building Democracy Daily: Human Rights, Violence and Institu-
tional Trust, Cepid/NEV-USP, Fapesp. Processo n.2013/07923-7.

2 Baseado em Nery et al. (2015).

3 Grosso modo, estudos longitudinais são aqueles que visam analisar as variações nas cara-
terísticas de um evento de interesse ao longo de um período de tempo relativamente 
longo. Ver mais em Ruspini (2004) e Lafree (1999).

4 A sigla faz referência à Pesquisa Origem e Destino (OD), que possui uma característica 
importante: os dados coletados são agregados por zonas. Na pesquisa realizada em 
2007 pela Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô, 2007), o município 
de São Paulo, composto de 96 distritos censitários, foi dividido em 320 zonas OD.

5 Outra opção seria o emprego das áreas de ponderação – unidade geográfica também 
definida pelo IBGE. As razões que levaram à opção pelos setores serão descritas a 
seguir.

6 A área de ponderação, ou área de expansão dos dados da amostra, é a menor unidade 
geográfica que permite calcular estimativas baseadas nas informações do questionário 
da amostra. Ela é definida como sendo “[...] uma unidade geográfica, formada por 
um agrupamento mutuamente exclusivo de setores censitários, para a aplicação dos 
procedimentos de calibração das estimativas com as informações conhecidas para a 
população como um todo” (IBGE, 2000a, p.34).

7 Quando existe forte correlação entre as variáveis estudadas (variáveis independentes) 
pode ocorrer multicolinearidade, um problema no ajuste do modelo que pode causar 
impactos na estimativa dos parâmetros.

8 A “proteção aos mananciais” foi determinada pela proporção da área de um setor 
contida nas unidades de conservação (Emplasa). Assim, são considerados em áreas de 
proteção aqueles setores que apresentavam ao menos um terço dos seus territórios 
nessas unidades.

9 No total foram georreferenciadas 1.179 áreas na cidade de São Paulo. Destarte, ha-
vendo no setor mais de uma área de risco, com diferentes categorias, foi considerado 
o maior risco identificado.

10 Por se tratar de áreas problemáticas sob o aspecto da legalidade da terra e caracteri-
zadas por uma ocupação desordenada, os aglomerados subnormais são normalmente 
locais com deficiência dos serviços de infraestrutura urbana e oferta insuficiente de 
equipamentos públicos (IBGE, 2010a). Nota: As descrições de “domicílios perma-
nentes”, “domicílios improvisados” e “apartamentos” se remetem à mesma referência 
bibliográfica.

11 No mapeamento “Expansão da área urbanizada da Região Metropolitana de São Pau-
lo de 1881 a 2002” os períodos de crescimento representados são: até 1881, de 1882 
a 1914, de 1915 a 1929, de 1930 a 1949, de 1950 a 1962, de 1963 a 1974, de 1975 a 
1980, de 1981 a 1985, de 1986 a 1992, de 1993 a 1997 e de 1998 a 2002. Até 1949, 
as informações foram coletadas de mapas antigos que não abrangiam a totalidade da 
RMSP. A partir de 1962, as informações foram extraídas de fotos aéreas ou de imagens 
de satélites. O mapa dessa expansão está disponível nos formatos digitais SHP e DWG 
em <https://www.emplasa.sp.gov.br/ProdutosCartograficos/Produto/mapeamen-
to-tematico-analogico>. Acesso em: 15 mai. 2019.
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12 Em resumo, se é “urbano” em 2010 e não havia sido considerado dessa maneira antes, 
mediante informação da Emplasa, considera-se que foi urbanizado entre 2003 e 2010; 
se não, é “rural”, segundo o IBGE.

13 Visto que proxy é uma mensuração aproximada que se presume guardar relação de 
pertinência com a variável real. No caso, as condições de deslocamento.

14 Do ponto de vista estatístico, uma grande população flutuante pode inflar as taxas e 
distorcer as estimativas que tenham apenas a população residente como denominador.

15 Foram consideradas todas as viagens. Pelos motivos trabalho e escola, qualquer viagem 
independentemente da distância percorrida; para os demais motivos, as viagens a pé 
foram aferidas quando a distância superava 500 metros.

16 A Pesquisa OD de 2007 abrangeu os 39 municípios da Região Metropolitana de São 
Paulo, tendo sido visitados 54.571 domicílios, totalizando 92 mil entrevistados, 30 
mil entrevistas válidas e 431.658 endereços referentes a locais de residência, trabalho, 
escola, além de origens e destinos de viagens e pontos de transferência entre modais. 
Essas informações redundaram em 196.523 dados pontuais coletados, sendo 151.169 
(76,9%) na capital.

17 Setores com cinco ou mais dados pontuais contidos em suas áreas.

18 Esse tempo, corrigido, é menos instável, uma vez que leva em conta no seu cálculo 
tanto a informação do setor como a dos setores que o circundam – convergindo para 
um valor médio local.

19 A utilização de apenas um indicador na categoria “padrões criminais” não decorre 
apenas do fato de que as mensurações de roubos não se mostraram estatisticamente 
significativas para a análise fatorial – algo que foi testado sistematicamente. Entende-se 
que o homicídio é um dos mais confiáveis registros criminais, com menor subnotifica-
ção, e de sua capacidade de refletir a variabilidade da mortalidade violenta intraurbana. 
É importante ressaltar que a validade desse indicador não está relacionada apenas ao 
fato de identificar padrões de mortalidade violenta; ele também se mostra sensível às 
alterações socioeconômicas e demográficas.

20 Assim como a estimativa da população, os indicadores do “perfil habitacional” tam-
bém foram ponderados considerando-se os dados de domicílios.

21 Há indícios de que lugares com grandes concentrações de homens jovens, bem como 
de famílias que têm como chefe mulheres ou pessoas não alfabetizadas, tendem a 
apresentar maiores taxas de vitimização à violência e mais difícil acesso à cidadania e 
aos direitos sociais.

22 Verifica-se que a maior proporção de chefes de família alfabetizados ou com alto ren-
dimento pode indicar maior capacidade de uma comunidade local satisfazer demandas 
por cultura e inserção política e social.

23 Análise de cluster (ou agrupamento) é “uma técnica analítica para desenvolver sub-
grupos significativos de indivíduos ou objetos. Especificamente, o objetivo é classificar 
uma amostra de entidades (indivíduos ou objetos) em um número menor de grupos 
mutuamente excludentes, com base nas similaridades entre as entidades”. Portanto, 
[...] “a técnica é usada para identificar os grupos (Hair et al., 2009, p.35).

24 O índice de significância adotado para todas as análises deste estudo foi de 1%; foram 
utilizados os softwares R versão 15.1.2, SPSS 20.0 e Stata 11.0.



ESTUDOS AVANÇADOS 33 (97), 2019 33

25 O centroide é um único ponto que representa o centro de massa de um determinado 
grupo de pontos em um espaço vetorial.

26 “Os agrupamentos de K-médias são parecidos em seu método básico para designar 
observações a agrupamentos, mas variam no grau em que cada observação pode ser 
novamente designada entre agrupamentos após a designação inicial” (Hair et al, 2009, 
p.453).

27 Foram realizadas duas validações para os agrupamentos. A primeira consistiu no re-
gistro, por meio fotográfico, de aspectos intraurbanos: Sem conhecimento prévio das 
características da área, uma dupla de pesquisadores foi orientada a fotografar tudo 
aquilo que lhes chamava a atenção e que expressasse as características urbanas do 
ambiente a ser estudado; posteriormente, ainda sem ter informações sobre a área, foi 
feita a seleção das 10 fotos mais distintivas de cada uma delas; a seguir, agora com 
a descrição do perfil da área, foram escolhidas outras 10 fotos e verificou-se se esses 
dois conjuntos de fotos representavam as mesmas áreas. A segunda validação foi feita 
com uso da plataforma Qualtrix (http://qualtrics.com/). As 80 fotos selecionadas 
na última fase do experimento anterior foram dispostas e por meio de um questioná-
rio online enviado por redes sociais (facebook e twitter), participantes sem nenhum 
contato com o NEV-USP e sem conhecimento da proposta do estudo, reordenaram 
uma apresentação aleatória das 80 fotos em 8 grupos com 10 fotos, da maneira como 
entendessem pertinente. Em ambas as validações, a taxa de acerto das pessoas em sele-
cionar as fotos de acordo com a região geográfica original onde elas foram tiradas foi 
superior ao acerto esperado pelo acaso – conforme comparação feita utilizando teste 
qui-quadrado para uma amostra.

28 A variação de um agrupamento é sempre determinada em função da variação dos de-
mais agrupamentos, no tempo.

29 Em 1980, 86,4% eram domicílios particulares permanentes. Em 2010, esse número 
cresceu para 98,7%, um aumento de 14,2%.

30 Em 1980, a proporção de apartamentos em relação ao total de domicílios era de 1,7%; 
em 2010 a proporção era de 5,4%.

31 Em 1980, a proporção de apartamentos em relação ao total de domicílios era de 0,4%, 
em 2010 era de 3,5%.

32 Em 1980, a proporção de apartamentos em relação ao total de domicílios era de 0,8% 
e em 2010, de 26,2%, um aumento de 3.175%.

33 Grosso modo, áreas periurbanas são espaços que integram características dos territórios 
urbanos e rurais, reunindo estruturas urbanas consolidadas, ocupações urbanas disper-
sas e estrutura de natureza rural (agrícolas ou florestais).
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resumo – O trabalho identifica e analisa as características dos setores censitários na 
capital do estado de São Paulo, Brasil, reunindo-os em agrupamentos mutuamente 
exclusivos. Desse modo, foram selecionadas variáveis sensíveis a condições e alterações 
populacionais, ambientais, criminais, habitacionais, de mobilidade e de expansão urba-
na para separar o território paulistano em parcelas que apresentassem homogeneidade 
intra-agrupamentos. Cada uma dessas parcelas representa um perfil demográfico e um 
padrão urbano distintos. Assim, identificando grupos semelhantes (diminuindo a vari-
ância intragrupos e maximizando a variância intergrupos), é possível obter um melhor 
discernimento das singularidades da cidade. Além disso, em uma perspectiva inter e 
transdisciplinar, este trabalho assinala a possibilidade de adequação tanto de estratégias 
de amostragem, coleta e estimação estatística como de identificação, descrição, signifi-
cação e estudo do contexto paulistano.

palavras-chave: Espaço urbano, Pesquisa, Padrão espaço-temporal, Perfil demográfico, 
Áreas metropolitanas, São Paulo.

abstract – This work identifies and analyzes characteristics of the census sections of 
São Paulo’s capital, grouping them in eight different patterns. In order to separate the-
se areas into clusters (segments) representing intragroup homogeneity, variables were 
selected that take into account the conditions and changes of the population, envi-
ronment, crime rates, housing, mobility and urban expansion. Each of these clusters 
(segments) portrays a different demographic profile and urban pattern. Thus, it is pro-
posed that clustering these similar groups (i.e., reducing intragroup variance/variation 
and maximizing the intergroup variance/variation) enables a better understanding of 
the city’s singularities and of what these singularities entail. Furthermore, an inter- and 
transdisciplinary perspective highlights the need to adjust the sampling, data collec-
tion and valuation strategies, as well as the identification, description, and study of São 
Paulo’s capital.

keywords: Urban space, Research, Spatial-time pattern, Demographic profile, Metro-
politan area, São Paulo.
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Introdução
pesquisa aborda as condições de vulnerabilidades social e em saúde e a 
segregação residencial no município de São Paulo, e o potencial uso de 
medidas científicas para  instrumentos de financiamento urbano enquan-

to política pública promotora de inclusão socioterritorial.
Para tanto, as análises desenvolvidas procuram investigar quatro proble-

mas complementares, com enfoques inter e multidisciplinares, a saber:

 a) As condições de saúde se vinculam à segregação residencial no muni-
cípio de São Paulo? Quais as evidências que vinculam as condições de 
saúde e vulnerabilidade socioespacial no território?;

b) As condições de segregação residencial e desigualdades socioespaciais: 
quais as principais evidências e mapeamento territorial dos principais 
indicadores?;

c) Os instrumentos de financiamento urbano e promoção de inclusão so-
cioespacial: quais os instrumentos existentes no marco regulatório ur-
bano com maior potencial de utilização no financiamento da mitigação 
das desigualdades sociais e em saúde no uso do território urbano? 

d) Os instrumentos de financiamento urbano identificados como promo-
tores da mitigação das desigualdades se utilizam de evidências empíri-
cas, indicadores baseados em pesquisa científica?

O uso mais inclusivo do território nas suas diversas e complexas dimen-
sões em uma cidade com mais de 12 milhões de habitantes em 2018 e mais de 
1.500 km2 de extensão é desafio importante para as diversas políticas públicas 
no ensejo de se promover uma cidade mais saudável e sustentável e que construa 
o desejável processo gradativo de alinhamento às premissas da Nova Agenda 
Urbana, reforçada pela Declaração das Cidades 2030 (UN Habitat, 2018) e de 
diversos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2015).

Os temas ora investigados se colocam na busca destas agendas e operam 
nas interfaces de diversos campos disciplinares – saúde pública urbana; vulnera-

Indicadores de desigualdade 
para financiamento urbano
de cidades saudáveis
CARLOS LEITE, I CLAUDIA ACOSTA, II TEREZA HERLING, III

LIGIA BARROZO IV e PAULO SALDIVA V
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bilidade socioespacial, segregação residencial e geografia física; desenvolvimento 
urbano inclusivo, habitação social e urbanismo social; política fundiária e instru-
mentos de financiamento urbano (“land policy” e “land base tools”); sustentabi-
lidade e ecologia urbanas. Diversas pesquisas se têm desenvolvido internacional-
mente e, mais recentemente no Brasil e na cidade de São Paulo no que se refere 
a algumas dessas problemáticas e suas interfaces, sem a pretensão de esgotar as 
referências, apontamos por exemplo as recentes publicações de Fajersztajn et 
al. (2016), Barrozo et al. (2015), Marques (2015), Villaça (2011) e Leite et al. 
(2019).

Porém, além dos necessários avanços na construção das evidências em-
píricas mapeadas espacialmente, procurou-se nesta pesquisa avançar para uma 
fronteira ainda não investigada: a questão da possibilidade do financiamento das 
mitigações das vulnerabilidades sociais e em saúde no uso do território através 
de medidas científicas. Para tanto, analisou-se o instrumento urbano da Outorga 
Onerosa do Direito de Construir (OODC): instrumento pertencente ao rol das 
políticas fundiárias de mobilização da valorização do solo que recebeu relevante 
incremento no Plano Diretor Estratégico (PDE) da cidade em 2014 e possui as 
condições de não tributação e função redistributiva, ou seja, deve financiar os 
territórios de maior vulnerabilidade social (Leite et al., 2018). 

Saúde e segregação residencial em São Paulo
Diga-nos onde mora e lhe diremos como é a sua saúde... Tão forte é a 

relação entre lugar e saúde, que teríamos grandes chances de acertar. Como 
disse Melody Goodman, “seu código de endereçamento postal é um melhor 
preditor de sua saúde do que seu código genético” (Roeder, 2014). Tal relação 
ocorre quando o espaço urbano reverbera o gradiente social na saúde. No nível 
do indivíduo, quanto mais baixa a posição socioeconômica de uma pessoa, pior 
sua saúde (Marmot, 2017). Como, em geral, os grupos sociais ocupam os es-
paços de acordo com sua posição social em uma cidade, também os problemas 
de saúde associados aos determinantes sociais se localizam de forma agregada, 
em um nítido padrão socioespacial. Tal degrau entre os estratos sociais tem sido 
observado em diversas cidades e realidades intraurbanas como em Baltimore, 
Estados Unidos da América e em Glasgow e Londres, Reino Unido (Marmot, 
2017). A expectativa de vida ao nascer chega a ter diferença de mais de 20 anos 
entre os bairros mais ricos e os mais pobres nessas cidades. Não ocorre de forma 
diversa nos grandes centros urbanos do Brasil. Tamanhas discrepâncias em saúde 
e longevidade constituem uma questão de direitos humanos e, portanto, reque-
rem ação e políticas públicas consistentes para reduzí-las (Weiss; Eikemo, 2017). 

Encontrar os mecanismos sociais que sustentam tais diferenças entre os 
estratos pode contribuir para potencializar as ações para a redução desse degrau. 
Grande esforço científico tem sido feito nesse sentido nas últimas décadas. Em-
bora no nível mais proximal, fatores como idade, sexo, código genético, escola-
ridade e estilo de vida expliquem grande parte da saúde de um indivíduo, a inte-
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ração desses com fatores intermediários e distais não pode ser negligenciada. O 
contexto da vizinhança está associado à saúde, independentemente dos atributos 
no nível do indivíduo. A qualidade ambiental (presença ou ausência de poluição 
do ar, por exemplo), a disponibilidade e acessibilidade aos serviços de saúde, 
oferta de alimentos saudáveis e infraestrutura de recreação, o capital e suporte 
social (que podem influenciar no comportamento das pessoas) e a importância 
da privação relativa são efeitos do contexto do lugar (Flowerdew et. al., 2008). 

A segregação residencial das cidades brasileiras é tema importante da ge-
ografia, da sociologia e entre pesquisadores da área de planejamento urbano, 
tendo sido abordada por uma literatura vasta e diversa que procura elucidar seus 
mecanismos (Caldeira, 1996; Carlos, 2003; Lencioni, 2008; Villaça, 2011, entre 
outros). No entanto, tem sido ainda pouco medida em termos empíricos, em-
bora tenha sido bastante explicada do ponto de vista teórico. Diversos estudos 
em saúde têm apontado a segregação residencial como mais explicativa como 
fator distal do que a renda ou outras variáveis socioeconômicas (Huynh et al., 
2017; Krieger et al., 2018). Aqui, avaliamos a segregação residencial por raça/
cor, por renda e por renda e raça/cor de forma combinada a partir dos Índices 
de Concentração nos Extremos (ICE), desenvolvidos por Massey (1996), com 
a finalidade de uma análise empiricamente embasada para o estudo da relação da 
segregação residencial em São Paulo com a mortalidade infantil pós-neonatal,1 
um indicador clássico de condição de saúde.

Como uma medida de polarização socioespacial, o ICE quantifica os ex-
tremos dos grupos privilegiados e com privação em uma métrica única e avalia a 
extensão da concentração da população em um ou outro grupo.

Ai: número de pessoas categorizadas como pertencendo ao extremo mais 
privilegiado;

Pi: número de pessoas categorizadas como pertencentes ao grupo menos 
privilegiado;

Ti: total da população na área estudada.
Assim, o ICE varia de -1 a +1. Quanto mais próximo de -1 ou de +1, 

maior a polarização no extremo inferior ou superior. O valor 0 indica que a área 
não é dominada por concentrações nos extremos de nenhum dos dois grupos 
(Huynh et al., 2017).

Os microdados do Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010) foram ex-
traídos para os cálculos de sete diferentes medidas de ICE:2 (1) ICE para renda, 
(2) ICE para cor/raça preta, (3) ICE para cor/raça preta, parda ou indígena 
(PPI), (4) ICE para educação, (5) ICE para renda e cor/raça preta, (6) ICE 
para renda e cor/raça branca, (7) ICE para renda e cor/raça PPI. A unidade 
geográfica foi a área de ponderação do Censo Demográfico. 
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O risco relativo de mortalidade infantil pós-neonatal correspondeu aos 
óbitos entre residentes do município de São Paulo ocorridos entre 2006 e 2009, 
por todas as causas, padronizados por sexo. O período de quatro anos foi defini-
do para manter estabilidade da taxa, evitando flutuações aleatórias entre os anos. 

A relação entre os riscos de mortalidade infantil pós-neonatal e os indica-
dores de segregação residencial foi avaliada por meio da aplicação de regressões 
(Mínimos Quadrados Ordinários, regressões espaciais globais e regressões geo-
graficamente ponderadas.3 

Fontes: Cartografia: IBGE (2010); Barrozo et al. (2015); Dados de mortalidade: Datasus; 
Dados de população: IBGE (2010).

Figura 1 – Distribuição espacial da mortalidade infantil pós-neonatal ocorrida entre 
residentes do Município de São Paulo, de 2006 a 2009: a) Riscos relati-
vos; b) Agrupamentos espaciais.

 
A busca por evidências empíricas da relação entre saúde e segregação per-

mite-nos afirmar que, apesar de o padrão espacial da mortalidade estudada apre-
sentar fraca tendência a agrupamento considerando o município como um todo 
(Figura 1a), ocorreram agrupamentos locais significativos (Figura 1b). Segundo 
Deaton (2003), a mortalidade infantil em países em desenvolvimento é prima-
riamente uma consequência da pobreza; a renda baixa seria o fator importante 
e não a desigualdade de renda em si. O modelo aqui encontrado com base na 
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segregação residencial por cor/raça explica de forma satisfatória os riscos rela-
tivos da porção central e norte do município, embora subestime os riscos na 
porção sul (Distritos Cidade Dutra, Grajaú e Parelheiros). Foi o melhor modelo 
entre todos os tipos de segregação aqui avaliados, salientando a questão racial e 
a questão racial combinada com a renda, no terceiro modelo mais explicativo. É 
importante ressaltar que essa segregação ocorre na área, já que se trata de um es-
tudo ecológico, para o qual os dados são agregados. Assim, não necessariamente 
apenas crianças de raça/cor preta, parda ou indígena foram a óbito, mas a segre-
gação por raça/cor do local de moradia é o indicador de maior associação para 
a mortalidade pós-neonatal em São Paulo. Quando os óbitos neonatais (bebês 
entre 0 e 27 dias completos) são incluídos na análise – a segregação residencial 
por raça/cor e renda combinadas explicam mais a mortalidade infantil do que a 
renda de forma isolada (Barrozo, 2018). 

A relação observada entre saúde e segregação residencial tem sido maior 
do que a relação entre saúde e medidas de pobreza, para diversos desfechos nos 
Estados Unidos, em diversos níveis de agregação dos dados (Krieger et al., 2018). 
Os resultados aqui apresentados apontam para a importância da segregação re-
sidencial associada à cor/raça na mortalidade infantil pós-neonatal. Esse tópico 
necessita de uma melhor compreensão, já que análises ecológicas são limitadas 
para capturar os processos subjacentes. Apesar disso, tem-se compreendido a se-
gregação residencial como um fator estrutural que ajuda a perpetuar a desigualda-
de social (Mackenbach, 2017). Algumas teorias contribuem para compreender as 
iniquidades na mortalidade estudada. Uma das explicações diz que as iniquidades 
em saúde fluem da distribuição sistematicamente desigual de poder político, pres-
tígio e recursos entre os grupos da sociedade (Weiss; Eikemo, 2017). Um impor-
tante recurso é o acesso às informações. Segundo a teoria da difusão de inovações 
(Phelan et al., 2010), as mortalidades apresentam maior desigualdade entre os 
grupos sociais quando correspondem a causas evitáveis como a mortalidade in-
fantil pós-neonatal porque os grupos dos estratos sociais mais altos têm acesso ao 
conhecimento e aos recursos necessários para a prevenção. Sem a pretensão de 
explicar a raiz da segregação residencial no Brasil e em São Paulo, os resultados 
desse estudo apenas apontam para a necessidade de se olhar mais cuidadosamente 
para a questão racial nas análises de desigualdade em saúde. Talvez sejam neces-
sárias políticas públicas direcionadas a grupos específicos de pessoas mais vulnerá-
veis entre os vulneráveis ou intervenções para a redução da segregação residencial.  

A quinta causa básica mais importante de óbitos no período estudado 
compreendeu as mortes por diarreia e gastroenterite de origem infecciosa pre-
sumível (92 crianças). Além das condições de maior precariedade das moradias e 
de seus entornos (infraestrutura urbana e de suporte) e desvantagem nas condi-
ções de educação e renda, serviços de saúde de baixa qualidade em lugares onde 
há maior população de raça/cor preta ou PPI podem explicar como a segre-
gação residencial estaria associada ao maior risco de mortalidade pós-neonatal. 
Outros estudos são necessários para verificação dessa hipótese.
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Segregação residencial e desigualdades socioespaciais
no município de São Paulo
O conceito de segregação residencial pode ser compreendido como cons-

tituinte de processos de segregação socioespacial que conformam a estrutura 
intraurbana das cidades. Trata-se, em linhas gerais, do processo de concentração 
de determinada classe social em uma determinada porção do território – uma 
região ou um conjunto de bairros. Os autores Villaça (2011) e Castells (1979) 
identificam uma relação diretamente proporcional entre estratificação de renda 
e segregação socioespacial, ou seja, quanto mais estratificada uma sociedade (ou 
mais desigual em termos de renda), maior a tendência à concentração das classes 
mais altas em determinadas porções do território. Em São Paulo verifica-se que 
as camadas médias e alta da população concentram-se majoritariamente no setor 
sudoeste da cidade, ainda que haja presença dessas classes em porções menores 
e mais isoladas no município, como o Jardim São Paulo, a norte, ou a Chácara 
Santo Antônio, a sul ou ainda o Jardim Anália Franco e o Tatuapé a leste.

As regiões de concentração das camadas médias e alta da população são, 
também, aquelas cujos imóveis têm os preços mais altos da cidade, o que apon-
ta uma relação direta entre segregação socioespacial e valorização imobiliária. O 
valor da terra seleciona, portanto, quem pode ter acesso às porções do território 
com urbanização mais consolidada, servida pelas redes de infraestrutura, trans-
porte e equipamentos públicos de qualidade, num processo que amplia a desi-
gualdade de renda com desigualdade de acesso à cidade bem estruturada. Porém, 
o valor da terra decorre, principalmente, dos investimentos públicos realizados 
em seu território – quanto mais investimentos em transporte, por exemplo, mais 
se eleva o preço da terra e mais restritiva se torna como local de moradia das cama-
das populares. Esse processo pode ser corrigido com políticas públicas, seja pelo 
reequilíbrio dos investimentos no território da cidade, especialmente nos bairros 
mais precários, seja pela utilização de instrumentos urbanísticos de redistribuição 
dos ganhos de valorização imobiliária, como se verá na próxima parte deste artigo. 

Em São Paulo, o poder público acabou reforçando os processos de valori-
zação imobiliária do setor sudoeste da cidade, principalmente através da concen-
tração de investimentos públicos no sistema de transporte e no sistema viário, 
que garantem ganhos de tempo de deslocamento para seus moradores de forma 
bastante diferenciada do restante da cidade. Um amplo conjunto de indicadores 
pode nos apontar desigualdades socioespaciais entre territórios do setor sudoes-
te do município, situado entre os rios Pinheiros e Tietê, e os bairros periféricos. 
O primeiro é a valorização imobiliária, expressa no mapa através da arrecadação 
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Vale lembrar que há também 
uma forte concentração de propriedades imobiliárias no município de São Pau-
lo, onde 1% dos proprietários é dono de 25% de todos os imóveis registrados no 
município, cujo valor também é alto, atingindo 45% do valor total de imóveis da 
cidade (cerca de R$ 749 bilhões) (Burgarelli et al., 2016).
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Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda. Valores referentes à arrecadação por distrito foram 
coletados da base replicada em 27.8.2017; elaboração própria a partir do Mapa da Desigual-
dade (RNSP, 2018).

Figura 2 – Arrecadação de IPTU por distrito no município de São Paulo. 

O setor sudoeste, por sua vez, concentra as melhores oportunidades urba-
nas, tanto com relação à oferta de empregos formais quanto com relação à rede 
de equipamentos e espaços públicos e à infraestrutura urbana, ao passo que as 
regiões periféricas são justamente aquelas por onde se espraiam os locais de mo-
radia precária, coincidentes com os setores de mais alta vulnerabilidade social, 
conforme indica o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS). 

O mapa da Figura 2 é, portanto, emblemático da distância entre locais de 
moradia da população pobre e locais com oportunidades de desenvolvimento 
social, seja pelo trabalho, seja pelo acesso a serviços públicos de qualidade. O 
transporte público se torna crucial, portanto, para viabilizar essas conexões.

Contudo, os investimentos públicos na estruturação do sistema de trans-
porte público coletivo em São Paulo – redes de ônibus de média e alta capaci-
dades e metrô – ainda não atingiram de forma mais equânime as distantes áreas 
da periferia, onde moram justamente as camadas mais pobres da população. Se-
gundo pesquisa da Rede Nossa São Paulo, cerca de metade da população usa o 
ônibus como modo de transporte público preferencial, de uma a cinco vezes por 
semana, sendo que para as famílias com renda familiar média mensal entre dois 
e cinco salários mínimos, essa taxa é de 57%. Porém, o tempo investido nos des-
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados disponíveis na plataforma Geosampa (SMUL/
PMSP) – Disponível em: <www.geosampa.prefeitura.sp.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2019.

Figura 3 – Oportunidade de emprego X Vulnerabilidade Social X Transporte Público. 

locamentos varia bastante, conforme a região de moradia dessas famílias, não só 
em razão de distâncias percorridas, mas em razão da desigualdade na cobertura 
da rede. Enquanto o tempo médio de deslocamento de moradores das regiões 
Norte e Sul da cidade gira em torno de 2h05minutos, o tempo médio de deslo-
camento dos moradores da região Oeste para suas atividades principais (trabalho 
ou estudo) gira em torno de 1h33, uma diferença 25% do tempo a mais de des-
locamento no transporte nas regiões menos favorecidas. Outro fator que agrava 
essa desigualdade é o impacto do preço das tarifas no orçamento familiar, o que 
impede mais da metade das famílias de realizar visitas ou atividades de lazer. Se-
gundo a mesma pesquisa, as pessoas que mais são afetadas por essa restrição são 
as mulheres com Ensino Médio completo, que possuem renda familiar média 
mensal de até dois salários mínimos, da classe C, pretas ou pardas, moradoras da 
zona Leste (RNSP, 2018). Saldiva (2018, p.75) aponta essa disfunção da vida 
urbana como um “pedágio urbano na imobilidade” ou “velocidade social” ou 
ainda “velocidade efetiva”.

Se o acesso às áreas melhor infraestruturadas da cidade é dificultado pela 
rede desigual de transporte público, por outro lado, os locais de moradia das 
camadas mais pobres da população ainda são, em sua grande maioria, bastante 
precários. Sua urbanização foi feita, majoritariamente, por processos espontâne-
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os de ocupação de glebas periféricas, muitas delas irregulares, seja do ponto de 
vista urbanístico, seja do fundiário. Muitas dessas ocupações avançaram sobre 
áreas ambientalmente frágeis, o que explica a grande incidência das áreas de alto 
risco geológico de escorregamento em assentamentos precários. A população 
vivendo de forma precária no município atinge 26% do total de domicílios da 
cidade. Segundo informa o Plano Municipal de Habitação de São Paulo (SMH, 
2016), a precariedade habitacional atingia cerca de 950 mil domicílios. Pelo 
mapa da Figura 3, nota-se que a grande maioria dos assentamentos precários se 
situa na região Sul, principalmente próximo aos mananciais de abastecimento 
de água das represas Guarapiranga e Billings. Note-se, coincidentemente com a 
conclusão das análises apresentadas na primeira parte relativas à saúde urbana, 
que o grau de precariedade das favelas não estava associado à renda de seus mo-
radores, mas sim à sua localização no município, refletindo o grau de urbaniza-
ção de seu entorno imediato.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados disponíveis na plataforma Geosampa (SMUL/
PMSP) – Disponível em: <www.geosampa.prefeitura.sp.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2019.

Figura 4 – Mapas de favelas, loteamentos irregulares e cortiços e as áreas de risco 
ambiental.

A condição de moradia é considerada precária não só por seus aspectos 
construtivos – insuficiência de iluminação ou ventilação, instalações elétricas 
com riscos à segurança, instabilidade das estruturas, por exemplo –, mas, prin-
cipalmente, pelas condições da urbanização da região em que se inserem. Em 
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geral, há quatro fatores essenciais que caracterizam essa precariedade, que afe-
tam diretamente as condições de saúde da população e que demandam ação 
pública para sua solução: i) insuficiência no atendimento às redes de infraestru-
tura urbana; ii) existência de áreas de risco de escorregamento ou inundação; iii) 
deficiência nos processos de coleta de lixo; iv) ausência de espaços públicos ade-
quados, principalmente para a circulação de pedestres, bicicletas e carros. Vale 
lembrar que, ainda que ocorra de forma mais intensa nas ocupações irregulares, 
principalmente nas favelas, essas condições de precariedade são comuns ao en-
torno dos assentamentos, nos chamados bairros regulares e afetam diretamente 
a saúde dos grupos populacionais mais vulneráveis – mulheres, crianças e idosos. 

Entre 2013 e 2014, a então Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (SMDU) elaborou estudos no âmbito do processo de revisão do PDE 
para verificar a carência de equipamentos sociais essencialmente vinculados ao 
atendimento local – creches, escolas de ensino fundamental, unidades básicas de 
saúde – e identificar aquelas porções do território com maior carência de equipa-
mentos. O mapa da Figura 4 evidencia mais um indicador da desigualdade entre 
os setores da cidade mais consolidados e suas periferias, com maior carência 
justamente nas áreas ocupadas por aquelas famílias mais vulneráveis do ponto 
de vista social e, em sua maioria, moradoras em assentamentos ou bairros precá-
rios. A ausência de creches é um fator que reforça a já alta vulnerabilidade social 
daquelas famílias chefiadas por mulheres sozinhas. Às dificuldades decorrentes 
de transporte público precário e caro a falta de creches reduz as possibilidades 
de essas mulheres saírem de casa para conseguir trabalho e renda, num círculo 
vicioso que impossibilita o desenvolvimento dessas famílias.

A precariedade de espaços públicos nos territórios periféricos impõe diver-
sas barreiras ao seu pleno uso pelos moradores, seja pelas barreiras impostas à 
mobilidade de pedestres e ciclistas, seja pela insuficiência de áreas livres abertas 
– praças e parques – para uso de seus moradores. Sua sociabilidade conta muitas 
vezes com espaços improvisados. A rede cicloviária da cidade ainda se concentra 
no setor sudoeste da cidade. Além de precárias, as calçadas não recebem ilumi-
nação pública adequada, o que representa riscos para a circulação de mulheres 
jovens durante a noite.

Dos inúmeros indicadores que poderiam atestar as diferenças entre viver 
nos bairros periféricos e nos bairros do setor sudoeste, o mais dramático deles 
é o de expectativa de vida que, por sua vez, está relacionado com o homicídio 
juvenil. O desenho desse setor é facilmente identificado nas áreas mais claras do 
mapa à Figura 5, onde há o menor número de registros de mortes por homicí-
dio por 100 mil habitantes na faixa etária entre 15 e 29 anos. A precariedade e a 
insuficiência de atendimento por serviços básicos, equipamentos sociais e outros 
indicadores de qualidade de vida no município para o atendimento às necessi-
dades de crianças fora do período de aula, adolescentes e jovens se fazem sentir 
não como explicação absoluta, mas como indicador de possíveis causas para a 
diferença entre a mortalidade de jovens nas áreas centrais e na periferia.
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados disponíveis na plataforma Geosampa (SMUL/
PMSP) – Disponível em: <www.geosampa.prefeitura.sp.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2019, e 
SMDU (2016).

Figura 5 – Vazios assistenciais e concentração demográfica com altos índices de 
vulnerabilidade social.

Instrumentos de financiamento urbano
e inclusão socioterritorial no município de São Paulo
A configuração das cidades obedece a processos históricos muito profun-

dos, diretamente vinculados ao funcionamento do mercado fundiário. Na Amé-
rica Latina, e São Paulo não é exceção, o mercado do solo urbano se caracteriza 
pela captação pelos agentes privados da valorização da terra derivados do esforço 
social e público, o que permite uma acumulação acelerada do capital. Também 
é comum a baixa capacidade do Estado, seja como regulador do mercado, seja 
como agente fiscal, de coerção e controle das ações privadas e na provisão de 
bens e serviços, incluindo a moradia social. 

Como discutido anteriormente, em São Paulo os grupos mais ricos se 
concentram na região Sudoeste, que possui os melhores atributos urbanos, e, 
consequentemente, as melhores oportunidades urbanas. Enquanto isso, restam 
às camadas mais pobres as piores localizações, tanto no sentido físico individual, 
como no de atributos coletivos (redes, infraestruturas, espaços públicos). Ainda 
que a exclusão socioespacial não seja um fenômeno unicausal nem unidimensio-
nal, a organização dos grupos sociais na configuração urbana ocorre principal-
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Fonte: Elaboração própria a partir de: SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade), Se-
cretaria Municipal de Saúde; Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade; 
CEInfo (Coordenação de Epidemiologia e Informação); IBGE, 2010; SMUL (Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Licenciamento), Departamento de Produção e Análise de Infor-
mação/Deinfo. Ano 2015; Mapa da Desigualdade 2017 (RNSP, 2018).

Figura 6 – Homicídio Juvenil por distrito. 

mente a partir de uma ferramenta de mercado: o preço da terra. Assim, quem 
consegue pagar mais ocupa as melhores localizações; aos demais são reservadas 
as categorias de localização menos qualificadas e valorizadas, seja no mercado 
formal ou informal. 

A valorização dos imóveis no território da cidade decorre dos investimen-
tos públicos acumulados historicamente, especialmente em infraestrutura de su-
porte – a infraestrutura básica (abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
drenagem, coleta de lixo e energia) e as redes de transporte, de equipamentos e 
serviços e de espaços públicos – e essa valorizacão podem e devem ser capturadas 
e compartilhadas entre toda a sociedade que, afinal, financiou tais investimentos, 
pagando impostos (Smolka; Amborski, 2000). 

Há diversos instrumentos legais disponíveis para a correção dos históricos 
desequilíbrios sócio-territoriais que podem ser utilizados para, inclusive, reduzir 
a distância entre os estratos sociais. A recuperação, a captura ou a mobilização 
da valorização fundiária (land value capture; land value sharing) se materializam 
em ações e instrumentos tributários e não tributários, regulatórios, obrigações, 
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condicionamentos ao direito de propriedade, entre outros. Os instrumentos se 
orientam a retornar direta ou indiretamente à comunidade os recursos criados 
pelo esforço público a fim de reverter a desigualdade territorial e financiar a ci-
dade (Furtado; Acosta, 2013). 

Há um conjunto de instrumentos urbanos de política fundiária potencial-
mente promotores do chamado urbanismo social, previstos no PDE 2014, que 
podem ser aplicados para garantir um uso mais justo e equilibrado do território 
urbano, como a garantia de terras para produção de habitação de interesse so-
cial, como as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) (Nobre, 2016).

Mas o instrumento urbano da OODC é aquele que possui os melhores 
atributos para financiar as mitigações das vulnerabilidades social e em saúde no 
uso do território. A OODC  é uma resposta de política pública urbana que (i) 
regula o direito de construir em favor da coletividade; (ii) reduz o efeito econô-
mico diferenciado derivado das decisões administrativas vinculadas à concessão 
de benefícios urbanísticos; e (iii) recupera parte da valorização acumulada his-
toricamente decorrente de obras e infraestruturas já realizadas.

O montante arrecadado tem representado, nos anos de maior arrecada-
ção, como em 2011, o equivalente a 11,5% do volume total de investimentos 
municipais (Equino; Leite, 2018). A natureza extraorçamentária, o caráter não 
tributário e a finalidade redistributiva do instrumento abrem uma importante 
oportunidade para priorizar investimentos orientados a reduzir as diferenças por 
demandas socio-territoriais entre as regiões da cidade.

De que forma a OODC pode ser um instrumento para combater os enor-
mes desequilíbrios territoriais da cidade? Os recursos da OODC são “carimba-
dos” por disposição legal com um claro objetivo redistributivo, tendo seu uso 
possível em promoção de regularização fundiária, habitação de interesse social, 
reserva fundiária, ordenamento da expansão urbana, equipamentos urbanos e 
comunitários, de lazer e áreas verdes, proteção ambiental, cultural ou paisagísti-
ca. Os recursos são capturados nos empreendimentos imobiliários lançados nas 
regiões mais valorizadas da cidade e são administrados pelo Fundo Municipal 
de Desenvolvimento Urbano (Fundurb), cujo conselho decide em que e onde 
direcionar os recursos, devendo ocorrer em ações e regiões de maior vulnerabi-
lidade social. A partir do PDE 2014, ficou estabelecido que pelo menos 30% dos 
recursos devam ser direcionados à obtenção de terra destinada a moradia social, 
e outros 30% à questões relativas à mobilidade urbana (PDE, 2014: Parágrafo 
2º, Artigo 340). 

Evidentemente, essa vinculação não garante que os recursos serão utili-
zados de maneira redistributiva. Para saber se de fato ocorre redistribuição do 
recurso necessitamos analisar tanto a geração do recurso via OODC como as 
decisões de investimento desses recursos, via Fundurb. 

Com um objetivo exploratório, nossa análise foca no período 2012-2017 
para arrecadação de OODC, e 2013-2018 para as decisões de alocação espacial 



ESTUDOS AVANÇADOS 33 (97), 201950

e montantes desses recursos pelo Fundurb. Para realizar o estudo detalhado da 
discriminação dos investimentos é preciso conhecer cada projeto e sua localiza-
ção, dados que estão disponíveis só a partir de 2013. 

A primeira evidência, que não surpreende, é que a arrecadação de recursos 
da OODC no município é concentrada ao redor das áreas centrais e no vetor 
centro-sudoeste. Esse comportamento responde, além da concentração de ren-
da, às áreas para as quais a cidade liberou os maiores estoques para construção 
no PDE de 2012. Evidentemente a demanda por densidade se dá nas áreas de 
maior atração do capital imobiliário.

Durante os anos 2012, 2013 e 2014, a arrecadação se concentrou prin-
cipalmente no eixo centro-sudoeste, com atividade na zona leste (Tatuapé e 
arredores). Mas, a partir de 2015, as regiões de Moema, Vila Mariana e Saúde 
ganham força, assim como a região Norte mais próxima do centro.

Durante esses anos, a arrecadação se manteve bastante constante, com 
valores ligeiramente superiores aos R$ 200 milhões, com exceção de 2017, ano 
em que cai consideravelmente aproximadamente para R$ 130 milhões. No total 
do período, a arrecadação foi de cerca de R$ 1,3 bilhão, dos quais 72% foram 
arrecadados dentro do centro expandido. 

Para conferir o comportamento do investimento foram analisados os pro-
jetos financiados com recursos do Fundurb entre 2013 e 2018. Ainda que tenha 
havido mudanças entre o PDE de 2002 e o de 2014, essas se orientaram basi-
camente a detalhar a destinação. Foram investidos aproximadamente US$ 430 
milhões, com a seguinte distribuição: 

Quando observamos a distribuição dos investimentos no espaço, notamos 
o quanto ela é ampla no município. Se durante 2013 e 2014 os recursos pare-
ceram acompanhar projetos de estrutura urbana cruzando a cidade de leste a 
oeste, em 2016 deu-se prioridade ao vetor centro-sul. 

Na Figura 7 se apresenta o comportamento territorial da arrecadação de 
OODC e de investimentos do Fundurb para o período analisado. 

Quando dividimos a cidade entre centro expandido e os demais bairros da 
cidade, as áreas geradoras de arrecadação de recursos via OODC se concentram 
dentro do centro expandido, com especial destaque para Moema e Pinheiros. 
Por sua vez, os recursos de investimento realizados pelo Fundurb foram maiori-
tariamente nas regiões periféricas: o extremo noroeste (Perus, Pirituba), leste e 
sudeste (Aricanduva-Formosa, Itaquera, Vila Prudente, com destaque para São 
Mateus), extremo oeste (Raposo Tavares), extremo sul de Ipiranga, e o centro 
histórico da cidade (Sé).4

A fim de comparar geração e recepção por área de ponderação, realizou-se 
um balanço entre os valores recebidos (Fundurb) e os valores gerados (OODC).5 

Os resultados se apresentam na Figura 8 junto com uma representação da distri-
buição da renda no município para contextualizar a leitura. 
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Tabela 1 – Discriminação dos investimentos do Fundurb no período 2013-20186

As áreas de ponderação em tons de azul são aquelas em que houve um sal-
do de maior investimento do que de geração de recursos enquanto as áreas em 
em tons de vermelho são as que geraram mais recursos do que receberam em in-
vestimentos. O mapa da Figura 8 (tons de azul x tons de vermelho) oferece um 
resultado alentador. As decisões públicas de investimento dos recursos advindos 
da Outorga Onerosa de Direito de Construir (OODC) no município têm sido 
alocadas principalmente nas áreas não geradoras. As áreas mais fortes em tons 
de azul coincidem com regiões pobres da cidade (em termos de renda; mapa à 
direita).  Evidentemente, algumas áreas precisam de maior prioridade no investi-
mento público: o extremo norte (Tremembé-Jaçanã), Brasilândia, Cachoerinha, 
o extremo leste (Itaim Paulista, Guaianases, Cidade Tiradentes), e o extremo sul 
(M’Boi Mirim, Capela do Socorro, Parelheiros). O ponto central da cidade (Sé), 
região dotada de enorme infraestrutura de suporte, pode ter justificado recebi-
mentos de recursos do Fundurb para promoção de habitação de interesse social.    

É importante frisar que o resultado alentador tem base num dos princípios 
da OODC. Os recursos têm destinação específica em objetivos de natureza re-
distributiva, como é a moradia social, o transporte coletivo e outros elementos 

Investimento Valor (US$ milhões) % do total

Administrativo 5,05 1,17%

Trabalho social 10,17 2,36%

Educação 14,53 3,37%

Compensação ambiental 0,06 0,01%

Desapropriações 44,37 10,30%

Habitação 110,00 25,54%

Infraestrutura 39,46 9,16%

Infraestrutura sanitária 72,11 16,74%

Lazer 36,55 8,48%

Transporte 29,81 6,92%

Carro particular 25,98 0,60%

Ciclovia 4,06 0,94%

Ônibus 23,03 5,35%

Pedestre 38,93 9,04%

Total 430,75 100,0%
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Fonte: DEUSO/SMUL/PMSP.

Figura 7 – Comparação das áreas de ponderação geradoras de arrecadação de OODC 
(2012-2017) e receptoras de investimentos pelo Fundurb (2013-2018).

 
relativos à infraestrutra de suporte da cidade. Essa é uma vantagem da OODC 
quando comparada a outros instrumentos de financiamento urbano que tendem a 
concentrar as disparidades espaciais ao limitar o uso dos recursos, por exemplo, ao 
perímetro próximo ou inclusive imediato da área geradora. Porém, o debate pre-
cisa ser colocado de forma mais ampla, pois, se o recurso se limitasse ao perímetro 
próximo da área geradora, mas “carimbado” em sua destinação para fins redis-
tributivos, por exemplo, para moradia social, o impacto na distribuição da renda 
seria muito superior do que um recurso “carimbado” que se concentra só nas 
áreas pobres. Assim, para que os instrumentos de financiamento urbano atendam 
o objetivo de reduzir as disparidades criadas pelos diferenciais do preço da terra, 
serviços e infraestruturas, precisamos observar critérios territoriais e de destinação 
do investimento. Caso contrário, podemos acentuar as diferencias já marcadas 
entre as áreas das oportunidades e as áreas de vulnerabilidade de nossas cidades. 

As ações públicas continuadas nas mesmas regiões da cidade são respon-
sáveis pela concentração das oportunidades. A combinação entre arrecadação 
e investimento de modo redistributivo neste caso (OODC e Fundurb) rompe 
essa má “tradição” da nossa cidade e oferece oportunidade de reverter o ciclo 
vicioso de investimentos, direcionando-os às regiões mais carentes e de maior 
vulnerabilidade social e de saúde.
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Fonte: SMUL/PMSP; IBGE (2010).

Figura 8 – Balanço entre geração de recursos da OODC e o investimento por área 
de ponderação (2012-2018) e distribuição espacial da renda (2010.

 
Considerações finais
As evidências mostram claramente o alinhamento das desigualdades so-

ciais, o uso do território e as condições de saúde no município de São Paulo. 
Territórios com maiores carências nas condições de moradia e infraestrutura de 
suporte são aqueles onde vivem as populações com maiores vulnerabilidades 
social e em saúde. Essencialmente, tem-se: (i) as populações mais carentes e 
pobres moram nas regiões mais periféricas, distantes e com piores condições 
de infraestrutura e serviços urbanos e de mobilidade urbana. São os territórios 
menos valorizados e, muitas vezes, informais; (ii) essas populações são as que 
apresentam piores condições de saúde.

Por outro lado, as análises mostram que o principal instrumento de finan-
ciamento urbano para promoção de inclusão socioespacial que tem sido aplicado 
no município, a OODC, tem o seu funcionamento adequado no município a 
partir das duas variáveis investigadas: onde se arrecadam recursos, nas regiões 
com melhores condições de infraestrutura de suporte e, portanto, mais valori-
zadas; onde se aplicam recursos, ou seja, a destinação dos recursos de financia-
mento ocorre nos territórios de maior carência de habitação e infraestrutura de 
suporte, menos valorizados e com presença de maiores vulnerabilidades social e 
em saúde. 
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O instrumento da OODC, portanto, possui grande potencial para atuar 
na mitigação das condições de vulnerabilidades social e em saúde no território. 

Porém, as análises apontam a demanda por pesquisa qualitativa cuidadosa 
referente aos itens dos investimentos realizados nas regiões corretas. Os itens 
carecem de informações públicas precisas em suas descrições. Há que buscá-las e 
submetê-las à análise qualitativa. Esta será a próxima etapa deste trabalho. 

Ou seja, a OODC está cumprindo seu objetivo ao destinar investimentos 
públicos decorrentes de política fundiária nos lugares corretos e os valores fo-
ram mensurados. Mas falta discriminar e qualificar tais investimentos. Há uma 
carência de parâmetros objetivos e rigorosos na definição dos itens financiados, 
até para que esses ganhem maior consistência em termos de continuidade de 
políticas públicas, além de corretas definições e, consequentemente não sujeição 
à escolhas políticas inconsistentes e questionáveis.   

O instrumento pode e deve ser otimizado para melhor atuar nessas duas 
demandas – onde e o quê – de modo mais robusto, com maior foco e eficácia. 

O instrumento deve ser potencializado e não desidratado conforme pro-
posta de revisão do marco regulatório urbano apresentada pela atual gestão, ao 
propor desconto de 30% no valor da OODC gerando significativa redução de 
recursos ao Fundurb (Leite et al., 2018).

O instrumento pode ser incrementado mediante a adoção de indicado-
res objetivos derivados de evidências empíricas, baseados em pesquisa científica, 
como mostrado neste artigo. 

Promover-se-ia também maior transparência pública na aplicação dos re-
cursos, com a publicação periódica dos indicadores e mapeamento socioespacial 
das desigualdades sociais e em saúde para acompanhamento da sociedade e das 
comunidades que receberão os recursos. Esse é um ponto-chave para evitar as 
alterações de destinação. O mapeamento contínuo dos investimentos poderia, 
por exemplo, ser colocado como mais um indicador na página de monitoramen-
to territorial da prefeitura de São Paulo, o Gestão Urbana SP.7 

O aperfeiçoamento do instrumento, com base em indicadores espaciali-
zados de vulnerabilidade social e em saúde urbana, o coloca como uma potente 
ferramenta de política pública multisetorial integrada e territorializada. Pode-se, 
por exemplo, usá-lo como elemento articulador de diversos planos setoriais, 
como o Plano Municipal de Habitação (PMH), o Plano Municipal de Mobili-
dade Urbana) (PlanMob), de equipamentos públicos, de educação e de saúde 
pública.

O lado positivo da importância do lugar é que ele pode ser atuante na saú-
de das populações de formas diversas. Nessa escala, são a proximidade, a oferta, 
a possibilidade de acesso que têm o potencial de alterar o comportamento das 
pessoas, inclusive pela interação social e pelas redes que se estabelecem. Redu-
zir a segregação pode ter efeito positivo no bem-estar das pessoas. Mas como 
diminuir a segregação? Torres et al. (2003) ponderam que se o Estado gera 
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segregação por ações governamentais, também é ele quem teria condições de 
promover a integração. Os mecanismos seriam por meio de ações que os autores 
chamaram de políticas governamentais relativas ao espaço construído e políti-
cas sociais “espacialmente organizadas”. Entre as primeiras estariam as ações 
de regulamentação urbana e investimentos em infraestrutura nos bairros mais 
pobres. No segundo grupo estariam as políticas sociais tradicionais nas áreas de 
educação, saúde, assistência social, esportes, cultura e lazer pela transformação 
do espaço, acesso e inserção dos diferentes grupos sociais. 

Agradecimento – Claudia Acosta agradece o apoio da Coordenação de Aperfeiço-
amento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (Capes) – Código de financiamento 
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Notas

1 Óbitos entre crianças de 28 a 364 dias de vida completos, menos associados a proble-
mas decorrentes do atendimento durante o parto.

2 Detalhes metodológicos dessa análise podem ser encontrados em Barrozo (2018)

3 Detalhes da metodologia da análise de regressão espacial são encontrados em Barrozo 
(2018)

4 O raio dos investimentos não necessária ou exclusivamente corresponde á área de pon-
deração (unidade territorial adotada no estudo) em que está localizado, em especial 
aqueles localizados nos limites divisórios.

5 Para evitar distorções no resultado, cada grupo foi dividido em intervalos em função 
do comportamento dos dados e identificando os registros de OODC e Fundurb que 
representavam uma distancia muito grande com o grupo de dados. Ambas informações 
foram apresentadas em percentual para facilitar a leitura.

6 Os dados do Fundurb foram acessados no site <https://www.prefeitura.sp.gov.
br/cidade/secretarias/urbanismo/participacao_social/fundos/fundurb/index.
php?p=177712>. Muitos dados não estão disponíveis. Os dados de 2018 não apre-
sentam os valores corretamente, apenas para alguns investimentos, por isso, só foram 
considerados aqueles com informação correta. Para os polígonos e linhas localizados 
em mais de uma área de ponderação, foi distribuído o recurso utilizado em proporção 
ao tamanho dentro de cada área. Os dados da OODC foram levantados a partir do 
contraste entre a base do DEUSO e o sistema GeoSampa (http://geosampa.prefeitura.
sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx). Dadas as importantes diferenças entre ambas 
fontes, deu-se prelação aos dados cotejados do DEUSO. Por fim, foi utilizado o Censo 
de 2010 por setor censitário (IBGE, 2010). A conversão de dados a dólar se realizou 
de acordo com o ano em que foi definido cada valor.

7 Disponível em: <https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br>.
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resumo – Neste artigo analisamos as condições de vulnerabilidades social e em saúde e a 
segregação residencial no município de São Paulo e o potencial uso de medidas científi-
cas para instrumentos de financiamento urbano enquanto política pública promotora de 
inclusão socioterritorial. A pesquisa investiga quatro problemas complementares, com 
enfoques inter e multi-disciplinares, ao analisar: (i) as evidências que vinculam as condi-
ções de saúde e vulnerabilidade socioespacial no território; (ii) os principais indicadores 
das condições de segregação residencial e desigualdades socioespaciais; (iii) os princi-
pais instrumentos de financiamento urbano existentes na política fundiária com maior 
potencial de utilização no financiamento da mitigação das desigualdades sociais e em 
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saúde no uso do território. Ao apontar a carência da utilização de evidências empíricas, 
indicadores baseados em pesquisa científica, na aplicação dos instrumentos de financia-
mento urbano identificados como promotores da mitigação das desigualdades, o artigo 
discute o aperfeiçoamento do instrumento, com base em indicadores espacializados de 
vulnerabilidade social e em saúde urbana, colocando-o como potente ferramenta de 
política pública multisetorial integrada e territorializada.

palavras-chave: Financiamento urbano, Desigualdade social, Saúde urbana, Políticas 
públicas urbanas, Política fundiária.

abstract – In this article we analyze the conditions of social and health vulnerability, re-
sidential segregation in the city of São Paulo and the potential use of scientific measures 
for instrumentas of urban financing as a public policy promoting social and territorial 
inclusion. The research investigates four complementary problems, with inter- and mul-
ti-disciplinary approaches, when analyzing: (i) the evidence that links health conditions 
and socio-spatial vulnerability in the territory; (ii) the main indicators of residential 
segregation and socio-spatial inequalities; (iii) the main land-based tools and funding 
instruments with the greatest potential to finance the mitigation of social and health 
inequalities in the use of territory. By pointing out the lack of use of empirical eviden-
ce, of indicators based on scientific research, and of the application of urban financing 
instruments identified as promoters of inequality mitigation, this article discusses how 
to improve the instrument, based on spatialized indicators of social vulnerability and 
urban health, placing it as a powerful tool for integrated and territorialized multisecto-
ral public policy.

keywords: Urban financing, Social inequality, Urban health, Urban public policies, 
Land policy.
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Introdução
onstruída de forma participativa pelas experiências acumuladas desde a 
edição do Relatório Nosso Futuro Comum (ONU, 1991), a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável, editada pela Organização das Na-

ções Unidas em setembro de 2015, consolida o que há de mais avançado em 
sustentabilidade, fixando 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
a serem concretizados por países desenvolvidos e em desenvolvimento. Como 
signatário da Agenda 2030, o Estado brasileiro assumiu o compromisso de for-
mular e efetivar políticas públicas que garantam o cumprimento dos 17 ODS em 
todos os níveis apropriados.

Nesse contexto, este artigo apresenta, por meio de extensa revisão biblio-
gráfica e reflexões, alguns temas relevantes à implantação da Agenda 2030 pelas 
cidades brasileiras. Pretende, assim, contribuir para a orientação de pesquisas 
transdisciplinares, articuladas com formulação, execução e avaliação de políticas 
públicas no contexto urbano. 

O artigo é composto de oito seções, contando com esta introdução. A 
seção seguinte trata das definições, dimensões e características desses dois ter-
mos, ressaltando as pretensões apresentadas na Agenda 2030; a terceira seção 
discorre sobre a importância das cidades para o Desenvolvimento Sustentável, 
dando destaque às mudanças climáticas como desafio central à sustentabilidade 
urbana. A quarta seção destaca importantes legislações nacionais e instrumentos 
aplicáveis ao processo de planejamento e gestão urbana; a quinta seção abor-
da a centralidade do planejamento e da governança para atingir o desenvolvi-
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mento sustentável, bem como as dificuldades do planejamento e da governança 
no contexto urbano. A sexta seção examina algumas estratégias de mitigação 
e adaptação urbana para enfrentamento de riscos de ordem ambiental, social, 
política, tecnológica e econômica. A sétima seção apresenta uma reflexão sobre 
as transformações estruturais que o paradigma do Desenvolvimento Sustentável, 
tal como apresentado pela Agenda 2030, traz à universidade. Finalmente, a oi-
tava e última seção oferece uma síntese das reflexões na forma de considerações 
finais. 

Os objetivos do desenvolvimento sustentável
e a sustentabilidade urbana
A sustentabilidade é, simultaneamente, um objetivo, um processo e uma 

disciplina de interesse global, que envolve nuances e objetivos locais (Heck et 
al., 2018), vinculando-se intimamente ao conceito de equidade (Cook; Swynge-
douw, 2012). Ultrapassa os limites de uma definição tradicional (Ramsey, 2015) 
e serve como horizonte para a sociedade em uma era de graves desigualdades 
econômicas e sociais e elevado impacto ambiental. 

A edição da Agenda 2030 da ONU consolida o processo de “avanço cog-
nitivo” e institucional que ocorreu desde o lançamento do Relatório “Nosso 
Futuro Comum” em 1987 (Veiga, 2015, p.150), apresentando “um plano glo-
bal de desenvolvimento, uma oportunidade única para ações coerentes e de 
longo prazo, a ser adotada por todas as sociedades” (Ribeiro, 2018, p.117), 
por meio de uma reinterpretação do desenvolvimento sustentável baseada na 
interconexão entre sociedade, economia e meio ambiente, com a associação das 
dimensões política e cultural (Veiga, 2015, p.147). 

A Agenda 2030 elegeu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), atinentes aos diferentes aspectos da sustentabilidade – econômicos, so-
ciais, ambientais, políticos e culturais – a serem concretizados por meio da reali-
zação de 169 metas, devidamente monitoradas por indicadores. 

Uma vez que “as áreas urbanas podem ser consideradas sistemas físicos, 
funcionais e também energéticos, nos quais seus componentes apresentam in-
terdependências que condicionam seu metabolismo, desempenho e eficiência” 
(Marins, 2017, p.339), os 17 ODS devem se traduzir em políticas públicas “in-
terdisciplinares, interdependentes e sistêmicas”, uma vez que “de nada valerá o 
esforço isolado de implementação das metas do ODS 11, relativo às cidades, se 
não estiverem devidamente articuladas com os outros 16” (Young, 2018), 

Dentro da grande conjuntura global, o contexto urbano é essencial, uma 
vez que as cidades abrigam a maior parte da população mundial, demandam 
grandes quantidades de insumos, são centros geradores de poluição ambiental 
e representam cenários de oportunidades e desigualdades, sociais e econômicas. 
Assim, a sustentabilidade nas cidades mobiliza todas as disciplinas e campos do 
conhecimento, por seu impacto escalar e pelas análises e soluções complexas que 
demanda. 
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Fonte: ONU-Habitat (2015). 

Figura 1 – Dimensões da sustentabilidade e objetivos do desenvolvimento sustentável. 

As cidades no contexto global do desenvolvimento sustentável:
as mudanças climáticas
O Brasil, como o restante do planeta, passa por intenso processo de ur-

banização. Em 2015, 54% da população mundial ou quatro bilhões de pessoas 
habitam as cidades, e projeta-se que a população urbana dos países em desen-
volvimento duplicará até 2030, enquanto a área coberta por cidades triplicará 
(UN-Habitat, 2016, p.6 e 7). No Brasil, em 1995, 77,6% da população total 
eram urbanas; em 2015, esse percentual alcançou 85,7% (ibidem, p.200). 

A intensa urbanização, somada aos efeitos adversos das mudanças climáti-
cas, opõe às cidades grandes desafios de sustentabilidade. Em que pesem sejam 
as mudanças do clima um fenômeno global, capaz de ameaçar o bem-estar e 
a sobrevivência das presentes e futuras gerações, os riscos, vulnerabilidades e 
danos causados pelos eventos climáticos extremos são e serão vividos pela popu-
lação em escala local, ou seja, nas cidades. 

Segundo o AR5, primeiro relatório do Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças do Clima (IPCC) a ter um capítulo especificamente dedicado às 
questões urbanas, as mudanças climáticas nas cidades deverão aumentar os riscos 
para pessoas, bens, economias e ecossistemas, incluindo riscos de estresse por ca-
lor, tempestades, precipitações intensas, inundações, deslizamentos, poluição do 
ar, seca, escassez hídrica e aumento do nível dos oceanos, riscos especialmente 
maiores para aqueles que habitam áreas sem infraestrutura ou expostas (IPCC, 
2014, p.69). 
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Estima-se que as cidades consumam dois terços de toda a energia gasta no 
planeta, gerando 70% das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEES) pelo uso 
de combustíveis fósseis (UN-Habitat, 2016, p.6). O AR5 aponta que as próxi-
mas duas décadas são uma janela de oportunidade para a mitigação urbana, uma 
vez que uma grande parte das áreas urbanas do mundo estará se desenvolvendo 
no período (IPCC, 2014, p.99). Nesse contexto, o engajamento das cidades 
é indispensável ao cumprimento do objetivo, fixado pelo Acordo de Paris, de 
manter o aumento da temperatura média global abaixo de 2º C em relação aos 
níveis pré-industriais. 

A Declaração “O Futuro que Queremos”, aprovada na Conferência 
Rio+20 em 2012, reafirmou o papel estratégico das cidades para a sustentabi-
lidade, reiterando os compromissos da Convenção Quadro das Nações Unidas 
para as Mudanças do Clima (UNFCCC). A edição da Agenda 2030 com a fi-
xação dos ODS, em setembro de 2015, representa a concretização de um dos 
compromissos globais fixados na Rio+20. 

O combate às mudanças climáticas constitui o ODS-13. Por esse objetivo, 
os Estados assumiram o compromisso de tomar medidas urgentes para enfrentar 
a questão do clima e seus impactos, inclusive em âmbito local. O ODS-11 veicu-
la, por sua vez, o compromisso de tornar as cidades e os assentamentos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Entre os eixos de ação previstos, 
destaca-se a meta de expandir o número de cidades e assentamentos humanos 
dotados de políticas e planos integrados para a mitigação e adaptação climáticas 
e a resiliência a desastres.

Ambos os ODS-11 e 13 integram-se a metas e ações estratégicas firmadas 
pela Nova Agenda Urbana (NAU), aprovada em 2016 (ONU, 2016 ). A NAU 
veicula uma visão de cidades e assentamentos humanos voltados a redução e ges-
tão de risco de desastres e vulnerabilidade, construção de resiliência e promoção 
da mitigação e  adaptação climáticas, consagrando a sustentabilidade ambiental 
como um dos seus princípios fundantes. 

No Brasil, as ações climáticas em âmbito nacional foram estruturadas 
pela Política Nacional contra as Mudanças do Clima (PNMC) - Lei Federal 
n.12.187/2009 (Brasil, 2009), que prevê expressamente entre seus objetivos, ar-
tigo 4º, inciso V, a adoção de medidas de adaptação climática pela união, estados 
e municípios, com a participação e a colaboração da sociedade civil, em particular 
aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos. Ao firmar o Acordo 
de Paris, o governo brasileiro comprometeu-se, nos termos da sua Contribuição 
Nacionalmente Determinada (iNDC, na sigla em inglês), a reduzir suas emissões 
de gases com efeito estufa em 37%, até 2025, abaixo dos níveis de 2005, com 
o compromisso adicional de redução de 43%, abaixo dos níveis de emissão de 
2005, até 2030. Assumiu, igualmente, compromissos atinentes à adaptação, in-
clusive em meio urbano consubstanciados em seu Plano Nacional de Adaptação 
(PNA), aprovado pela Portaria n.150/2016 do Ministério do Meio Ambiente.
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Instrumentos de planejamento e gestão para a sustentabilidade
urbana: a experiência brasileira
A efetivação dos ODS requer a existência de instrumentos que apoiem 

as gestões regionais e locais no processo de interiorização da Agenda 2030 em 
todo território nacional. Nesse sentido, o Brasil já possui um conjunto de ins-
trumentos postos por leis estruturantes de políticas públicas, editadas com fun-
damento na Constituição Federal. 

Sem a pretensão de esgotar o assunto, destacam-se, nesta seção, aspectos 
relevantes da Política Nacional do Meio Ambiente, da Política Nacional de Re-
cursos Hídricos, do Estatuto da Cidade e da Política Nacional de Proteção e De-
fesa Civil, no intuito de demonstrar como as questões urbano-ambientais mais 
relevantes podem, ou melhor, devem integrar-se aos instrumentos de gestão e 
planejamento urbanos para promoção da sustentabilidade das cidades brasileiras.

A Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), Lei n.6938/1981 (Bra-
sil, 1981) instituiu instrumentos agrupados em duas classes: instrumentos de 
comando-controle e instrumentos de apoio. Os primeiros têm uma ação ativa, 
incorporando o princípio da prevenção e possibilitando o envolvimento dos ato-
res envolvidos na gestão. Já os instrumentos de apoio funcionam como subsídios 
para execução dos instrumentos de comando-controle ou para a recuperação 
dos danos ambientais causados. A Formação dos instrumentos da Política Na-
cional do Meio Ambiente (PNMA) também previu a participação da sociedade, 
por meio dos Conselhos nacional, estaduais e municipais de meio ambiente, e 
realização de audiências públicas para discussão de projetos de grande impacto 
ambiental, na oportunidade do EIA/RIMA (Estudo e Relatório de Impacto 
Ambiental) prévio ao processo de licenciamento. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), Lei Federal 
n.9.433/1997 (Brasil, 1997), inovou o regime jurídico dos recursos hídricos 
no país, tanto em termos conceituais quanto institucionais. Estruturou a gestão 
integrada, descentralizada, interdisciplinar e participativa dos recursos hídricos, 
considerando os seus múltiplos usos e tomando a bacia hidrográfica como uni-
dade territorial de planejamento (Sobral et al., 2015). Reconheceu que a água 
é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, e bem de domínio 
público, com uso prioritário para consumo humano e animal em situações de 
escassez. Trouxe, ainda, as bases legais da justiça hídrica, ao apontar, entre seus 
objetivos, a garantia da necessária disponibilidade de água às gerações presentes 
e futuras, em padrões de qualidade adequados aos usos. Entre os instrumentos 
de gestão da PNRH destacam-se os planos diretores de bacias hidrográficas, 
aprovados de forma participativa pelos respectivos comitês de bacia; e a outorga 
e cobrança de uso de recursos hídricos, voltadas à regulamentação dos múltiplos 
usos. No caso das bacias hidrográficas inseridas em trechos urbanos, o plano 
diretor de bacia hidrográfica deve integrar-se com outros planos diretores, tais 
como o plano diretor municipal e o plano diretor de saneamento.
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Fonte: Brasil (1981).

Figura 2 – Quadro normativo – Formação dos instrumentos da Política Nacional do 
Meio Ambiente (PNMA).  

Fonte: Brasil (1997).

Figura 3 – Quadro normativo: instrumentos da política nacional de recursos hídricos.
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O Estatuto da Cidade, Lei n.10.257/2001 (Brasil, 2001), veio regula-
mentar o artigo 182 da Constituição da República, estabelecendo os concei-
tos fundamentais orientadores do urbanismo brasileiro além de instrumentos 
orientados ao desenvolvimento urbano sustentável, a serem manejados pelos 
Municípios por meio de seus respectivos Planos Diretores, Leis de Zoneamento, 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e Códigos de Obras e Edificações. 

Fonte: Brasil (1997).

Figura 4 – Quadro normativo – formação dos instrumentos municipais de política 
urbana.  

Um dos instrumentos instituídos pelo Estatuto da Cidade é o Estudo de 
Impacto de Vizinhança (EIV), que tem por objetivo promover, entre outras 
finalidades, a garantia do direito a cidades sustentáveis, diretriz da política urba-
na brasileira veiculada pelo artigo 2º, inciso I, da Lei n.10.257/2001. O EIV, 
exigido na forma da lei municipal, subsidia a concessão de licenças urbanísticas 
para empreendimentos e atividades públicas ou privadas com significativo im-
pacto em área urbana, conciliando interesses contrapostos e apontando medidas 
de mitigação para eventuais impactos negativos sobre a vizinhança.

Destaca-se, ainda, a regulação do direito de construir, meio de controle 
das densidades construtiva e populacional das cidades brasileiras, adequando-as 
à infraestrutura disponível no território. Na cidade de São Paulo, por exemplo, 
em cumprimento às diretrizes do Estatuto da Cidade, foi estabelecido um co-
eficiente construtivo básico comum que, se ultrapassado, enseja a cobrança da 
outorga onerosa, instrumento de captura de mais-valia urbana, cujos recursos 
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são direcionados a um fundo e aplicados em infraestrutura. Outro aspecto rele-
vante do Plano Diretor de São Paulo é o adensamento populacional articulado 
aos eixos de transportes públicos, bem como as operações urbanas consorciadas, 
voltadas a promover a melhoria de áreas subutilizadas ou degradadas. 

Em relação às mudanças climáticas, apesar de o Estatuto da Cidade não 
tratar explicitamente do tema, contém alguns dispositivos que possibilitam a 
incorporação da questão climática no planejamento e gestão urbanos. Por exem-
plo, em seu artigo 2º, inciso IV, o Estatuto determina que o desenvolvimento 
das cidades, a distribuição espacial da população e das atividades econômicas do 
município e do território sob sua área de influência seja planejado de modo a 
corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos ambientais negativos, 
como é o caso das emissões de GEE e as alterações ambientais causadoras de 
riscos climáticos. No mesmo artigo 2º, inciso VI, alíneas “g” e “h”, o Estatu-
to determina que a ordenação e controle do uso do solo evitem a poluição e a 
degradação ambiental e a exposição da população a risco de desastres. Ainda, 
as diretrizes veiculadas pelos incisos XVII e XVIII do artigo 2º do Estatuto da 
Cidade determinam, respectivamente, o estímulo a novas tecnologias, padrões 
e sistemas que objetivem a redução de impactos ambientais e a economia de 
recursos naturais, assim como tratamento prioritário à infraestrutura urbana.

Finalmente, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) – 
Lei n.12.608 (Brasil, 2012) – abrange as ações de prevenção, mitigação, prepa-
ração, resposta e recuperação em caso de desastres, entendidos como o resultado 
de danos de diversas naturezas, a ocasionar prejuízos econômicos e sociais a ecos-
sistemas vulneráveis (Rodrigues et al., 2015, p.62). Entre os vários objetivos des-
sa política estão: a redução dos riscos de desastres, o estímulo ao desenvolvimen-
to de cidades resilientes e de processos sustentáveis de urbanização, o fomento 
ao ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, no sentido de conservar e 
proteger a vegetação nativa, os recursos hídricos e a vida humana, o combate à 
ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco e a realocação, se ne-
cessário, da população residente nessas áreas. Para a consecução desses objetivos, 
a PNPDEC deve se integrar às políticas de ordenamento territorial, desenvolvi-
mento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos 
hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais po-
líticas setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável. 

Planejamento e governança no contexto urbano
O planejamento pode ser definido como um processo de coordenação de 

tarefas para se chegar a um fim, com fases características e sequenciais (Santos, 
2004). O planejamento para a sustentabilidade, inclusive em âmbito urbano, 
depende de perspectiva de longo prazo, visão holística, envolvimento ativo na 
resolução de problemas, aceitação dos limites e foco no lugar, ou seja, em um ter-
ritório específico (Wheeler, 2013). Os gestores têm de incorporar os impactos da
atividade humana ao meio ambiente e suas relações com o crescimento e desen-
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Fonte: Brasil (2012).

Figura 5 – Quadro normativo – política nacional de prevenção e defesa civil.  

volvimento das cidades no processo decisório, zelando pela resiliência e proteção 
dos recursos naturais. Os planos tradicionais são de curto e médio prazos e têm 
a função de regular o uso do solo e infraestrutura, enquanto os planos urbanos 
estratégicos são estabelecidos para longo prazo, com abordagem integrada, in-
cluindo variabilidades espaço-temporal. 

A efetividade dos instrumentos de política, planejamento e gestão urbana 
requer, no caso brasileiro, a revisão do pacto federativo, com a redistribuição 
de competências e recursos financeiros conforme as responsabilidades assumi-
das pelos entes políticos, bem como maior integração entre os diversos níveis 
federativos. O desafio reside em coordenar e integrar as agendas e ações dos 
diferentes entes federativos de forma sinérgica para atingir macro-objetivos por 
meio de ações locais, adequando os objetivos nacionais aos contextos regionais, 
metropolitanos e urbanos.

A governança refere-se a um modo não hierárquico de governo, em que 
atores não estatais e diversos segmentos participam da formulação e execução 
das políticas (Jacobi; Sinisgalli, 2012). Uma definição mais ampla (Bursztyn; 
Bursztyn, 2012) descreve a governança ambiental como um conjunto de práti-
cas voltado à conservação ambiental e construído em sintonia com os princípios 
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da sustentabilidade, envolvendo diferentes instituições, atores e interesses. A 
boa governança urbana depende do desenvolvimento institucional e do for-
talecimento da gestão democrática da cidade, com a criação de mecanismos 
voltados à captação do interesse comum e de novos canais de comunicação do 
poder público com a população, a exemplo da forma waze de governar adotada 
na Irlanda (Philippi Jr. et al., 2018, p.9). 

Mitigação, adaptação e resiliência no contexto urbano
O cenário de mudanças climáticas aponta para o aumento da frequência e 

intensidade de eventos extremos, demandando medidas de adaptação, mitiga-
ção e resiliência nas áreas urbanas. 

As recentes crises hídricas de São Paulo e de Recife revelam a urgência na 
mudança nos padrões de consumo e de produção da água, apontando, ainda, a 
insuficiência leis de proteção dos mananciais, editadas nos anos 1980, para con-
trole do adensamento populacional e desmatamento. Como alertam Marengo 
et al. (2015, p.43), é preciso adotar medidas de mitigação e adaptação que dimi-
nuam a vulnerabilidade da população em face das secas, aprimorando a eficiência 
no gerenciamento dos sistemas de abastecimento. 

As crises hídricas têm caráter sistêmico, resultando de múltiplos fatores que 
interagem e conduzem à escassez de água, não sendo possível relacionar casos 
específicos de seca apenas ao desmatamento ou às mudanças climáticas (Ribei-
ro; Buckeridge, 2018, p.15). Segundo Anelli (2015, p.1), é preciso promover 
uma revisão radical da relação das cidades com seus cursos d’água, superando 
o conflito existente entre a expansão da ocupação urbana sobre o território e a 
preservação das condições necessárias ao abastecimento. 

Outra questão relevante é a descarbonização das cidades, substituindo o 
modelo de cidades consumidoras de recursos naturais para cidades autossusten-
táveis em energia e serviços ambientais. Investimentos em energia eólica, por 
exemplo, podem contribuir para o desenvolvimento sustentável, criando empre-
gos e corrigindo desigualdades regionais (Simas; Pacca, 2013). É necessário que 
ações voltadas para redução da produção de carbono mobilizem conjuntamente 
os municípios integrantes das metrópoles, sobretudo no setor de transportes, 
responsável por parcela significativa da geração urbana de CO2. Essas ações de-
vem integrar-se ainda às Políticas de Enfrentamento às Mudanças Climáticas em 
todos os níveis federativos. 

O potencial de mitigação urbana, sobretudo pela substituição dos com-
bustíveis fósseis no transporte público, é razoavelmente conhecido, em que pese 
pouco explorado pelas cidades brasileiras (Barczak; Duarte, 2012; Seabra et al., 
2013; Rubim; Leitão, 2013). Como prestadores preferenciais do serviço públi-
co de transportes em âmbito local, os municípios podem estruturar as suas redes 
de transporte para desencorajar o uso dos veículos individuais, estimular meios 
não motorizados bem como fomentar ou mesmo exigir a utilização de combus-
tíveis não fósseis pelos operadores locais do sistema de transporte coletivo. 
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Tais ações contribuem não só para a redução das emissões de GEE, como 
também para o incremento da atividade física, a redução de doenças cardiovas-
culares e respiratórias, a diminuição da poluição do ar e a melhora da saúde e 
do bem-estar nas grandes cidades (Florindo et al., 2018, p.9). Promover o di-
reito à saúde urbana significa reduzir iniquidades e expandir os efeitos positivos 
da urbanização aos menos favorecidos (Figueiredo et al., 2017, p.3822). Um 
exemplo virtuoso de construção de espaços cicloviários e ações de fomento à bi-
cicleta como meio de transporte é a cidade de Copenhague (Silva et al., 2017), 
que oferece políticas de mobilidade cicloviária amigáveis e equânimes entre os 
cidadãos, favorecendo hábitos saudáveis e de baixo impacto ambiental. 

Menos conhecido e explorado é o potencial para a adaptação urbana. A 
elaboração de estratégias e planos de adaptação climática pelas cidades, segundo 
Maglio e Philippi Jr. (2018, p.451), “é um novo passo no planejamento urbano 
para que as cidades se tornem mais resilientes e para avaliar a vulnerabilidade dos 
sistemas urbanos em relação aos efeitos adversos das mudanças climáticas”. Tal 
situação não é exclusiva do Brasil, o que tem mobilizado a ação de institutos de 
pesquisa e organizações de capacitação em favor da expansão do conhecimento 
acadêmico e prático no campo da adaptação urbana em todo o mundo (Carter 
et al., 2015). 

Os impactos das mudanças climáticas sobre a infraestrutura urbana de-
mandam o desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis, capazes de mitigar 
o problema e aumentar a resiliência (Moura et al., 2016 p.243). Os desafios de 
adaptação das cidades brasileiras podem ser enfrentados com menor custo finan-
ceiro e maiores ganhos ambientais com a substituição da infraestrutura cinza – 
medidas de engenharia convencional – por infraestrutura verde (Herzog; Rosa, 
2010; Benedict; McMahon, 2006). 

Soluções de infraestrutura verde permitem estruturar sistemas alternativos 
de drenagem, combinando soluções de baixo impacto, como corredores ver-
des urbanos, alagados construídos, reflorestamentos de encosta e ruas verdes 
(Queiroz; Queiroga; Merlin, 2015, p.120). Os parques lineares oferecem novas 
alternativas para a incorporação dos córregos urbanos, não mais como meio de 
diluição e afastamento de esgotos ou de implantação de vias de tráfego, mas 
como elementos de qualificação da paisagem urbana, capazes de desempenhar 
funções múltiplas: ecológicas, estéticas, educacionais, de sociabilidade e de lazer 
(Jacobi et al., 2015). 

Em que pese a infraestrutura verde seja uma estratégia de adaptação ur-
bana relativamente rápida e barata (Nielsen et al., 2016), sua efetiva implemen-
tação nas cidades brasileiras demanda uma profunda alteração na concepção de 
cidade e de ocupação do solo urbano, contrariando interesses políticos e econô-
micos enraizados na sociedade.

A sustentabilidade urbana demanda, igualmente, a diminuição da vulnera-
bilidade ambiental nas cidades. A vulnerabilidade ambiental se relaciona intima-
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mente com o ODS-1, “acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos 
os lugares”, compondo a Meta 1.5, voltada à construção da resiliência dos mais 
pobres e vulneráveis e à redução de sua exposição a eventos extremos, choques 
e desastres. 

Em 2011, quase um bilhão de pessoas vivia em favelas em todo o mundo 
e, em 2015, um terço dos habitantes urbanos dos países em desenvolvimento, 
ou 863 milhões de pessoas, viviam em condições similares a favelas (ONU-Ha-
bitat, 2015a, p.2). No Brasil, estima-se que, no ano de 2010, 11,4 milhões de 
pessoas, ou 6% da população brasileira, viviam em “aglomerados subnormais” 
(IBGE, 2010, p.38-45). Considerando a escassez de solo urbanizado acessível à 
população de baixa renda, a financeirização da terra urbana destaca-se como um 
problema de caráter global e local (Santoro et al., 2017).

A alta vulnerabilidade ambiental das populações em situação de pobreza 
resulta de processos econômicos e sociais estruturais que contribuem para ex-
clusão social; desigualdades e discriminações que se articulam e se somam de 
acordo com o indivíduo ou grupo social, limitando seu desenvolvimento (Sen, 
2010, p.16-18) e produzindo situações sistêmicas e cíclicas de pobreza e vulne-
rabilidade. 

O enfrentamento da vulnerabilidade social demanda ações intersetoriais 
focadas no atendimento das necessidades e acesso a oportunidades, para inter-
vir na situação de pobreza de forma integral (Inojosa, 2001, p.103; Bronzo, 
2010, p.127-9). Entre os desafios para a intersetorialidade está a construção de 
“capacidades estatais” de coordenação e articulação entre os diferentes setores 
responsáveis por políticas sociais, considerando as diferentes funções federativas 
e sua inter-relação na implementação das políticas sociais (Bichir, 2015, p.37). 

O planejamento pautado pela resiliência e orientado pela visão sistêmica 
e complexa da cidade é fundamental para a diminuição das vulnerabilidades. As 
ameaças a que as cidades estão expostas são de ordem ambiental, tecnológica, 
econômica, social e política de modo que o seu enfrentamento deve conside-
rar as diferentes partes ou escalas do sistema urbano: funcional, organizacional, 
física, especial e inter-relação para o alcance de um sistema urbano resiliente 
(Figura 6) (ONU-Habitat, 2015b, p.1 a 3).

Os desafios da sustentabilidade à estrutura universitária: formando recur-
sos humanos para a promoção de uma sociedade sustentável

Sendo a sustentabilidade urbana uma questão complexa, é intuitivo que 
a universidade deva ser um centro de atuação sobre o tema. Não obstante, a 
academia frequentemente deixa de desempenhar seu papel em favor da susten-
tabilidade, por não transpassar “os muros” que a separam do mundo da vida 
(Habermas, 1984; 1987).

A universidade, por ser essencialmente multidisciplinar e dispor de recur-
sos humanos das mais variadas disciplinas e especialidades, comprometidos em 
responder às demandas sociais, não só pode como deve promover um ambiente 
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favorável ao desenvolvimento e aprofundamento de métodos e práticas alinha-
dos com soluções sustentáveis, inclusive para as cidades. 

A sustentabilidade é em si mesma um campo de estudo e investigação 
científica acadêmica, a se configurar como princípio ou disciplina inerentemen-
te inter e transdisciplinar (Gossling-Reisemann, 2007; Stock; Burton, 2011; 
Neves; Figueiredo; Quaresma, 2017; Fernandes; Rauen, 2016; Willamo et al., 
2018). Dado seu caráter inter/transdisciplinar, a sustentabilidade demanda a 
revisão conceitual do escopo e dos processos de ensino e pesquisa, para enfocar 
relações de sinergia e transversalidade e a abordagem sistêmica de problemas e 
soluções, inclusive questões de equidade. 

Fonte: ONU-Habitat (2015b, p.2). 

Figura 6 – Tipos de resiliência e de ameaça. 

Devido às barreiras disciplinares ainda existentes na academia, inclusive 
no ambiente de pesquisa e formação profissional, a abordagem da sustentabili-
dade depende de reestruturações institucionais e processuais importantes, para 
que iniciativas inter /transdisciplinares possam se estabelecer como práticas uni-
versitárias acadêmicas e profissionais de longo prazo. Entre as iniciativas que 
valorizam a sustentabilidade no contexto da educação superior, cita-se como 
exemplo o “environmental sustainability ranking”, iniciativa ainda emergente, 
mas simbolicamente importante (Ragazzi; Ghidini, 2017). 

Ainda, para evitar o isolamento das atividades universitárias nas diferen-
tes vertentes da sustentabilidade, é necessário estabelecer redes temáticas, ou 
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iniciativas análogas que favoreçam senão a interação ao menos o conhecimento 
da existência de grupos alternativos de ação temática. Estudos de caso bem 
sucedidos envolvem a criação tanto de comunidades de estudantes em torno 
da sustentabilidade (Johan; Turan; Iop, 2016) quanto de redes de interação e 
conectividade (Bothun, 2016). 

Por fim, a universidade também deve promover a divulgação científica, 
preferencialmente em canais de comunicação de acesso livre, como websites, e 
espaços públicos. Um bom exemplo é a Estação de Ciência da Universidade 
de São Paulo (USP, 2018), infelizmente desativada, que, por meio de lingua-
gem, tecnologia e experimentos, buscou tornar o conhecimento científico mais 
acessível ao cidadão comum. Iniciativas como esta estão em consonância com a 
ciência cidadã, uma ciência que dá respostas ao mundo da vida.

Considerações finais
A implementação da Agenda 2030 representa, ao mesmo tempo, um desa-

fio e uma oportunidade para as cidades brasileiras, para correção de iniquidades 
econômicas, sociais e ambientais históricas, por meio da incorporação de estra-
tégias de mitigação, adaptação e resiliência, ao planejamento e gestão urbanos, 
com participação popular e parâmetros de governança. Não faltam diretrizes e 
instrumentos: o sistema jurídico-político brasileiro, ainda afinado com as discus-
sões internacionais, provê as cidades com o mínimo necessário para a construção 
da sustentabilidade urbana. Entretanto, há muito mais a fazer para tornar as 
cidades brasileiras socialmente inclusivas, ambientalmente equilibradas, econo-
micamente produtivas, culturalmente diversas e politicamente participativas. As 
universidades não só podem como devem atuar em favor da sustentabilidade 
urbana, fomentando o desenvolvimento de soluções sustentáveis para as cidades 
por meio da inter/transdisciplinaridade e integração de saberes. O Programa 
Cidades Globais do IEA/USP, assim como seu Ciclo de Seminários UrbanSus, 
que propiciaram as reflexões que compõem este artigo, são bons exemplos do 
apoio que a universidade pode dar aos estudos e discussões sobre a sustentabi-
lidade.
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resumo – Elaborado com base na análise de dados oficiais, documentos internacionais, 
textos legislativos e extensa revisão bibliográfica, este artigo apresenta algumas reflexões 
sobre temas relevantes à implementação, pelas cidades brasileiras, dos Objetivos do De-
senvolvimento Sustentável, fixados pela Agenda 2030 para o Desenvolvimento Susten-
tável da Organização das Nações Unidas, apontando os instrumentos legais existentes 
no âmbito da Política Nacional do Meio Ambiente, Política de  Gestão de Recursos Hí-
dricos, Estatuto da Cidade e Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, com ênfase às 
ações e estratégias urbanas de mitigação, adaptação e resiliência às mudanças climáticas, 
no intuito de contribuir, na universidade, para a orientação de pesquisas científicas inter 
e transdisciplinares, articuladas com a formulação, implementação e avaliação de políti-
cas públicas e voltadas a prover soluções para o enfrentamento dos complexos desafios 
de gestão e planejamento enfrentados pelas cidades contemporâneas.

palavras-chave: Mudanças climáticas, Objetivos do desenvolvimento sustentável, Pla-
nejamento urbano, Sustentabilidade urbana, Transdisciplinaridade.

abstract – Through analyses of official data, international documents and legislative 
texts, as well as an extensive review of the literature, this article reflects on some topics 
relevant to the implementation by Brazilian cities of the Sustainable Development Goals 
set by the United Nation’s 2030 Agenda for Sustainable Development., It points out 
the existing legal tools in the scope of the National Environmental Policy, the Water 
Resources Management Policy, the Statute of the City and the National Protection 
and Civil Defense Policy, with emphasis on urban mitigation, adaptation and resilience 
actions, and on strategies to tackle climate change, in order to make an academic con-
tribution to guide inter- and transdisciplinary scientific research on urban sustainability, 
articulated with the formulation, implementation and evaluation of public policies, and 
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Introdução
desenvolvimento urbano, especialmente em grandes metrópoles, 
acentua a necessidade cada vez mais recorrente de discussões que bus-
cam reestabelecer a qualidade ambiental necessária ao bem-estar coleti-

vo. O direito a um meio ambiente equilibrado, de uso comum e essencial à 
qualidade de vida está previsto na constituição Federal (segundo o art. 225 
da Constituição Federal de 1988). O desenvolvimento de instrumentos para a 
promoção do meio ambiente equilibrado para todos, incluindo o planejamen-
to, a regulação e implementação de áreas verdes, é de competência do poder 
público (Herculano, 2002). Porém, esses instrumentos podem ser complemen-
tados pela ação de movimentos ativistas que podem expandir as possibilidades 
de promoção de um ambiente equilibrado nas cidades (Alonso et al., 2007). 
Esse processo, também conhecido como “bottom-up”, é imprescindível para a 
construção de processos colaborativos que sustentem e apoiem as melhorias 
necessárias ao bem comum quando da não implementação dessas pelo poder 
público (Magalhães; Bodstein, 2009). A ação conjunta do poder público e dos 
movimentos ativistas visa a redução dos impactos da infraestrutura cinza, tal 
como construções, vias e indústrias, no ambiente social, saúde e ecossistema das 
cidades como um todo, sendo imprescindível a valorização da implementação 
de áreas verdes nestes espaços (Herzog; Rosa, 2010). As áreas verdes nas cidades 
compõem benefícios ambientais, estéticos e sociais, proporcionando melhorias 
na qualidade de vida através de serviços ecossistêmicos, como: absorção de ruí-
dos, atenuação da temperatura, regularização do ciclo hidrológico, conservação 
do solo, manutenção da biodiversidade, sequestro de carbono, filtro de poluição 
ambiental, entre outros (Loboda; De Angelis, 2005; Almeida, 2012; Buckerid-
ge, 2015). A fim de minimizar a problemática urbana e maximizar os benefícios 
das áreas verdes, as atuações do poder público e ativismo ambiental devem ser 
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cautelosamente analisadas à luz do conhecimento científico atual para otimizar 
as florestas urbanas e reduzir problemas associados a incompatibilidade de parte 
da biodiversidade às cidades. 

Expansão urbana
A expansão urbana é um dos fenômenos mais impressionantes do último 

século (Baklanov et al., 2016). A maior oferta de empregos, renda e serviços pú-
blicos levaram a um crescimento global das cidades (ibidem) após a metade do 
século XX (Meyerson et al., 2007), levando 55% da população mundial a viver 
no ambiente urbano atualmente (UN, 2018). A aglomeração contínua de habi-
tantes nas cidades promoveu mudanças no uso e ocupação do solo que resultou 
na redução gradual dos ecossistemas naturais e um aumento expressivo dos pro-
blemas ambientais (Seto et al., 2011). Esses incluem mudanças na biodiversi-
dade, nos ciclos biogeoquímicos e no clima (Grimm et al., 2008), tornando as 
cidades especialmente vulneráveis às mudanças climáticas (Estrada et al., 2017).

A maior vulnerabilidade às mudanças climáticas é especialmente evidente nas 
cidades com mais de dez milhões de habitantes, também conhecidas como megaci-
dades, que concentram grande parte dos problemas ambientais urbanos (Endreny 
et al., 2017). Cerca de 10% da população mundial estão expostos aos problemas 
ambientais comuns às megacidades (Folberth et al., 2015), dos quais 82% se en-
contram em países em desenvolvimento e de baixa renda (UN, 2018). São Paulo é 
o quinto maior conglomerado urbano do mundo com pouco mais de 21 milhões 
de habitantes (UN, 2018). Semelhante a outras megacidades, São Paulo sofreu 
intensa urbanização com uma aceleração do crescimento espacial e populacional 
após 1950 (Figura 1), sob as custas do ambiente natural (Torres et al., 2007).

A substituição do ambiente natural pela superfície construída tem o po-
tencial de modificar o clima das cidades numa intensidade ainda maior do que 
a promovida pelas mudanças climáticas globais. A formação de ilhas de calor 
é uma das alterações climáticas mais emblemáticas da urbanização. O menor 
controle microclimático como consequência da redução da vegetação, o uso 
de materiais com maior capacidade de retenção de calor, e aos fluxos de calor 
relacionados a atividades humanas (Baklanov et al., 2016) levam a um aumento 
da temperatura nas cidades. Esse aumento é em média duas vezes maior do que 
o registrado na Terra desde 1950, tornando cerca de 60% da população urbana 
mundial vulnerável aos efeitos do aquecimento global (Estrada et al., 2017). No 
caso de São Paulo, a população foi exposta a um aumento de temperatura de até 
3˚C no último século (Figura 2a), superior à média de 0,76˚C registrados no 
Globo e 0,61˚C registrado em todo o Hemisfério Sul (Figura 2b). Além da tem-
peratura, os padrões de precipitação local também são afetados pelo processo de 
urbanização (Baklanov et al., 2016) como resultado do aumento das atividades 
convectivas na cidade, da rugosidade da superfície urbana, e do aumento das 
emissões de aerossóis (poluição do ar), que afetam as transferências de calor, a 
formação de nuvens e o regime de precipitação (ibidem).
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Fonte: Elaboração própria (Giuliano Maselli Locosselli).

Figura 1 – Expansão da área urbana (cinza) de São Paulo (limites em azul) desde 
1881. O gráfico mostra a evolução temporal da proporção de área ur-
bana e da população na cidade (IBGE e Emplasa). Na composição mul-
tiespectral falsa-cor (CBERS II, 2017), os tons de vermelho indicam as 
florestas e os tons de cinza indicam áreas urbanas.

Essas mudanças nas condições climáticas das cidades se somam ao aumen-
to da poluição ambiental, que é uma preocupação crescente nos grandes centros 
urbanos (Grimm et al., 2008). A poluição do ar é uma das mais notórias por 
ser responsável por 4,2 milhões de mortes prematuras por ano em todo o globo 
(IHME HEI, 2017), sendo o quinto maior fator de risco de morte em todos 
os gêneros e faixas de idade (ibidem). Em geral, a poluição do ar nas megaci-
dades está acima dos níveis recomendados pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS). A concentração de material particulado (MP), por exemplo, é cerca de 
duas vezes maior que o nível recomendado pela OMS (10mg/m3 de MP2.5) na 
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Fonte: Elaboração própria (Giuliano Maselli Locosselli).

Figura 2 – Tendências históricas de elevação de temperatura média anual, a) no nor-
te da cidade de São Paulo de acordo com os dados da estação Mirante 
de Santana – Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e no sul da 
cidade de acordo com os dados da estação do Instituto Astronômico e 
Geofísico USP (IAG / USP), b) anomalias de temperatura para o Globo 
e para o Hemisfério Sul (Climate Research Unit).

cidade de São Paulo, chegando a níveis sete vezes mais elevados do que o re-
comendado, em cidades do Sudeste Asiático (IHME HEI, 2017; Cheng et al., 
2016). A concentração de metais pesados adsorvidos no material particulado 
também é preocupante, e está diretamente associada às atividades industriais e 
à frota de veículos automotores (Moreira et al., 2016; Locosselli et al., 2018). 
Medidas como a proibição do uso de chumbo tetraetila na gasolina na década 
de 1980 resultaram na redução das concentrações de chumbo nas partículas em 
suspensão na atmosfera (Locosselli et al., 2018). Entretanto, as concentrações 
de outros elementos ainda são preocupantes. Além de afetar diretamente a saúde 
humana, as emissões das grandes cidades resultam em mudanças na composi-
ção química da atmosfera que podem afetar o próprio clima. Cerca de 78% das 
emissões globais de CO2 provêm das atividades urbanas, apesar de as cidades 
cobrirem menos 3% de toda a superfície emersa do globo (Brown, 2001). Essas 
emissões reforçam o aumento de temperatura em escala local, com efeitos na 
umidade relativa e precipitação, além de contribuir com as mudanças climáticas 
em nível global (Folberth et al., 2015). A poluição do ar, portanto, adiciona 
maior complexidade ao ambiente urbano ao afetar tanto a saúde da população 
como os padrões climáticos nas grandes cidades.
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Florestas urbanas e serviços ecossistêmicos
A restauração dos ecossistemas nas cidades representa uma medida eficaz 

para reverter os processos de degradação ambiental resultantes da urbanização. 
A reversão desses processos pode ser favorecida em regiões com alta biodiversi-
dade, ao multiplicar os serviços ecossistêmicos das florestas urbanas (Benayas et 
al., 2009; Mace et al., 2012), transformando-as em florestas funcionais. Essas 
florestas funcionais podem ser generalistas ao prover dois ou mais serviços, ou 
dedicadas a serviços específicos ligados a necessidades regionais (Nijnik et al., 
2010), variando de acordo com a estrutura e combinação de espécies. São Paulo 
pertence ao domínio da Mata Atlântica, o qual é um “hotspot” de biodiversidade 
com 3.343 espécies arbóreas (Brazilian Flora Group, 2015), dentre as quais 577 
estão presentes na cidade (Inventário da Biodiversidade do Município de São 
Paulo 2016). Esse número chega a cerca de 762 espécies arbóreas ao incluir as 
espécies exóticas que também compõem a biodiversidade urbana (Alvey 2006). 
A combinação de grupos de espécies, de acordo com os seus serviços ecossistê-
micos pode maximizar o uso das florestas urbanas como soluções para os desa-
fios ambientais urbanos (Buckeridge, 2015).

Por exemplo, as florestas urbanas podem ser utilizadas para mitigar as mu-
danças no clima tanto em escala micro quanto em escala regional. No caso de 
São Paulo, a temperatura varia em até 10˚C, desde regiões mais quentes sem 
áreas verdes até regiões mais frias sob influência de grandes parques e remanes-
centes florestais (Ferreira; Duarte, 2019). Mesmo em regiões sob influência de 
áreas verdes, a temperatura varia de acordo com a densidade de indivíduos ar-
bóreos, suas características morfológicas de folhas e copa, além da capacidade de 
fotossíntese e evapotranspiração que transformam o calor sensível (aumento de 
temperatura) em calor latente (mudança de fase) (Abreu-Harbich et al., 2015; 
Rahman et al., 2017). Já o aumento da umidade relativa do ar depende da capa-
cidade de condução de água e evapotranspiração das espécies arbóreas, que pode 
variar entre a 177 a 400 litros de água por dia (Pataki et al., 2011; Buckeridge, 
2015). O ganho no conforto gerado por uma árvore em geral se restringe às 
pessoas sob sua influência direta, porém esse conforto se multiplica e ganha sig-
nificância espacial à medida que as áreas verdes e as árvores se distribuem ao lon-
go da superfície (Oke, 1989). Além da redução da temperatura e produção de 
água, as árvores assimilam toneladas de CO2 durante o crescimento, contribuin-
do com a mitigação das mudanças climáticas. Esse processo ocorre por meio da 
fotossíntese e alocação de carbono estrutural e não estrutural, especialmente em 
órgãos lenhosos (Körner 2003; Locosselli; Buckeridge 2017). 

Áreas verdes, ou espaços livres cujo componente principal é a vegetação 
(Lima; Amorim, 2016), também contribuem com a redução do escoamento 
superficial da água da chuva, potencialmente reduzindo os impactos ocasiona-
dos por enchentes (Berland et al., 2017). Esse potencial se deve à presença de 
solo permeável nas áreas verdes, o que favorece a percolação da água da chuva 
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e reduz o escoamento superficial. As árvores presentes nas áreas verdes também 
contribuem ao interceptar a água das chuvas devido a barreiras físicas das folhas 
e da casca cujo potencial varia de acordo com cada espécie (Xiao; McPherson, 
2016). O potencial de interceptação da água da chuva também depende do 
tamanho dos indivíduos arbóreos e o seu adensamento no espaço, sendo maior 
em áreas em estágios sucessionais mais avançados com árvores de maior porte e 
em disposição mais adensada (Zimmermann et al., 2013; Livesley et al., 2014).

Além da influência sobre as condições climáticas, as florestas urbanas tam-
bém contribuem com a interceptação da poluição do ar. O material particulado, 
assim como os elementos adsorvidos nessas micropartículas são retidos passi-
vamente por meio da deposição sobre a superfície do corpo das plantas, em 
especial nas cascas devido a sua rugosidade, e absorvidos ativa ou passivamente 
por estômatos e cutícula das folhas (Bolund; Hunhammar, 1999; McDonald et 
al., 2007; Janhäll, 2015; Jeanjean et al., 2016). Espécies com maior deposição 
de cera na superfície das folhas tem um potencial maior de retenção de material 
particulado e metais associados (Dzierzanowski et al., 2011). Esse potencial de 
retenção de poluição aumenta com o tamanho das árvores devido a maior área 
de deposição de folhas e cascas, o que resulta numa capacidade até 70 vezes 
maior de retenção de poluição do que árvores de pequeno porte (McPherson et 
al., 1994). A capacidade de filtrar o ar das árvores pode representar uma redu-
ção de até 41% da concentração de alguns metais no ar (estimados a partir das 
concentrações nas cascas), quando comparada a regiões com pouca ou nenhuma 
área arborizada (Moreira et al., 2018). Em conjunto, da capacidade das árvores 
de filtrar o ar e o número adequado de indivíduos arbóreos nas florestas urbanas 
resultam na remoção de algumas toneladas de poluentes atmosféricos a cada ano 
nas cidades (Nowak et al., 2014).

Os serviços ecossistêmicos de áreas verdes e das árvores vão além das mu-
danças na estrutura física das cidades, afetando diretamente a interação entre 
as pessoas e a percepção de bem-estar. A presença de árvores e áreas verdes im-
pacta positivamente algumas doenças mentais por meio da redução de estresse 
e aceleração da recuperação de pacientes acometidos por tais doenças (Bowler 
et al., 2010; Bratman et al., 2012; Maller et al., 2006). As áreas verdes também 
favorecem as atividades físicas e as interações sociais favorecendo a percepção 
de bem-estar (Sugiyama et al., 2008), principalmente naqueles influenciados 
diretamente por áreas com cobertura verde a menos de 250 metros de suas resi-
dências (Ulmer et al., 2016). A percepção de bem-estar é ainda maior em áreas 
com maior biodiversidade (Carrus et al., 2015).

Portanto, as árvores e os seus serviços ecossistêmicos se destacam como 
peça-chave pare mitigar problemas ambientais urbanos (Dobbs et al., 2014; 
Buckeridge, 2015). Dentro das florestas urbanas, cada espécie de árvore traz 
contribuições por meio da morfologia e fisiologia, incluindo fotossíntese e a eva-
potranspiração. O conhecimento dos processos biológicos por trás dos serviços 
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ecossistêmicos sustenta o desenvolvimento e a implementação dessas soluções 
de baixo custo otimizando o papel das florestas urbanas (Everard; Mcinnes,  
2013). Conhecer como o ambiente urbano modula esses processos biológicos 
das árvores é uma questão fundamental (Mcpherson et al., 1994; Sydnor; Sub-
burayalu, 2011; Mullaney et al., 2015) e a falta desse conhecimento científico 
limita a implantação de florestas funcionais que maximizem o uso dos serviços 
ecossistêmicos para contornar os problemas ambientais urbanos.

Justiça ambiental
Há duas décadas e meia, a literatura na área de justiça ambiental vem avan-

çando significativamente, com a origem no estudo de alguns movimentos sociais 
dos Estados Unidos que ressaltavam a maior vulnerabilidade de grupos sociais à 
exposição a riscos ambientais (Herculano, 2002). Estudos sobre a justiça am-
biental avançaram também em outros países tanto do Hemisfério Norte quanto 
do Sul, destacando a exposição desproporcional de minorias e populações de 
baixa renda a usos e ocupações do solo com maior potencial de degradação das 
condições ambientais (Anguelovski, 2013). Em contraste, populações de maior 
renda tendem a se beneficiar de condições ambientais mais favoráveis decor-
rentes da presença de parques públicos, orlas marítimas e florestas (ibidem). A 
exposição desproporcional de parte da população a um ambiente degradado, 
incluindo a contaminação do ar e da água, invariavelmente resulta numa forte 
associação entre desigualdade ambiental e saúde (Corburn, 2005). A expansão 
desse conceito ao longo dos anos extrapolou as questões tradicionais de justiça 
social, entendendo-se à justiça ambiental como o direito a um ambiente saudá-
vel para todas as pessoas, incluindo nas definições de ambiente os meios ecológi-
cos, físicos, sociais, políticos e econômicos (Melosi, 2000). Com o crescimento 
da urbanização e a geração de impacto antrópico sobre o meio ambiente natural 
cada vez mais recorrente, ficou claro que a percepção das cidades como fenôme-
nos industriais exclusivamente, e não como um ecossistema completo, foi um 
equívoco recorrente (Flanagan, 2015 ). 

Por exemplo, em São Paulo, grande parte das áreas verdes está concentra-
da na região central da cidade (Buckeridge, 2015). Essas regiões incluem a con-
centração de árvores viárias e parques (Figura 3), local da cidade onde há tam-
bém maior concentração de renda. Algumas regiões muito adensadas, como o 
extremo leste da cidade, claramente carecem de uma maior arborização nas ruas, 
nos parques, além de áreas de proteção natural. Nessas regiões, a população vive 
sob condições menos favoráveis sujeita a, por exemplo, temperaturas diurnas 
médias acima de 35˚C (Ferreira; Duarte, 2019). Existem, ainda, enclaves de 
áreas urbanas altamente adensadas na cidade, como os aglomerados subnormais, 
muitas das quais sem qualquer presença de áreas verdes, justamente onde vivem 
as populações de menor renda. Em contraste, o sul da cidade de São Paulo abri-
ga regiões nas quais populações de baixa renda estão sob influência de extensas 
áreas de proteção ambiental, onde ainda carecem de maior qualidade de vida.
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Fonte: Elaboração própria (Giuliano Maselli Locosselli).

Figura 3 – Densidade de árvores viárias x densidade populacional. Lado esquer-
do, em verde, a escala de árvores viárias; lado direito, em vermelho, a 
população (hab./ha). Dados provenientes do GeoSampa e Centro de 
Estudos da Metrópole. 

Dentre as transformações mundiais decorrentes da urbanização, as vincu-
ladas à degradação ambiental e à falta de justiça ambiental estão entre as mais 
pronunciadas, destacando-se, portanto, a importância de adotar medidas para 
reestabelecer o direito de todos a um ambiente saudável (Jacobi, 2013). Para 
isso, os governos lançaram mão de instrumentos regulatórios e de promoção do 
desenvolvimento de um ambiente equilibrado que trouxeram avanços significa-
tivos na proteção ambiental (Bullard; Johnson, 2000). Em muitos casos, porém, 
esses instrumentos se mostraram insuficientes para alcançar as populações mais 
necessitadas que ainda enfrentam diferenças nas aplicações das políticas públicas 
ligadas à saúde e ao meio ambiente, exposição desproporcional a condições am-
bientais adversas, avaliações e manejo de risco deficientes e zoneamento espacial 
discriminatório (ibidem). Como resultado, surgem movimentos da sociedade 
preenchendo o vácuo deixado pelo Estado em questões ambientais, com de-
mandas por mudanças e justiça (Oldfield, 2015).

Competências ambientais do poder público
No Brasil, conforme o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, cabe 

ao direito ambiental estabelecer um conjunto de princípios e regras jurídicas 
que têm como finalidade preservação, proteção, utilização e manutenção dos 
recursos naturais para garantir um ambiente natural saudável a todos os cidadãos 
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(Greco, 1992). Cabe aos estados, o distrito federal e os municípios, por meio 
de lei complementar, fixar critérios de cooperação administrativa sobre proteção 
ao meio ambiente e combate à poluição (art. 23, inc. VI, da CF). Conforme 
definido pelo direito ambiental, todos têm direito a um meio ambiente ecologi-
camente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida. Portanto, poder público e a coletividade deve defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações (art. 225 da CF). 

A gestão da arborização urbana é regulamentada por uma série de normas 
em São Paulo, podem-se citar as seguintes: I) Lei n.10.365, de 22 de setembro 
de 1987, que disciplina o corte e a poda de vegetação de porte arbóreo existente 
no município de São Paulo, regulamentada pelo Decreto Municipal n.26.535, 
de 3 de agosto de 1998; II) Decreto 7 Área Criminal Estadual n.30.443, de 20 
de setembro de 1989, que considera patrimônio ambiental e declara imunes de 
corte exemplares arbóreos situados no Município de São Paulo; III) Decreto 
Estadual n.39.743, de 23 de dezembro de 1994, que dá nova redação ao art. 
18, do Decreto Estadual n.30.443, de 20 de setembro de 1989; IV) Portaria 
do DEPRN44, de 25 de setembro de 1995, que disciplina os procedimentos 
para a autorização do corte de árvores isoladas em áreas rurais; V) Portaria do 
DEPRN-45, de 30 de agosto de 1994, que disciplina os procedimentos para a 
autorização do corte de árvores isoladas em áreas rurais (Sirvinskas, 2000), e as 
Leis 15.428 / 2011 e 16.050 / 2014, que estimulam o uso de espécies nativas 
que contribuam para a melhoria da qualidade ambiental, e ainda define que a 
escolha destas espécies deve se basear em estudos técnicos e científicos (a lei 
13.646 / 2003 foi revogada pelo parecer PGM 12.003, 30 de maio de 2019).

De forma mais pontual, a publicação da Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente do município de São Paulo n.913.718 de 12 de julho de 2018 define 
o espaçamento mínimo entre árvores de acordo com o porte das espécies, com 
uma área livre de 36 m2 para árvores de grande porte (baseado em Buckeridge, 
2015), 16 m2 metros para árvore de médio porte, e 6 m2 para árvores de pe-
queno porte. As mudas devem seguir um padrão de diâmetro na altura do peito 
de 3 cm, ou 5 cm de acordo com critérios técnicos, e em casos excepcionais de 
7 cm (Figura 4). Essa publicação também define o uso exclusivo de espécies 
nativas da Mata Atlântica, com a exceção do uso de espécies exóticas em áreas 
tombadas. Em casos de reflorestamento ou enriquecimento florestal, valem os 
padrões definidos por legislação municipal ou estadual aplicável. De acordo com 
a resolução da Secretaria de Estado do Meio Ambiente Resolução SMA 21, de 
21.11.2001, que “fixa orientação para o reflorestamento de áreas degradadas e 
dá providências correlatas”, a recuperação florestal exige diversidade elevada, e 
deve ser compatível com o tipo de vegetação nativa ocorrente no local. A restau-
ração florestal procura retornar uma condição ambiental mais próxima possível 
do original, tanto no aspecto estrutural quanto funcional do ecossistema, de 
forma a permitir que sucessão natural ocorra.
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Portanto, o poder público municipal tem por responsabilidade o estabe-
lecimento de critérios que gerenciem o ambiente urbano para tornar as cidades 
mais humanas (art. 182 da CF). Ressalta-se que humanizar a cidade é, portanto, 
dever do Estado e da coletividade, cabendo ao primeiro o estabelecimento de 
normas que protejam e amenizem impactos negativos sobre o meio ambiente, 
e ao segundo o cumprimento das normas estabelecidas, a cooperação e fiscali-
zação de ações prejudiciais ao ambiente e a participação ativa em campanhas e 
práticas educacionais. (Sirvinskas, 2000).

Fonte: Elaboração própria (Giuliano Maselli Locosselli).

Figura 4 – Representação esquemática dos tipos de plantio conforme a) as normas 
legais vigentes com espaçamento definido de acordo com o porte das 
árvores e padronização de tamanhos, e b) o modelo utilizado por ati-
vistas em diversas áreas da cidade de São Paulo que estimula o plantio 
adensado com mudas de diversas espécies nativas com diferentes portes. 

O ativismo ambiental nas cidades
O ativismo ambiental no Brasil começou a despontar na década de 1970. 

Anteriormente, existiam poucas ONG conservacionistas no Brasil, sendo a pri-
meira delas a Fundação Brasileira para Conservação da Natureza (FBNC), criada 
em 1958 e atuante até o início da década de 1980 (Mittermeier et al., 2005). 
Foi durante essa época que foi formada a base da estrutura governamental re-
lacionada às questões ambientais (Buckeridge, 2019), culminando inclusive no 
acréscimo de diversos pontos relacionados ao meio ambiente na constituição 
de 1988. Com o afrouxamento do regime militar, possibilitou-se a organização 
de grupos de protesto que permitiram a conversão de simpatizantes ambien-
talistas em ativistas, ampliando a capacidade de ação desses grupos (Alonso et 
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al., 2007). Essa capacidade foi apoiada pelo desenvolvimento gradual do apa-
rato burocrático-legal como o Código Floresta de 1965 e posterior a criação 
da Secretaria Especial do Meio Ambiente em 1973 (ibidem), e os subsequen-
tes dispositivos legais. A Rio-92, em conjunto com o estabelecimento de uma 
complexa rede de entidades governamentais e legislação pertinente (ver Sotto et 
al., neste número), tiveram papel central na solidificação das estratégias dos mo-
vimentos ativistas ambientais brasileiros, permitindo o engajamento em temas 
mais amplos, obtenção de financiamento nacional e internacional e capacidade 
de influenciar a formulação e desenvolvimento de políticas públicas nacionais 
(Alonso et al. 2007).

O aumento das demandas necessárias à estruturação das sociedades pos-
sibilitou a descentralização do poder público (Jacobi, 2003). Putnam (1994) 
declarou que as práticas sociais que constroem uma cidadania cultivam a respon-
sabilidade pessoal, a obrigação mútua e a cooperação voluntária entre o Estado 
e os cidadãos, competindo-lhes direitos e deveres. Sob essa perspectiva de coo-
peração, o ativismo encontra na arborização urbana um meio de instrumentali-
zação para construção de florestas urbanas que promovam uma vida saudável a 
todos (Netto; Junior, 2015), além de promover interações sociais sobre as quais 
o próprio movimento ativista se constrói (Figura 5). 

Fonte : Elaboração própria (Erica Moniz Ferreira da Silva).

Figura 5 – Os movimentos ativistas organizam os plantios na cidade agregando pes-
soas interessadas em promover o verde urbano.
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Em São Paulo, o movimento ativista de plantio de árvores tem crescido 
ao unir muitos atores em prol do plantio de árvores. O sistema utilizado por 
parte considerável dos ativistas está em consonância com as regulamentações 
competentes ao promover preferencialmente o plantio utilizando espécies arbó-
reas nativas da Mata Atlântica. Porém, difere na forma de plantio ao estimular, 
em geral, um maior adensamento de espécies arbóreas com mudas de diferentes 
tamanhos e maior diversidade de espécies (Figura 4). Esse modelo se concentra 
em áreas como praças e parques, ou outros espaços livres. Esses plantios mais 
adensados favorecem a formação de um microclima mais propício para: I) o 
desenvolvimento das espécies; II) a maior atração de animais polinizadores e 
dispersores; III) a redução da lixiviação do solo; IV) a aceleração do desenvol-
vimento dos indivíduos arbóreos; e V) a diminuição da taxa de mortalidade das 
mudas (Zahawi et al., 2013). O processo de sucessão ecológica produto do 
maior adensamento tem como objetivo recriar parte das paisagens naturais pre-
sentes antes do estabelecimento da cidade de São Paulo.

Construção das florestas urbanas,
adequando os modelos às necessidades
Para que as florestas urbanas passem a ser funcionais, ou seja, forneçam 

o máximo de serviços ecossistêmicos possíveis de acordo com os requisitos de 
cada região da cidade, há necessidade de conhecimento acerca das características 
de cada plantio, incluindo entre outros fatores as características fisiológicas e 
morfológicas de cada espécie, além de sua resiliência ao meio urbano (Benayas 
et al., 2009; Mace et al., 2012). A escolha de árvores a serem plantadas nas áreas 
urbanas deve ser previamente estudada e analisada dentro de um critério racional. 
Há sempre o potencial de que as árvores deixem de fornecer os serviços ecossis-
têmicos ou os forneça de maneira limitada, caso plantada em lugares que impe-
çam seu desenvolvimento adequado. Devem-se levar em consideração também as 
condições de clima, o solo e o espaço e exposição à poluição onde a árvores serão 
plantadas (Locosselli et al., 2019). Devido à riqueza da flora brasileira, é muito 
provável que seja possível encontrar uma combinação adequada de espécies de 
árvores para cada região da cidade (Sirvinskas, 2000), além de aproveitar as expe-
riências exitosas prévias mesmo que envolva o uso de algumas espécies exóticas.

As diferentes formas de plantio, seja de acordo com as normas e práticas do 
Estado, seja a executada pelos movimentos ativistas atuais, possuem vantagens e 
desvantagens claras. O plantio mais adensado executado pelos ativistas em áreas 
maiores podem potencializar alguns serviços ecossistêmicos (Tabela 1), como: 
a redução da temperatura e da poluição do ar, assim como levar ao aumento da 
evapotranspiração, interceptação da água da chuva e sequestro de carbono. Áre-
as mais adensadas também garantem uma maior proteção do solo contra erosão 
e lixiviação. O processo de adensamento, e o conhecimento sobre os benefícios 
dessa prática, provêm em grande parte de estudos desenvolvidos em áreas ru-
rais e ambientes naturais onde procuram-se restaurar as condições do ambiente 
natural. Apesar de os benefícios poderem se estender ao ambiente urbano, é 
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importante ressaltar que esse ambiente caracterizado por maiores temperaturas, 
menor umidade relativa, presença de poluição do ar, superfícies impermeáveis e 
construções cinzas já não garantem mais as condições necessárias para o desen-
volvimento de uma floresta tal como era encontrada na região antes do processo 
de urbanização. Assim, o uso de estratégias inadequadas de arborização pode, 
em alguns casos, levar ao efeito oposto do esperado. Por exemplo, enquanto o 
adensamento de árvores em regiões abertas na cidade contribui com a redução 
da poluição do ar, o adensamento de árvores em cânions urbanos pode na re-
alidade concentrar a poluição por reduzir a sua dispersão, aumentando a dose 
de poluição recebida pela população (Tong et al., 2015; Abhijith et al., 2017).

Como a arborização está inserida no contexto das cidades, ela deve neces-
sariamente incluir as relações sociais em seu planejamento, execução e usufruto. 
A atividade de execução do plantio pelos ativistas envolve muitos atores e pesso-
as engajadas da sociedade favorecendo as interações entre as pessoas. Como res-
saltado anteriormente, essas interações com as áreas verdes resultam em ganhos 
significativos de saúde e bem-estar. Entretanto, áreas muito adensadas em algu-
mas partes da cidade podem reduzir essas interações conforme o ecossistema 
se desenvolve por limitações físicas e dificuldades de acesso. Elas podem ainda 
criar microrregiões urbanas sem acesso pelo poder público, podendo favorecer 
até o aumento de alguns tipos de crime. Essas interações não são limitadas ao 
modelo de plantio mais comum ao poder público, no qual os espaços para a 
interação são mantidos mesmo em estágios mais avançados de desenvolvimento 
das árvores. 

A menor densidade de árvores facilita o manejo da vegetação, já que essa 
exige cuidados especiais no ambiente urbano. Assim, a construção das floretas 
urbanas não deve ser pensada estritamente como a restauração das florestas na-
turais, pois o ambiente urbano é muito distinto do natural, e ele sempre deve 
promover a inserção da população.

A compreensão do ambiente urbano como uma paisagem heterogênea e 
complexa exige soluções diversificadas. Tendo em mente que a responsabilidade 
de manutenção dos serviços ecossistêmicos prestados pela arborização é públi-
co, assim como o aproveitamento de seus benefícios (Cabral, 2013), as formas 
de plantio descritas para a cidade de São Paulo não são contrastantes, mas sim 
complementares. A ação do Poder Público para a construção das florestas, em 
geral, leva em consideração uma visão de gestão mais ampla, e promove a in-
teração entre as pessoas e as áreas verdes trazendo benefícios à população. Por 
outro lado, a força de mobilização e ação dos ativistas traz mudanças rápidas, e 
as estratégias adotadas podem trazer grandes benefícios em áreas que permitam 
formações mais fechadas de florestas onde o acesso já pode ser considerado 
mais difícil. Isso torna essas áreas, muitas vezes subutilizadas, em promotoras 
de serviços ecossistêmicos para toda a cidade. Como o ambiente formado pelos 
dois tipos de construção das florestas produz ambientes distintos, o uso destas 
abordagens favorece uma multiplicação da biodiversidade associada (Tabela 1). 
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Uma vez que o plantio de árvores tem consequências de longo prazo e 
que há necessidade de planejamento para lidar, no futuro, com a manutenção/
manejo de áreas urbanas e periurbanas, é fundamental que a escolha das espécies 
para as duas abordagens seja pautada em conhecimentos técnicos e científicos 
dentro de um contexto de planejamento urbano. Só assim será possível garantir 
adequação de cada espécie, seja ela nativa ou exótica, a cada situação. Portanto, 
o plantio de árvores num contexto de planejamento urbano sistêmico e com 
projeção de necessidades futuras é a única forma de garantir que quaisquer pro-
blemas como altos custos futuros de manejo relacionados à arborização sejam 
evitados, garantindo uma otimização dos serviços ecossistêmicos e a promoção 
do bem-estar e saúde das populações urbanas.

Tabela 1 – Contribuições e adequação dos dois sistemas de plantio mais comuns na 
cidade de São Paulo, o que segue as normas que determinam espaça-
mentos predefinidos de acordo com o porte da espécie, e o sistema de 
plantio adensado utilizados por muitos movimentos ativistas na cidade. 
As escalas de verde indicam a contribuição, ou adequação, em escala 
crescente do verde mais claro para o mais escuro
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resumo – Historicamente, a expansão das cidades resultou na substituição da paisagem 
natural pela urbana, tendo como consequência a degradação ambiental por meio das 
mudanças na cobertura do solo, nos sistemas hidrológicos, nos ciclos biogeoquímicos, 
no clima e na biodiversidade, tornando as cidades especialmente vulneráveis às mu-
danças climáticas. A reversão desses processos é uma medida que visa a promoção da 
qualidade de vida nas cidades, na qual a arborização possui um papel fundamental por 
fornecer uma série de serviços ecossistêmicos valiosos para a promoção da biodiversi-
dade, saúde e bem-estar social. Sendo direito de todos um meio ambiente equilibrado, 
saudável, de uso comum e essencial à qualidade de vida, o verde urbano é assunto 
interdisciplinar e de responsabilidade comum e generalizada. Cabe ao poder público a 
regularização, criação e manutenção dos plantios, promovendo o plantio de árvores a 
distâncias predeterminadas de acordo com o porte de cada espécie. Porém, os movi-
mentos ativistas se desenvolveram no vácuo da morosidade do poder público seguindo, 
em geral, o método de adensamento de árvores pautado pelo conceito de sucessão 
ecológica. Ao promover a restauração dos serviços ecossistêmicos, as duas iniciativas 
de plantio arbóreo tendem a trazer grandes benefícios às grandes cidades, como São 
Paulo. Porém, a complexidade da paisagem urbana exige uma avaliação sistêmica dos 
plantios para definir a sua adequação espacial e otimizar os seus benefícios. O plantio 
das florestas urbanas não deve ter como objetivo recriar as condições naturais pré-urba-
nização, mas sim, desenvolver áreas verdes integradas à malha urbana que garantam um 
ambiente saudável e equilibrado, preservando as interações sociais. Ao visualizar o meio 
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urbano como um ecossistema completo, é possível estabelecer critérios que otimizem os 
benefícios da arborização urbana. Estes critérios devem ser baseados em conhecimento 
técnico e científico, levando em conta necessidades sociais, para que o melhor método 
seja escolhido, caso a caso.

palavras-chave: Arborização urbana, Áreas verdes, Interações sociais, Justiça ambien-
tal, Serviços ecossistêmicos. 

abstract – Historically, the expansion of cities resulted in the replacement of natu-
ral landscape by urban environments, resulting in environmental degradation through 
changes in soil cover, hydrological systems, biogeochemical cycles, biodiversity, making 
cities particularly vulnerable to climate changes. Environmental restoration in cities is a 
measure to promote life quality, and urban forests play a key role in restoring the quality 
of the urban environment. They provide valuable ecosystem services for maintaining 
biodiversity, ensuring human health, and social well-being. As everyone has the right 
to live in a balanced, healthy and common use environment essential to suppor quality 
of life, urban green areas are an interdisciplinary issue of collective concern. It is the 
responsibility of the government to regulate, plant and manage urban trees in order 
to standardize urban afforestation by planting trees at predetermined distances accor-
ding to the size of each species. However, the vacuum in the greening process left by 
the State is being filled by activists who, in general, use a different protocol that aims 
at higher tree density based on the notion of ecological succession. By promoting the 
restoration of ecosystem services, both initiatives tend to bring significant benefits to 
large cities such as São Paulo. However, the complexity of the urban landscape requires 
a systemic evaluation of tree planting to define spatial adequacy and optimize benefits. 
The planting of urban forests should not aim to recreate pre-urban natural conditions, 
but rather to develop green areas integrated to the urban network that guarantee a 
healthy and balanced environment while preserving social interactions. By perceiving 
the urban environment as a complete ecosystem, it is possible to establish criteria that 
optimize the benefits of urban afforestation. These criteria should be based on technical 
and scientific knowledge, and take into account social needs, so that the best method is 
chosen on a case-by-case basis.

keywords: Urban trees, Green areas, Urban social interaction, Environmental justice, 
Ecosystem services. 
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Introdução
planejamento estratégico para as cidades voltou a ter protagonismo na 
Europa no final do século passado, depois de ter experimentado certa 
decadência nos anos 1980 (Albrechts, 2004). 

Pesquisa recente no âmbito do projeto do “City Leadership Initiative”, 
uma parceria do “City Leadership Lab” da UCL - University College Lon-
don, do Banco Mundial e da UN-Habitat, considerou o papel do planejamento 
estratégico em 143 cidades em nível mundial e, em 29 delas, examinou mais 
profundamente os respectivos planos estratégicos (Rapoport; Acuto; Grcheva, 
2018). Os dados obtidos mostram claramente a importância do planejamento 
estratégico para esse conjunto de cidades. 

A “Cities Alliance” publicou em 2006 (Cities Alliance, 2006) um guia 
sobre estratégias de desenvolvimento de cidades. Nesse guia, discutem-se os 
elementos fundamentais de um plano estratégico para as cidades e apresentam-
-se estudos de casos, ressaltando que grandes transformações podem ocorrer 
em cidades num período de 10 a 20 anos. O texto destaca, ainda, o potencial 
dos planos estratégicos como um importante meio para atrair investimentos e 
priorizar o uso dos recursos.

As Nações Unidas publicaram um relatório global sobre o planejamento 
de cidades sustentáveis (UN Habitat, 2009) no qual se discute, entre muitos 
outros temas, o potencial que o planejamento estratégico de longo prazo para 
as cidades tem para superar dificuldades apresentadas pelo planejamento mais 
tradicional baseado em planos diretores. Dessa forma destacam-se atributos po-
sitivos dos planos estratégicos como: ser orientado à ação e à implantação levan-
do em consideração os recursos necessários; ser flexível; ter foco no processo de 
planejamento; promover a integração de políticas públicas; entre outros.

A unidade de política de desenvolvimento urbano econômico do Hábitat 
da Nações Unidas no contexto do processo preparatório para a Nova Agenda 
Urbana destacou, por meio de seu relatório (United Nations Conference on 
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Housing and Sustainable Urban Development, 2017), a importância de as ci-
dades desenvolverem uma visão estratégica de longo prazo de forma que ela se 
torne referência para atração de investimentos e para a articulação de políticas 
públicas. Destacou ainda que o plano estratégico associado a essa visão deveria 
ser flexível. 

O objetivo deste trabalho é discutir como o planejamento estratégico de 
longo prazo pode direcionar o desenvolvimento das cidades. Ênfase será dada 
ao potencial que o planejamento estratégico de longo prazo tem para ser um 
instrumento efetivo de planejamento para as cidades brasileiras. Duas iniciativas 
de planejamento estratégico para cidades brasileiras são apresentadas de forma 
resumida para ilustrar os conceitos discutidos neste artigo e para exemplificar a 
aplicação do planejamento estratégico no contexto brasileiro. Pretende-se tam-
bém abordar características desejáveis dos planos estratégicos e seus conteúdos 
fundamentais.

O papel do planejamento estratégico
no desenvolvimento das cidades
Cidades consistem num conjunto de realidades extremamente complexas, 

que constituem o palco de dinâmicas sociais e econômicas que acontecem em 
certo espaço físico a partir de um estágio de implantação das infraestruturas 
urbanas, interagindo com o meio ambiente natural. Planejar as cidades e criar 
mecanismos adequados para que esse planejamento direcione realmente o que 
acontece na cidade é um desafio monumental. É nesse contexto que se insere 
o planejamento estratégico de longo prazo entendido como um processo con-
tínuo que busca conduzir a cidade para um futuro desejado, segundo um con-
junto de conteúdos, características e requisitos próprios. O planejamento estra-
tégico tem também se revelado um instrumento poderoso para que as cidades, 
em nível mundial, enfrentem de forma integrada seus desafios de ordem social, 
econômica e ambiental (Clark, 2013).

O estudo já mencionado na Introdução (Rapoport; Acuto; Grcheva, 
2018) enfatiza que o planejamento estratégico é um importante instrumento 
de liderença nas cidades e ao examinar as diversas iniciativas de planejamento 
estratégico reconhece que há uma significativa variabilidade nos planos – por 
exemplo, em relação a sua escala de tempo, a sua área de abrangência, a ser ou 
não uma lei e ao seu processo de construção.

Na sequência examinam-se os conteúdos que no entendimento do autor 
seriam os mais relevantes para um plano estratégico de longo prazo.

Conteúdos:
Visão de futuro
A construção de uma visão de futuro que sintetize as aspirações da cidade 

no longo prazo é um elemento fundamental de um plano estratégico. Ela pres-
supõe o entendimento da relação da cidade com a rede de cidades com que in-
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terage, de seus grandes desafios e oportunidades, das aspirações de seus cidadãos 
e da construção e avaliação de cenários de futuro. A partir desses elementos e no 
contexto do processo de participação que engaje seus cidadãos, a visão emerge 
como a convergência para um futuro compartilhado e desejado.

Conjunto de objetivos
Estabelecer um conjunto de objetivos que conduzam à visão de futuro é 

essencial. Os objetivos devem ser suficientemente estratégicos para abarcar as 
grandes transformações e iniciativas, mas não devem abranger todas as realiza-
ções possíveis. Um plano estratégico deve ser seletivo e focar no que realmente 
transforma a cidade no longo prazo.

Portanto, seus objetivos devem priorizar o que é essencial para se atingir 
a visão de longo prazo. É natural que políticas públicas setoriais que são impor-
tantes para a cidade sejam elaboradas e implantadas sem estarem necessariamen-
te detalhadas no plano estratégico. Por exemplo, é evidente que toda cidade 
deseja ter um bom sistema educacional e é natural que ela busque uma política 
educacional que, respeitando a legislação sobre o tema, procure maximizar os 
resultados positivos. O plano estratégico deve focar na definição dos objetivos 
que, relacionando-se à temática educacional, possam conduzir à cidade deseja-
da. Um plano estratégico não é a soma de uma infinidade de planos setoriais.

Estratégia de implantação
O plano estratégico deve ter como conteúdo intrínseco um plano de ação. 

É necessária uma estratégia de implantação que envolva hierarquização dos pro-
jetos e ações, um macro cronograma e as fontes de recursos, mesmo que depen-
dam de parcerias e acordos. 

Processo de construção do plano
A legitimidade do plano estratégico de longo prazo está ancorada em ele, 

de fato, refletir os anseios da cidade. Não se trata de buscar a unanimidade por 
parte de todos os seus moradores – o que seria até ingênuo –, mas sim de buscar 
uma pactuação majoritária do que se deseja no longo prazo e de quais serão os 
grandes caminhos a percorrer. Isso só pode ser alcançado se o plano resultar de 
um esforço genuíno de construção coletiva. Reconhece-se, de pronto, que esse 
talvez seja o maior desafio para a elaboração do plano estratégico, desafio que 
se mostra proporcional ao porte da cidade. O processo de construção do plano 
requer uma cuidadosa preparação que especifique as diversas etapas desse pro-
cesso e as formas de participação, de modo a envolver tanto o cidadão como as 
lideranças da sociedade civil organizada, desde as fases iniciais da elaboração do 
plano até a sua forma final. 

O plano estratégico em sua forma final nem sempre resulta em uma lei. O 
estudo da UCL (Rapoport; Acuto; Grcheva, 2018), já mencionado, mostra que 
em 66% das 29 cidades para as quais os planos estratégicos foram estudados, eles 
não têm a forma de lei. Considerando o arcabouço jurídico brasileiro atual, o 
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plano estratégico não seria necessariamente uma lei: o que lhe emprestaria força 
seria o reconhecimento genuíno da cidade dele representar sua vontade coletiva 
e, portanto, pertencer à cidade. A relação do plano estratégico com a legislação 
urbanística brasileira será discutida adiante.

Processo de monitoramento e avaliação
Num plano estratégico de longo prazo estamos falando de duas, três ou 

mais décadas. Seria até ingênuo pensar que se poderia estabelecer, em um dado 
momento, um plano para ser seguido à risca durante todo seu horizonte tem-
poral. Há mudanças dos condicionantes que existiam quando da elaboração 
do plano que não se poderiam antecipar. As mudanças tecnológicas no setor 
da comunicação e informação que revolucionaram como as pessoas interagem 
e se comunicam são um exemplo cristalino disso. Portanto, é imprescindível 
que haja um sistema de monitoramento da implantação do plano que contenha 
indicadores e metas de forma a controlar o progresso de sua implantação e me-
canismos e estruturas que permitam a sua avaliação e a proposição de ajustes. 
Dessa forma, é necessário entender o plano estratégico como um processo. Por 
outro lado, a visão e os grandes objetivos são em geral perenes. Os ajustes estão 
mais ligados aos meios de alcançá-los.

Potencial para o planejamento estratégico de longo prazo
ser um instrumento efetivo de planejamento
A Constituição brasileira trata expressamente do planejamento, dispondo, 

de modo geral, que, “como agente normativo e regulador da atividade econô-
mica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o 
setor privado” (art. 174). Certos instrumentos de planejamento, como o pla-
no plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual (art. 165), 
assim como o plano diretor (art. 182), foram objeto de menção constitucional 
específica. Contudo, não há uma sistematização estrita entre os planos no que 
se refere a relações de hierarquia e interdependência. Nota-se, de todo modo, 
que os instrumentos expressamente referidos tratam de matérias específicas, cor-
respondentes ao aspecto financeiro-orçamentário e ao ordenamento territorial. 
Não há previsão de um plano mais abrangente do ponto de vista temático, nem 
de algo especificamente voltado aos resultados de longo prazo.

Essas questões mostram nuances mais claras no caso do plano diretor, que 
detém algum protagonismo em âmbito municipal. Ao estabelecer o plano dire-
tor como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, 
os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que foram regulamentados pela 
Lei n.10.257, de 10 de julho de 2001 – conhecida como Estatuto da Cidade –, 
dão ênfase à disciplina da atuação dos diversos entes que interagem na cidade 
no que diz respeito à propriedade e ao uso do solo urbano. Sem embargo, não 
há um consenso a respeito do que constituiria a matéria do plano diretor. A 
norma federal à qual caberia delimitar tal temática, o Estatuto da Cidade (Lei 
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n.10.257/01), indica matérias a serem tratadas no plano diretor (art. 42), mas 
com pouco rigor. Na verdade, tal lei se refere a um conteúdo mínimo, que dei-
xa de fora, por exemplo, o próprio ordenamento territorial. Nesse cenário, há 
pouca segurança para afirmar, por exemplo, se seria admissível atribuir eficácia 
jurídica a dispositivos de um plano diretor que tratassem de escopos mais am-
plos, como o desenvolvimento econômico ou até mesmo certas políticas seto-
riais (Brega, 2017).

Na referência (Santos Jr.; Montandon, 2011), conduzida sob a coordena-
ção do Ministério das Cidades, reportam-se os resultados de pesquisa qualitativa 
sobre planos diretores que foram elaborados após a entrada em vigor do Esta-
tuto da Cidade. De forma geral, a pesquisa identificou uma ênfase nos temas de 
zoneamento, gestão do uso do solo, sistema viário, habitação e patrimônio his-
tórico e, em menor grau, saneamento ambiental e mobilidade urbana. De forma 
ampla, a pesquisa identificou várias deficiências que também são percebidas no 
exame de planos diretores selecionados ao acaso. Em alguns casos, verificou-se a 
simples transcrição de trechos do Estatuto da Cidade, sem vinculação com a re-
alidade municipal ou de forma desarticulada. Em outros casos, os instrumentos 
de política urbana não tiveram sua utilização demarcada no território municipal. 
Várias políticas setoriais, como habitação, saneamento ambiental e mobilidade, 
são muitas vezes tratadas de forma frágil, referindo-se a planos a serem desen-
volvidos posteriormente.

A pesquisa reforça a percepção de que, elaborados tão somente para cum-
prir o dever constitucional que é imposto às cidades com mais de 20 mil habi-
tantes, muitos planos diretores não conseguem direcionar o desenvolvimento 
do município naquilo que deveria ser seu conteúdo precípuo: o uso do solo e 
as infraestruturas urbanas. Por outro lado, um plano diretor deve ter subjacente 
uma visão de futuro e uma cidade desejada, o que raramente se depreende da 
análise de um plano diretor específico.

As cidades brasileiras abrigam cerca de 84% de sua população e são onde 
ocorre grande parte das dinâmicas sociais, econômicas, culturais e de formação 
nos diversos níveis no Brasil. As cidades, por propiciarem os contatos face a face 
entre seus habitantes, constituem o ambiente apropriado para moldar os avanços 
e as inovações nas técnicas de produção, nas áreas tecnológicas, culturais e artís-
ticas. É também na cidade que grande parte das necessidades da população bra-
sileira é atendida. Citam-se educação, saúde, proteção social, segurança, lazer, 
locomoção entre outras.  Essa complexidade é reconhecida quando do ponto 
de vista regulatório listam-se os instrumentos de política urbana no artigo 4º da 
Lei n.10.257 que vão de planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do 
território e de desenvolvimento econômico e social, passando por planejamento 
das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, incluindo o 
plano diretor, a disciplina do parcelamento, uso e ocupação do solo e planos de 
desenvolvimento econômico e social. 
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É nesse contexto que se insere o planejamento estratégico de longo prazo. 
Ele pode ser entendido como um esforço voluntário de pactuação e concerta-
ção dos diversos entes que interagem na cidade, poder público, setor privado e 
sociedade civil organizada entre outros, por um futuro da cidade desejado. O 
conjunto de conteúdos, características e requisitos do planejamento estratégico 
já foram discutidos antes e não serão repetidos aqui. No entanto, é fundamental 
destacar que não há conflito entre o planejamento estratégico de longo prazo 
e o arcabouço regulatório mencionado acima. Consensuar uma visão de longo 
prazo, estabelecer objetivos e priorizar um conjunto de ações são iniciativas que 
devem ter sinergia com a legislação existente que se relaciona com a cidade, 
podendo-se constituir numa referência importante para seu aperfeiçoamento, 
para sua integração e para o alinhamento dos diversos instrumentos de política 
urbana. Por outro lado, reconhece-se que a existência do conjunto de instru-
mentos de política urbana preconizados no artigo 4º da Lei n.10.257 que po-
tencialmente poderia vir a ser desenvolvido não garante, por si só, que a atuação 
dos agentes privados, do poder público e a sociedade civil organizada produzam 
no longo prazo resultados que reflitam interesses compartilhados e equilibrados 
da cidade. Dessa forma, percebe-se tanto o valor intrínseco do planejamento 
estratégico de longo prazo, bem como sua relevância, e as cidades brasileiras se 
beneficiaram muito de ter adicionalmente aos instrumentos de política urbana, 
o planejamento estratégico de longo prazo.

Nesse contexto é importante enfatizar a importância do plano diretor e 
descartar qualquer potencial conflito conceitual entre o plano diretor e o plano 
estratégico de longo prazo. De fato, eles têm escopos com abrangências dife-
rentes: enquanto o plano diretor tem foco no uso do solo e nas infraestruturas 
urbanas, o plano estratégico de longo prazo aborda de forma integrada desen-
volvimento econômico, social e urbano, e melhoria ambiental. Também aborda 
uso do solo e infraestruturas, mas nesse contexto mais amplo. Uma diferença 
fundamental é que o plano diretor é regulatório, ou seja, regra a ação dos vários 
agentes que atuam na cidade, principalmente do setor privado. Por outro lado, 
o plano estratégico de longo prazo articula os agentes na busca dos objetivos 
pactuados. Enquanto o plano diretor se restringe ao município, cabendo-lhe re-
grar o uso do solo para esse ente federativo, o plano estratégico de longo prazo 
busca articular as várias esferas de governo, já que seu conteúdo, em geral, tem 
projetos e objetivos que demandam a atuação concertada dessas várias esferas. 
Planos estratégicos de longo prazo têm uma escala temporal de duas, três e até 
mais décadas, ao passo que, para o plano diretor, a escala mais usual é de uma 
década.

Apesar das diferenças destacadas acima, há uma evidente sinergia entre 
os dois planos. Para que o plano estratégico de longo prazo possa ter sucesso é 
fundamental que a regulação estabelecida no plano diretor para o uso do solo 
e para as infraestruturas urbanas seja compatível com o que preconiza o plano 
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estratégico. Por outro lado, na medida em que, de fato, haja essa compatibili-
dade, o plano diretor será um instrumento poderoso para a realização do plano 
estratégico. Conceitualmente, no cenário ideal, o desenvolvimento do plano 
estratégico deveria ocorrer antes daquele do plano diretor e se tornar impor-
tante referência para sua elaboração. Da mesma forma, a lei de parcelamento, 
uso e ocupação do solo deveria ocorrer após o plano diretor, traduzindo seus 
conceitos para uma escala espacial menor. Essa relação de interdependência está 
mostrada na Figura 1.

Figura 1 – Relações de interdependência para instrumentos de planejamento.

Considerando a realidade brasileira em que o plano diretor é obrigatório 
para cidades com mais de 20 mil habitantes e que o plano estratégico atualmente 
não tem status de lei, sendo uma iniciativa volitiva de uma cidade, é relevante dis-
cutir como a harmonia preconizada na Figura 1 deveria ocorrer. Seria uma situa-
ção bastante normal aquela em que uma cidade com um plano diretor aprovado 
tenha a iniciativa de desenvolver um plano estratégico. Ao final do desenvolvi-
mento do plano estratégico há a real possibilidade de haver incompatibilidades 
entre o plano estratégico e o plano diretor previamente aprovado. O caminho 
natural seria que o plano diretor fosse revisado para se tornar compatível com 
o plano estratégico. No entanto, isso pode não ocorrer pois a revisão do plano 
diretor envolve todo um rito, inclusive a aprovação legislativa. Nessa situação 
indesejada seria forçoso reconhecer que a etapa “processo de construção do pla-
no estratégico” descrita antes tivesse sido deficiente, pois não teria resultado de 
um esforço genuíno de construção coletiva que permitisse ao plano estratégico 
ser reconhecido como o instrumento representativo da vontade coletiva rumo 
ao futuro desejado. Se assim fosse, ou seja, um instrumento representante da 
vontade coletiva, seria natural que as aprovações necessárias para compatibilizar 
a plano diretor e o plano estratégico ocorressem.  
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A discussão acima sinaliza para o grande potencial positivo que planos es-
tratégicos de longo prazo teriam não somente para direcionar o desenvolvimen-
to das cidades brasileiras, mas também para promover esse desenvolvimento. 
Ademais, tais planos têm uma relação de sinergia com os demais instrumentos 
de política urbana previstos no Estatuto da Cidade, em especial, com o plano 
diretor e a disciplina do parcelamento, uso e ocupação do solo. No caso em que 
a elaboração do plano estratégico precede a do plano diretor ou de sua revisão, 
o plano estratégico deveria ser referência importante para a elaboração do plano 
diretor.

Iniciativas de planejamento estratégico no contexto brasileiro
Mencionam-se duas iniciativas de planejamento estratégico no contexto 

brasileiro: o SP2040 e o SJBV2050, planos estratégicos de longo prazo para 
as cidade de São Paulo e de São João da Boa Vista, respectivamente. Pelas suas 
escalas totalmente distintas – São Paulo com mais de 12 milhões de habitantes e 
São João da Boa Vista com cerca de 90 mil habitantes – são exemplos de como 
o planejamento estratégico de longo prazo pode ter um papel relevante para um 
amplo espectro de cidades brasileiras. Não é objetivo discutir neste trabalho os 
conteúdos desses planos, que estão detalhados em suas respectivas publicações 
(SP2040, 2012) e (SJBV2050, 2016), mas caracterizar de forma resumida essas 
iniciativas e destacar aspectos que indiquem oportunidades e desafios para o 
planejamento estratégico de longo prazo das cidades brasileiras.

Os conteúdos básicos de planos estratégicos descritos antes estão presen-
tes em ambos os planos. Um diagnóstico de profundidade no qual se conside-
ram os condicionantes ambientais, sociais, econômicos e urbanísticos (uso do 
solo e infraestruturas urbanos) são elementos fundamentais dos dois planos. Nas 
Figuras 2 e 3 estão mostradas, respectivamente, as estruturas dos planos SP2040 
e SJBV2050, que foram extraídas das publicações editadas para a divulgação dos 
planos (SP2040, 2012; SJBV2050, 2016). 

No SP2040, os desequilíbrios estruturais que emergiram do diagnóstico 
estão explicitados e constituem os grandes desafios a serem superados no longo 
prazo. No SJBV2050, apesar de não estarem explicitados na estrutura do plano, 
os desequilíbrios também foram identificados e sua superação orientou muitas 
das propostas ali apresentadas. 

Elemento central de planos estratégicos, a visão está destacada na estrutu-
ra dos dois planos e não resultou apenas de uma análise técnica, mas refletiu as 
aspirações das cidades no longo prazo que foram captadas por meio do processo 
de participação.

Como destacado antes, o processo de construção do plano é um dos gran-
des desafios. No caso da cidade de São Paulo, esse desafio é ainda maior, dada 
sua população, suas dimensões territoriais e sua complexa rede de atores da so-
ciedade civil organizada. Esse processo exigiu um desenho cuidadoso. Por um 
lado, foi ouvido um grande número de especialistas de diversas áreas sobre quais 
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Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. SP 2040: A Cidade que quere-
mos. São Paulo, 2012, p.21.

Figura 2 – Estrutura do SP2004. 

seriam os grandes desafios da cidade e os caminhos para superá-los. Foram ela-
borados questionários detalhados que demandaram um grande esforço técnico 
que foi lastreado pela elaboração do diagnóstico. Foi usada a técnica WebDelphi 
(Wright; Giovinazzo, 2000) para sua consecução. Ouvir a população da cidade, 
o que é essencial, exigiu várias iniciativas concorrentes. Foram realizadas: ofici-
nas públicas em diversas regiões da cidade (aqui se utilizaram as subprefeituras, 
que constituíam a designação para a divisão administrativa da cidade na época); 
fórum de debates virtual; aplicação de questionários tanto pela internet quanto 
por meio de entrevistadores atuando em pontos de grande fluxo de pessoas, 
como estações de trem e de metro, terminais de ônibus, aeroportos e parques, 
entre outros; interação com a sociedade civil organizada, que se deu por meio 
do Conselho Consultivo do Plano, congregando 23 entidades representativas 
dos trabalhadores, do comércio, dos serviços, da indústria, associação de mo-
radores e universidades. Nesse processo de participação envolveram-se apro-
ximadamente 25 mil paulistanos, o que, considerada a abrangência territorial 
das atividades e a diversidade de perfis dos participantes, forneceu uma amostra 
significativa da população da cidade.
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Fonte: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, Plano São João 2050, São João da Boa 
Vista, 2016. Disponível em: <http://www.saojoao2050.com.br/plano-estrategico>, p.21.

Figura 3 – Estrutura do Plano São João da Boa Vista  2050.

O processo de participação em São João da Boa Vista utilizou a rede de 
escolas públicas para propiciar a oportunidade de participação em cada bairro. 
A determinação em favor da existência de um processo intensamente participa-
tivo levou à utilização de 119 horas de carros de som e à distribuição de 40 mil 
folhetos em residências, além de divulgação em jornais, televisão, rede sociais, 
entre outras. Houve ainda cerca de 70 encontros técnicos para a discussão e 
construção de conteúdos do plano mobilizando os atores e entidades da so-
ciedade civil organizada. As discussões foram ainda potencializadas pelo fórum 
“on line” e por um aplicativo para “smartphones” específico para a participação 
na construção do plano. Merece destaque pesquisa com jovens moradores da 
cidade de 14 a 29 anos, com uma concentração na faixa etária de entre 15 e 19 
anos (92% do total), que procurou captar os comportamentos socioculturais e as 
perspectivas de futuro desses jovens tendo sido respondidos 1960 questionários 
em 119 bairros diferentes. 

Ambos os planos organizam os seus objetivos, propostas e ações por meio 
de eixos estruturadores e projetos catalisadores. Os eixos estruturadores são 
temáticos, abordando desenvolvimento social, econômico, urbano e melhoria 
ambiental. Os projetos catalisadores constituem-se em programas que são niti-
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damente transversais em relação aos eixos estruturadores. O grande objetivo de 
cada projeto catalisador é de fácil percepção pela população e sua implementa-
ção tem o condão de conduzir a cidade para a concretização de sua visão.

Pela análise dos conteúdos dos eixos e dos projetos catalisadores percebe-
-se que eles refletem os desafios e oportunidades específicas de cada cidade e sua 
visão de futuro. Por exemplo, o projeto catalisador “Cidade Aberta” do plano 
SP2040 está muito ligado ao fato de São Paulo ser uma cidade global, buscando 
o fortalecimento de sua posição nas redes internacionais de negócios, finanças, 
turismo e informação.

O projeto catalisador “Cidade de 30 minutos”, também parte do SP2040, 
endereça de forma muito clara um dos principais desafios da cidade: o lon-
go tempo que seus moradores despendem para chegar ao trabalho e retornar 
aos seus domicílios, o que é uma consequência da localização desequilibrada 
de oportunidades de trabalho e moradias. Na última pesquisa origem-destino, 
atualizada em 2012, a média de tempo despendida nas viagens de trabalho era 
de 49 minutos. No entanto, muitas viagens duram muito mais do que os 49 
minutos. Por exemplo, nessa mesma data, a média de tempo das viagens que 
envolviam o transporte público era de 74 minutos. Esse objetivo claro, de redu-
zir o tempo médio das viagens de trabalho para 30 minutos, é facilmente com-
preendido pelos moradores da cidade e o atendimento dessa meta levaria a uma 
grande melhoria da qualidade de vida da população e da eficiência econômica da 
cidade. Por outro lado, o programa de iniciativas necessárias para se atingir esse 
objetivo é extremamente abrangente, requerendo tanto a expansão da rede de 
transportes de média e alta capacidade quanto a implantação de uma estratégia 
de redesenvolvimento urbano onde se busca a intensificação do uso do solo nas 
áreas que têm infraestrutura de transporte, privilegiando o uso misto e a mistura 
de renda. A transversalidade das ações desse projeto catalisador é evidente, bem 
como a simplicidade e a relevância de seu objetivo. 

No caso de São João da Boa Vista, o projeto catalisador “Polos Econô-
micos Estratégicos” está lastreado na oportunidade de potencializar a liderança 
que São João já exerce na sua região em várias atividades econômicas, de forma 
a propiciar um importante vetor de desenvolvimento econômico. Estabelece 
um programa de ações para dinamizar as atividades ligadas a educação, saúde, 
tecnologia, cultura, turismo e gastronomia, observado que as atividades ligadas 
a educação, por terem um efeito multiplicador, serão essenciais para o sucesso 
do programa nas demais áreas. Talvez o maior desafio de São João seja evitar o 
espraiamento urbano que começou a se configurar a partir da proliferação de 
loteamentos residenciais nas áreas periféricas de sua mancha urbana. A conten-
ção desta expansão e a criação de condições para que o desenvolvimento urba-
no ocorra de forma orgânica e majoritariamente em sua área já urbanizada são 
essenciais para cidade, estando as estratégias para tal contidas nas propostas do 
plano e, em particular, no projeto catalisador “Cidade Compacta”.
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Os eixos estruturadores em ambos os planos contêm um conjunto de ob-
jetivos e cada objetivo um conjunto de propostas. Dessa forma, ganha-se con-
cretude para implementação do plano dentro de um contexto hierárquico. Os 
projetos catalisadores delineiam um conjunto de ações e há muitas propostas 
dos eixos que colaboram para os programas dos projetos catalisadores.

Ambos os planos abordaram as estratégias de implantação. No caso de São 
Paulo, o nível de detalhamento que foi possível obter dos projetos catalisadores 
foi bem maior pois, em vários deles, foram articuladas iniciativas existentes, na 
maioria das vezes desenhadas com uma visão setorial, que vieram, por meio do 
projeto catalisador, compor um programa integrado. Por exemplo, no “Cidade 
de 30 minutos” a expansão do sistema de média e alta capacidade já tinha um 
desenho de linhas, o qual se integrou a uma estratégia de redesenvolvimento 
que foi articulada como uma contribuição do plano. Foi então possível para o 
SP2040 fazer uma estimativa dos recursos necessários para a implantação dos 
projetos catalisadores que está detalhada na Tabela 1 reproduzida do plano. 
Nota-se que há uma partição dos recursos necessários pelas esferas de governo 
que teriam a governança de partes das iniciativas requeridas. Com base nesses 
valores foi possível avaliar a viabilidade financeira no que dependia do municí-
pio, considerando condicionantes de arrecadação e captação de recursos extra 
orçamentários em um contexto de cenários de futuro.

Tabela 1 – Custos estimados SP 2040

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. SP 2040: A Cidade que queremos. 
São Paulo, 2012, p.321.

Estimativa de recursos externos e Municipais por Projeto catalisador – em R$ Milhão

Projeto catalisador Custo 
total

Projetos de governança
da União ou do Governo 

do Estado

Projetos de 
governança 
Municipal

Recursos 
externos

Previsão de 
recursos do 
Município

Cidade aberta 32.600 29.900 2.700 2.700 0

Cidade de 30 
minutos 178.857 149.808 29.049 736 28.313

Comunidades 62.625 7.702 54.923 38.763 16.610

Parques  
urbanos 1995 0 1.995 0 1.995

Pólos de 
oportunidades 21.973 653 21.321 0 21.321

Rios vivos 16.443 14.833 1.610 1.610 0

Total geral 314.493 202.896 111.997 43.809 67.789
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No caso de São João da Boa Vista, vários projetos catalisadores foram con-
tribuição do plano, não tendo um nível de detalhamento que permitiria fazer 
estimativas confiáveis. Dessa forma, indicaram-se para cada projeto catalisador 
as fontes de recursos que poderiam ser consideradas quando do detalhamento 
desses projetos.

Sobre o processo de monitoramento e avaliação no SP2040, estabeleceu-
-se um conjunto sucinto de indicadores de resultados compatíveis com a na-
tureza estratégica do plano. Os indicadores procuram quantificar as grandes 
transformações almejadas pelos projetos catalisadores, de modo a serem de fácil 
entendimento pela população. De modo associado a cada indicador, foram defi-
nidas metas com dois horizontes temporais para seu atingimento: 2025 e 2040. 
O processo de avaliação estaria ancorado no Conselho Consultivo do Plano 
definido anteriormente, que representaria a sociedade civil organizada, criando 
o instrumento para que ela fosse a efetiva guardiã do plano. Esse conselho seria 
responsável pelo acompanhamento do cumprimento da metas, do desenvolvi-
mento dos projetos, da priorização dos recursos e pela mediação da constante 
interação com a sociedade com vistas a sua atualização, tornado o plano um 
instrumento vivo e o planejamento estratégico um processo contínuo. Também 
faria a ligação entre a administração pública e a sociedade civil organizada, de 
forma que a administração pública se engajasse em dar o suporte técnico para 
que o Conselho pudesse funcionar. 

Para São João da Boa Vista o plano propõe a criação de um conselho ges-
tor que teria papel análogo ao Conselho Consultivo de SP2040, ao qual caberia 
o estabelecimento dos indicadores e metas que fossem compatíveis com o deta-
lhamento dos projetos catalisadores.

Considerações finais
Procurou-se evidenciar o grande potencial que o planejamento estratégico 

de longo prazo tem para fomentar o desenvolvimento social, econômico e urba-
no das cidades alinhados a uma visão de futuro da cidade desejada.

No caso brasileiro esse potencial é muito significativo não só pelo alto ní-
vel de urbanização do país, mas também pelos monumentais desequilíbrios que 
as áreas urbanas têm e cuja superação exige uma estratégia sustentada de longo 
prazo.

Examinaram-se as características desejáveis de planos estratégicos de longo 
prazo. Ao discutirem-se essas características se evidenciam os potenciais bene-
fícios que podem ser obtidos com o desenvolvimento desses planos de forma a 
propiciar um processo de planejamento de longo prazo que empodere a cidade, 
no sentido mais amplo – dos seus diversos atores –, a assumir o controle de seu 
destino no longo prazo.

Importante destacar, como mostrou a discussão precedente, que não há 
conflito do plano estratégico de longo prazo e os demais instrumentos de pla-
nejamento urbano previstos na legislação urbanística brasileira, mas sim sinergia.
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resumo – Discute-se como o planejamento estratégico de longo prazo pode direcionar 
o desenvolvimento das cidades. Ênfase é dada ao potencial que o planejamento estraté-
gico de longo prazo tem para ser um instrumento efetivo de planejamento para as cida-
des brasileiras. Duas iniciativas de planejamento estratégico para cidades brasileiras são 
apresentadas de forma resumida para ilustrar os conceitos discutidos neste artigo e para 
exemplificar a aplicação do planejamento estratégico no contexto brasileiro. Abordam-
-se características desejáveis dos planos estratégicos e seus conteúdos fundamentais.

palavras-chave: Cidades, Planejamento estratégico, Planejamento urbano, Instrumen-
tos urbanísticos.
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abstract – This article discusses how long-term strategic planning may direct the de-
velopment of cities, emphasizing the potential that long-term strategic planning has 
to be an effective planning instrument for Brazilian cities. Two initiatives of strategic 
planning for Brazilian cities are summarized to illustrate the concepts under discussion 
and to exemplify the use of strategic planning in the Brazilian context. The desirable 
characteristics and the fundamental concepts of strategic planning are also discussed. 

keywords: Cities, Strategic planning, Urban planning, Urban instruments.
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Introdução
cidade representa a forma que os seres humanos preferem para viver 
em sociedade e prover suas necessidades cotidianas. Atualmente 55% da 
população mundial vivem nas cidades. Em 2030, mais de 60% das popu-

lações em todo o mundo serão urbanas. Já as projeções para 2050 apresentam 
que o total deverá estar em 70% (UN, 2015). No Brasil, a população urbana já 
chega a 85%, o que representa uma das maiores taxas do mundo. À medida que 
as cidades crescem em tamanho e população, aumenta também a dificuldade de 
se manter o equilíbrio espacial, social e ambiental.

Devido à sua complexidade, a cidade pode ser entendida como um ecos-
sistema vivo, considerando o conceito em seu sentido amplo, uma unidade am-
biental, em que todos os elementos e processos do ambiente são inter-relaciona-
dos e interdependentes, de modo que um a mudança em qualquer componente 
resultará terá impacto nos outros componentes (Silva; Vargas, 2010).

Segundo Engel e Almeida (2017), além dos elementos naturais que inte-
gram o ecossistema das cidades, é necessário somar os processos econômicos, 
políticos e culturais – o ecossistema social. A cidade expressa, pois uma interação 
sistêmica e recíproca entre ecossistema social e ecossistema natural.

Por outro lado, Os centros urbanos crescem e com eles crescem os gran-
des problemas sociais e desequilíbrios ambientais, que resultam na diminuição 
da qualidade de vida, degradação ambiental acelerada e riscos de governabili-
dade – uma característica não presente nos ambientes naturais, em que não há 
“decisões” tomadas por autoridades ou representantes da população.

Nesse sentido, as cidades têm como desafio enfrentar os problemas urba-
nos com o objetivo de oferecer uma melhor qualidade de vida à sua população, 
ao mesmo tempo que mantém ou incrementa o crescimento econômico e tam-
bém garante a equidade e a sustentabilidade ambiental (Nam; Pardo, 2011).

De acordo com Acselrad (2004), na literatura especializada, encontram-se 
dois tipos de tratamento da questão da sustentabilidade urbana: um tratamento 
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normativo, empenhado em delinear o perfil da “cidade sustentável” a partir de 
princípios do que se entende por um urbanismo ambientalizado; e um trata-
mento analítico, que parte da problematização das condições sociopolíticas em 
que emerge o discurso sobre sustentabilidade aplicado às cidades. Ainda segun-
do o autor, os discursos sobre sustentabilidade têm como um dos seus aspectos 
centrais a busca pela eficiência na utilização dos recursos.

A questão é que as comunidades urbanas cada vez mais estão se dando 
conta de que precisam buscar novas alternativas para continuar a crescer e se 
desenvolver. Nesse espaço, a inovação e a tecnologia entram de vez na pauta das 
cidades, como parte da busca por mecanismos capazes de proporcionar um novo 
salto na qualidade de vida das pessoas. O fato é que é necessário trazer a inovação 
e a tecnologia para a pauta de discussões sobre gestão urbana sustentável.

É nesse cenário que o conceito de cidades inteligentes tem se solidificado, 
uma vez que ao mesmo tempo em que a concentração urbana amplia os proble-
mas como congestionamento, poluição, desigualdades sociais e limita o acesso 
aos serviços básicos, também possibilita a massiva interconexão de pessoas às 
redes de comunicação. 

Considerando que a expressão “cidade inteligente” possa ter diversas di-
mensões como a econômica, a ambiental,  a humana e de governança, autores 
como  Caragliu et al. (2011) descrevem que seu foco principal é dado à dimen-
são tecnológica, especificamente  as Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC), pois  essas tecnologias impactam diretamente os outros fatores, como 
aplicações de e-goverment para governança, novas formas de comunicação, ges-
tão de recursos e  acesso ao conhecimento em relação ao capital humano. Os 
autores ressaltam também a importância de que a comunidade assimile os co-
nhecimentos necessários para usar a tecnologia em seu benefício, e que a ausên-
cia dessa assimilação pode gerar conflitos.

Ressalta-se ainda que sem o capital humano não seria possível a implanta-
ção das inovações como um dos principais agentes de geração de oportunidades 
para enfrentamento de desafios em todos os setores (Engel; Almeida, 2017).

Nesse sentido, este artigo traz uma discussão sobre as temáticas de inova-
ção, capital humano e sustentabilidade no contexto das cidades sustentáveis e 
cidades inteligentes.

Inovação e sustentabilidade urbana
A humanidade vive um momento disruptivo relacionado às diversas opor-

tunidades tecnológicas, expondo que as revoluções na história humana têm 
ocorrido quando novas tecnologias desencadeiam uma alteração profunda nas 
estruturas socioeconômicas. Isso está impactando diversos setores da econo-
mia tradicional e dando início a Quarta Revolução Industrial e a Indústria 4.0 
(Schwab, 2016; Lasi et al., 2014).  

 Schwab (2016), após uma análise sistemática dos relatórios do Fórum 
Econômico Mundial, caracteriza o início de uma nova revolução na indústria 
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por conta da integração de três variáveis: a) velocidade: ao contrário de outras 
revoluções industriais, esta evolui em um ritmo exponencial; b) amplitude e 
profundidade: ela tem a revolução digital como base e combina ao mesmo tem-
po uma série de outras tecnologias, levando a sociedade a profundas mudanças 
de paradigma; c) impacto sistêmico: ela envolve a transformação e alteração de 
modelos e sistemas inteiros. 

O trabalho de Lasi et al. (2014) destaca que desde o início do processo 
de industrialização, os saltos tecnológicos levaram a significativas mudanças de 
paradigmas, as quais hoje são conhecidas como revoluções industriais. Assim, os 
autores destacam que a primeira revolução industrial foi marcada pela mecani-
zação, a segunda revolução industrial foi definida pelo uso intensivo de energia 
elétrica, a terceira revolução industrial foi caracterizada pela digitalização gene-
ralizada e, por último, ressaltam que a quarta revolução industrial nasce de um 
processo de digitalização avançada na indústria, a partir de uma combinação 
entre a internet e o uso de TIC e de objetos inteligentes.

Nesse cenário, a inovação é um tema fundamental para estruturação de 
cidades inteligentes e sustentáveis. Do mesmo modo, Caragliu et al. (2011) e 
Conti et al. (2012) ressaltam que as cidades inovadoras podem produzir im-
pactos positivos para o desenvolvimento humano, permitindo que uma cidade 
seja pensada de maneira integral, explorando as suas diversas inteligências para a 
estruturação de um planejamento inteligente.

 O estudo da inovação compreende um número diversificado de mode-
los teóricos de natureza distintas e em diferentes contextos, seja o social, eco-
nômico, mercadológico e empresarial (Leite; Seid; Antunes, 2008). Com base 
na abordagem schumpeteriana – Schumpeter (1961; 1985) –, Calazans (1992) 
afirma que o processo de desenvolvimento de uma nação encontra-se enraizado 
nas condições locais e na capacidade dos agentes de se articular, interagir, coope-
rar e aprender com o objetivo de criar algo novo, isto é desenvolver a inovação. 
Nesse cenário, a inovação é definida por Tidd, Bessant e Pavitt (2008) como o 
ato ou efeito de inovar, ou seja, tornar algo novo, renovar, ou introduzir uma 
novidade, isto é, a tentativa de oferecer algum produto novo ou modificado, um 
bem ou serviço à sociedade, resultantes de um processo de aprendizado (orga-
nizational and individual learning) ou do caráter path-dependence e das rotinas 
que geram competências e capacitações, que podem estar condicionadas pela 
interação de agentes econômicos, produtivos e de desenvolvimento de tecnolo-
gias.

Inovação, tecnologia e frugalidade
O desenvolvimento de novas tecnologias e a complexidade do panora-

ma urbano criam novas facilidades, serviços e produtos que irão transformar a 
realidade das cidades, tais como: a) impressoras 3D, que poderão revolucionar 
o setor da construção civil e contribuir para suprir o déficit habitacional das 
cidades; b) os sistemas de big data e Análise, que poderão criar indicadores em 



ESTUDOS AVANÇADOS 33 (97), 2019122

tempo real para melhorar a governança e a tomada de decisão dos gestores pú-
blicos; c) inteligência artificial (IA), que irá impulsionar a eficiência das TIC; d) 
e a expansão da Internet das Coisas (IoT), que irá integrar bilhões de objetos e 
sensores a internet. 

As cidades inteligentes preveem a utilização de TIC em larga escala, no 
intuito de dar maior eficiência aos serviços públicos e privados. Dessa maneira, 
a disponibilização de acesso à internet e a utilização de novas tecnologias têm 
fomentado uma vertente de empreendedorismo urbano, o que significa esta-
belecer estratégias de inovação nos ambientes socioeconômico e ambiental, no 
intuito de atrair pessoas e investimentos. 

Outro conceito importante é o de inovação polissêmica, pois pode ser 
associado a diferentes métodos e maneiras de modificar processos, serviços, pro-
dutos, estruturas, ambientes e políticas. Isso significa que a inovação não deve 
ser vista apenas pelo aspecto da tecnologia, mas sim de maneira ampla. Nesse 
sentido, Angelidou (2014) destaca que o processo de estruturação de inovação 
urbana inclui aspectos geográficos e locais, características culturais e econômi-
cas, sistemas de governança colaborativos e empreendedorismo.  

Druker (2014) argumenta que inovação requer conhecimento e que ela 
precisa ser simples, na expectativa de desenvolver recursos que tenham potencial 
de criar riqueza. De tal modo, o painel destaca que a inovação urbana pode ser 
utilizada como um recurso para criar uma gestão inteligente e alavancar a efici-
ência administrativa das cidades, melhorando aspectos de governança tais como 
transparência e engajamento cívico. 

Nesse cenário pode-se remeter a inovação frugal, a qual consiste em tornar 
produtos e serviços mais baratos e simples para que sejam acessíveis para toda 
uma população (Basu et al., 2013). Trata-se de um tema importante para a for-
mação da agenda brasileira de cidades inteligentes, uma vez que a maior parte 
dos municípios do país não têm condições de financiamento para tecnologias de 
ponta e de alta escala.

Zeschky et al. (2011) argumentam que o número de inovações em paí- 
ses emergentes vem aumentando significativamente, em especial as inovações 
frugais, as quais são acessíveis a populações com recursos limitados. Do mesmo 
modo, Lima (2011) revela que a inovação frugal cria produtos e soluções com 
grande valor social, pois são simples, de boa qualidade, com grande funcionali-
dade e acessíveis para populações de baixa renda. Isso demonstra que a inovação 
frugal é um importante tema para a agenda brasileira de cidades inteligentes e 
sustentáveis.

A inovação frugal vem se materializando em mercados emergentes como 
a Índia, onde as inovações são feitas em condições de recursos insuficientes se 
comparado ao modelo estruturado de inovação e patentes. Nesse sentido, Bhatti 
et al. (2013) relatam que a inovação frugal é a estratégia central de negócios para 
o sul da Ásia – Bangladesh, Índia e Paquistão –, o que possibilita que a indústria 
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desenvolva um amplo mercado e que as populações de baixa renda tenham aces-
so a produtos e serviços de melhor qualidade.

A discussão sobre inovação frugal traz outros importantes assuntos, como 
o das High Technology e da Low Technology. Sáenz et al. (2009) explicam que 
a High Technology apresenta o que há de mais novo em termos de tecnologia 
e que incorpora recursos avançados para a sua estruturação, enquanto a Low 
Technology é projetada para ser o mais simples possível. Contudo, os autores 
destacam que em ambos os casos existe a transferência de conhecimento entre 
pessoas, o que possibilita a abertura de uma janela para inovação.

Além disso, outra discussão relevante no campo da inovação frugal é a mu-
dança de paradigma que existe entre as Hard Technology e as Soft Technology. 
Jin (2011) explica que as Soft Technology são aquelas manipuladas por pessoas 
e desenvolvidas há séculos, enquanto as Hard Technology são “coisa física” e 
operam de maneira independente. 

A inovação frugal rompe a lógica tradicional de altos investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento para a inovação e a criação de soluções inteligentes, 
estabelecendo caminhos para a transferência de tecnologias. Além disso, ressal-
ta-se que a inovação frugal promove o deslocamento de nível tecnológico de 
High Technology para Low Technology e uma mudança de paradigma da Hard 
Technology para Soft Technology. Em outras palavras, simplifica os processos 
de inovação (Druker, 2014), possibilitando a criação de uma agenda de cidades 
inteligentes e sustentáveis também para países emergentes.

Jin (2011) relata ainda que os avanços na Soft Technology abriram um 
campo de pesquisa caracterizado por um novo paradigma para criação de valor. 
Sob esse paradigma, a pesquisa interdisciplinar é promovida juntamente com 
uma compreensão mais profunda e abrangente do sistema de conhecimento hu-
mano, no intuito de sistematizar as Soft Technologies que vêm sendo utilizadas 
pela humanidade.

Inovação, redes e governança
É então mencionada a importância da criação de redes para o intercâmbio 

e criação de novas tecnologias. Fritsch e Kauffeld-Monz (2010) revelam em 
seu estudo que as redes de inovação têm o poder de transferir conhecimento 
e informação, potencializando que organizações de menor porte adquiram e 
desenvolvam novas tecnologias, no intuito de acelerar o seu desenvolvimento.

 Ressalta-se a importância de as cidades participarem de redes de transfe-
rência de conhecimentos e de tecnologias, no intuito de otimizar os seus pro-
cessos e resultados, possibilitando a resolução de problemas de diferentes com-
plexidades por meio, por exemplo,  da inovação frugal. 

A prototipação de novos projetos e de serviços através de redes e em par-
ceria com a sociedade permite a junção de diferentes conhecimentos para que 
problemas sejam corrigidos mais rapidamente, evitando a perda de recursos pú-
blicos e implementação de soluções eficientes e em escala. Do mesmo modo, 
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Fukuyama (2001) ressalta que a junção de diferentes conhecimentos e saberes 
cria o que chama de capital social, o qual tem o poder de construir soluções e 
promover o desenvolvimento inteligente.

Nesse contexto, é destacado que o desenvolvimento de uma cidade inteli-
gente exige um novo modelo de governança urbana, o qual deve ser inclusivo e 
participativo. Emerson et al. (2012) relatam que a aprimoração dos sistemas de 
governança participativos possibilita a criação de políticas públicas sistêmicas e 
resultados positivos para o desenvolvimento sustentável.

Fukuyama (2013) define governança como a capacidade de um governo 
articular e aplicar regras e prestar serviços. Assim, destaca-se que uma cidade que 
busca o desenvolvimento sustentável deve prototipar os serviços públicos com 
base na experiência dos usuários e em uma perspectiva inovadora para entender 
de maneira profunda “quem é” e “qual é” a experiência do cidadão. Ainda, é 
relatado que isso pode ser feito a partir de métodos etnográficos ou de consultas 
de opinião, de oficinas e de grupos de trabalho em articulação com a população. 

Emerson et al. (2012) argumentam que a participação dos cidadãos na 
modelagem e cocriação da cidade permite o estabelecimento de uma visão cole-
tiva, compartilhada e de longo prazo, permitindo que os investimentos públicos 
sejam realizados de maneira direta para atender as principais expectativas de uma 
população. 

Inovação, sociedade e ação
A velocidade das mudanças sociais impõe aos governos a necessidade de 

repensar o seu modelo e de criar uma agenda de inovação – não apenas para 
consumir, mas para gerar a inovação. Do mesmo modo, Schwab (2016) destaca 
que os governos terão que se adaptar a um cenário de uso intenso de tecno-
logias digitais, tendo como consequência a descentralização do seu poder e a 
necessidade de criar novos processos de governança a partir da tecnologia e da 
participação dos cidadãos.

Essa discussão traz à tona uma boa prática da cidade de Pelotas, Rio Gran-
de do Sul, a qual desenvolveu em parceria com a sociedade um sistema para 
conectar os cidadãos a toda estrutura de saúde da cidade, dando eficiência ao 
atendimento das unidades de saúde e facilitando o acesso a remédios a partir de 
um sistema de georreferenciamento inteligente.

As “caixas de soluções” oferecidas pela indústria de tecnologia para im-
plantação de cidades inteligentes podem nem sempre ser a melhor solução. Des-
sa maneira, as cidades devem compreender as suas vocações, aspectos humanos 
e culturais, no intuito de implementar soluções mais adequadas à sua realidade 
e planos de longo prazo.

Sachs (2000) evidencia que um modelo de desenvolvimento sustentável 
deve considerar variáveis antropológicas e culturais, além de aspectos que per-
meiam a biodiversidade e o desenvolvimento econômico. Assim, o autor revela 
que a cultura é o mediador entre homem e natureza, sendo a diversidade cul-
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tural a enorme riqueza das formas de aproveitamento de recursos naturais e 
elemento fundamental para sustentabilidade da sociedade.

É apontado que no futuro as cidades farão uso de muita tecnologia (Ratti; 
Claudel, 2016), e para isso deverão ser criados modelos de cidades inteligentes 
que integrem princípios de sustentabilidade para reduzir externalidades e pos-
síveis impactos negativos, como o direito à privacidade (Angelidou, 2014) e a 
queda da empatia dos indivíduos (Schwab, 2016), buscando potencializar resul-
tados positivos para a melhoria de qualidade de vida dos cidadãos.

Nesse cenário, a discussão enfatiza que no Brasil a pesquisa de soluções 
para as cidades inteligentes ainda é restrita ao âmbito acadêmico e que os inves-
timentos para os estudos são realizados por agências de pesquisa e fundações 
governamentais. Isso gera um gap entre a pesquisa e comercialização de novas 
tecnologias, diferentemente de países desenvolvidos onde a relação entre pes-
quisa-inovação-comercialização é feita por agentes do mercado.

Uma cidade inteligente tem uma relação entre ambientes virtuais e físicos, 
e os programas de inovação urbana devem contemplar a formação de capital 
social apto para lidar com as novas tecnologias e ao mesmo tempo realizar inves-
timentos em infraestrutura física para sensoriamento remoto e uso da internet.

 Portanto, uma cidade mais inteligente se faz com cidadãos inteligentes 
(Angelidou, 2014), de maneira que criem processos colaborativos e resultados 
para a sustentabilidade. Assim, Caragliu et al. (2011) demonstram que a ino-
vação urbana passa pela formação de recursos humanos e a utilização de capital 
social, uma vez que a ação humana é responsável pela prosperidade das cidades. 
Nesse sentido, no próximo tópico são apresentadas as relações entre planeja-
mento, gestão urbana e a formação de recursos humanos.

Suporte de pessoal e competências
para desenvolvimento de soluções urbanas
O painel “Recursos humanos, Inteligência, Planejamento Estratégico e 

Gestão Urbana Sustentável” teve como objetivo discutir a formação de recursos 
humanos em nível de Pós-graduação no tema da sustentabilidade urbana e na 
sua relação com as ciências ambientais. Foram apresentados três temas: a atua-
ção da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) na 
regulação de cursos de Pós-graduação stricto sensu em geral, e na área de Ciên-
cias Ambientais em particular; as perspectivas da pesquisa em políticas públicas 
voltadas para metrópoles; e a estruturação e avaliação de Programas de Pós-gra-
duação do ponto de vista da coordenação dos Programas de Pós-Graduação.

No caso de políticas públicas voltadas para metrópoles, os contextos se 
mostram especialmente desafiadores por demandarem capacidades institucio-
nais específicas, em razão da herança de políticas anteriores e pelos persistentes 
aspectos de desigualdade, pobreza e vulnerabilidade. As diferentes situações e 
realidades também são um desafio. Os estudos diagnósticos precisam considerar 
o contexto da implementação e requerem saberes variados. Como fazer bons 
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estudos diagnósticos? Conhece-se o público e território? É importante saber 
que as redes não são necessariamente horizontais. Como se mapeia a densidade 
no território? Como ter indicadores apropriados, em particular indicadores de-
sagregados? Como triangular informações quantitativas e qualitativas? Além do 
diagnóstico, há que estudar a implementação e a avaliação. A agenda pública é 
competitiva, e nesse sentido quais os problemas prioritários? Entre as principais 
questões está como dar escala à solução dos problemas. A agenda é também po-
lítica. Jimenez (2016) destaca a existência de trade-offs, o que mais uma vez leva 
à necessidade de decisão política, embora subsidiada por dados técnicos. Cida-
des inteligentes para quem? O mesmo autor salienta que nas metrópoles a frag-
mentação leva a soluções que favorecem uns e outros não. Como colocar ideias 
em prática e ter efetividade? Como o poder público aprende com outros atores 
e consigo mesmo? Robinson et al. (2015) propõem que ao invés de as políticas 
serem elaboradas para chegarem até algum lugar, os lugares produzam as polí-
ticas. Como decidir entre os dois caminhos, ou equilibrá-los com inteligência?

Esse leque de perguntas eleva o potencial de interação com a produção 
acadêmica para tratamento dos problemas, que são persistentes e com causas 
múltiplas, inter-relacionadas e de difícil solução, potencialmente cheios de ba-
lanços entre perdas e ganhos para serem decididos. Para inclusão desses temas 
complexos na agenda a resposta tem sido a busca de abordagens integrais, in-
tersetoriais e transversais, que não eliminem as abordagens individuais, mas que 
tragam novas visões e linhas de trabalho, que possam funcionar na interação 
entre os vários setores do governo. 

Song et al. (2017) defendem e justificam por meio de estudos de caso que 
há muito espaço para a inovação colaborativa e compartilhamento de conheci-
mento como contribuição para a formação de capacidade em gestão e para isso 
podem contribuir de maneira decisiva novas possibilidades tecnológicas, que po-
dem permitir maior conectividade e interação entre os vários setores, e soluções 
integradoras por meio do uso de sistemas de comunicação e informação e da 
internet das coisas. Por outro lado, a fragmentação das metrópoles (Robinson, 
2015) talvez limite o acesso a esses recursos em áreas que ainda não dispõem de 
acesso às novas tecnologias. Isso poderia também se aplicar a cidades menores.

A intersetorialidade é outro desafio importante: como convencer as várias 
áreas da máquina pública – habitação, educação, transportes, saúde etc. –, bem 
como profissionais de diversas formações a trabalharem juntos? A capacidade de 
articulação é central. Muito além do aspecto burocrático e normativo, envolve 
desenvolvimento de competências para construir apoio a essas políticas por par-
te dos atores sociais, políticos e econômicos. A literatura internacional mostra 
que há vantagens na abordagem que envolva governo, mercado e sociedade 
(Emerson et al., 2012). Por exemplo, Taylor e Harman (2016) mostraram que 
parcerias intersetoriais na Austrália favoreceram a capacidade do Estado em im-
plementar políticas, encorajaram inovações e diminuíram riscos de projetos para 
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parceiros privados, embora houvesse ainda riscos para outros aspectos do plane-
jamento e atores não envolvidos. Temas complexos como mudanças climáticas 
permitem uma variedade de soluções, desde as parcerias público-privadas até 
iniciativas interescalares (Harman; Taylor; Lane, 2015). Para Taylor e Harman 
(2016), o desafio envolve superar barreiras não só entre setores do governo, 
com novos arranjos institucionais, mas também de linguagens e saberes dis-
tintos. Possivelmente a chave esteja na forma de inclusão dos temas na agenda 
como “problemas públicos”.

Por outro lado, Encarnação et al. (2016) argumentam que o funciona-
mento dessas parcerias depende muito da cultura local. Como isso se reflete no 
Brasil em suas variadas facetas de país de dimensões continentais?

Esse tipo de abordagem envolve a necessidade de desenvolvimento de 
competências, tanto para agentes públicos quanto para os demais atores sociais, 
para tratamento da dimensão burocrática e política, e para um maior emba-
samento científico das decisões. A agenda de pesquisa envolve a importância 
do estudo sistemático de políticas transversais e intersetoriais; mapeamento de 
desafios e potencialidades de arranjos existentes (articulações entre setores, rela-
ções hierárquicas e entre atores estatais e não estatais); e estratégias de pesquisa 
integradas, combinação de métodos e de olhares analíticos. Mas com certeza 
envolve também a inovação, tanto no sentido tecnológico do uso de ferramen-
tas de informação e comunicação e tecnologias ambientais, mas também de tec-
nologias “sociais”. Há que se sair da zona de conforto, experimentar e mapear o 
que funciona e o que não funciona. Nesse sentido, há muito o que aproveitar da 
reflexividade que caracteriza o pensar-agir (Giddens, 1991), das possibilidades 
de diálogo entre o conhecimento profissional e a reflexão sobre a prática  e do 
aprendizado vivencial (Kolb, 1984). É essencial o papel da avaliação de políticas, 
que permite um momento de reflexão e aprendizado.

Esse contexto leva a retomar, reforçar e apontar a necessidade de participa-
ção da sociedade na produção e uso do conhecimento, dado que conhecimento 
não aproveitado e não implementado se perde, não trazendo benefícios à socie-
dade. Nesse sentido, volta-se ao tema da Pós-graduação stricto sensu como berço 
e oportunidade da geração e difusão de conhecimento. É preciso, no entanto, 
saber se se está preparado para enfrentar esses desafios complexos da multidisci-
plinaridade e da intersetorialidade, e em que medida ele contribui para pesquisas 
que ajudem nas políticas públicas de sustentabilidade urbana e para formação 
aperfeiçoada de pessoal.

Um ponto de tensão que parece surgir tanto nas políticas públicas quanto 
no âmbito da Pós-graduação é a avaliação. Por um lado, a proposta seria de que 
a avaliação de políticas públicas vise o aprendizado reflexivo, e não a avaliação ou 
ranqueamento das pessoas, ou a indicação de punição. Quanto à Pós-graduação, 
é evidenciada a coexistência de duas visões não necessariamente excludentes: por 
um lado, críticas, como apontam Patrus, Shigaki e Dantas (2018), quanto ao 
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caráter classificatório e à confusão entre produtividade e produtivismo; e Furta-
do e Hostins (2014) que criticam a quantificação e a homogeneização ao invés 
do reconhecimento das diversidades. O processo de avaliação é visto, por vezes, 
como injusto e como mais focado no ranqueamento do que na reorientação dos 
programas que têm deficiências. Por outro lado, há o reconhecimento de que o 
modelo tem proporcionado amadurecimento (Furtado; Hostins, 2014).  

O sistema de avaliação leva em conta a sua proposta no contexto regional 
e do papel que pretende representar; a qualidade do corpo docente e do corpo 
discente; a produção intelectual e o impacto social do programa. É um processo 
de avaliação por pares que vem se aperfeiçoando, com uma base de critérios 
geral e que permite às áreas implementar suas especificidades, e que conta com 
a plataforma Sucupira desenvolvida pela Capes, que sistematiza a coleta e o tra-
tamento dos dados para o processo de avaliação.

Uma das bases dessa avaliação é a produção científica, principalmente em 
termos de artigos científicos publicados em revistas, e em menor destaque livros 
e trabalhos em eventos científicos. Nesse sentido, geralmente são valorizados os 
professores com produção com maior pontuação, mas talvez esse não deva ser 
um critério absoluto. Outros critérios, como uma mescla entre professores mais 
ou menos experientes e o papel dos professores nas suas redes de produção, 
dentro e fora da instituição, deveriam ser valorizados.

Do ponto de vista das inovações urbanas visando o desenvolvimento sus-
tentável, seria importante dar mais atenção à avaliação de temas que reflitam o 
impacto da atuação dos programas na gestão das cidades, como a inserção social 
dos docentes e dos egressos, bem como o contexto regional e das desigualdades 
regionais no país. São critérios que, embora sejam qualitativamente incluídos na 
proposta do programa, poderiam ser levados em consideração de maneira mais 
abrangente na avaliação, dando suporte ao desenvolvimento dos programas nas 
áreas em que há maiores deficiências.

No Brasil, os cursos de Pós-graduação são classificados pela Capes em 
grandes áreas temáticas de avaliação, e alguns cursos como das áreas de Ciências 
Ambientais; Planejamento Urbano e Regional; Administração, Ciências Contá-
beis e Turismo; entre outras, podem contribuir com conhecimentos que ajudem 
a promover a inovação voltada à gestão urbana sustentável. A título de exemplo 
específico é trazido para ilustração a área de Ciências Ambientais. Em 2018, essa 
área conta com 133 Programas de Pós-graduação stricto sensu, sendo 40 deles 
com curso de doutorado (Capes, 2018a). Quando se observa a Pós-graduação 
stricto sensu no Brasil, nota-se uma importante concentração das atividades em 
certos estados, como mostram indicadores acerca do número de cursos, número 
de discentes, número de docentes, número de bolsas e distribuição orçamentá-
ria. A concentração está tipicamente nos estados de SP, MG, RS, PR, RJ e BA, 
mas SP destaca-se em primeiro lugar em todos os indicadores, chegando a ter 
o dobro de pontos do segundo lugar. O Estado lidera também o número de 
Programas e a excelência (nível 6 e 7) de cursos.
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Em relação a produção intelectual, o número de artigos científicos publi-
cados nas revistas Qualis 1 nos estratos superiores aumentou ao longo do qua-
driênio 2013-2016 (Capes, 2017). A área CiAmb reconhece a importância da 
produção técnica, particularmente patentes, mas há necessidade de uma maior 
discussão acerca do futuro desse conceito. Uma característica importante da área 
é que ela une a objetividade da engenharia com a reflexão das ciências sociais. 
Quando essas perspectivas se somam surgem oportunidades para inovação.

Dentro da área das Ciências Ambientais, a gestão urbana sustentável é 
fonte de inúmeros temas de pesquisa, que podem abordar temas como elabora-
ção, implementação e avaliação de políticas públicas de sustentabilidade urbana, 
e os desafios para construção de capacidades para a gestão; o próprio papel das 
políticas públicas nas cidades e como pensar essas políticas públicas.

Determinadas áreas estão em patamar significativo de representatividade 
nacional e internacional – como a Odontologia (2º maior produtora de conhe-
cimento do País), Medicina (3º maior); Ciências Agrárias (4º maior), levando 
o Brasil a alcançar nível de maturidade elevado. Por outro lado, há ainda dificul-
dade de mensurar o impacto dos programas para a sociedade. No âmbito das ci-
ências ligadas à tecnologia ou saúde, a mensuração é menos complicada. Mas no 
âmbito das ciências sociais as medidas são bem mais subjetivas. Em que medida 
se está contribuindo para superar as grandes chagas da pobreza, da desigualdade 
extrema e da insustentabilidade do modelo de desenvolvimento das cidades?

Esses aspectos são essenciais até para que se possa justificar o investimento 
da sociedade com o sistema de Pós-graduação como fonte de saber e capacitação 
de recursos humanos. É um processo que exige recursos expressivos, e que por 
mais que se disponibilizem recursos, ainda têm sido insuficientes. É importante, 
em momentos de crise, parar, pensar e repensar para ser mais eficiente, realinhar 
as práticas com as estratégias, e dar um salto de qualidade para melhorar ainda 
mais os resultados.

Talvez um ponto crucial de ligação entre necessidades de conhecimento e 
capacitação de pessoal para inovação em políticas públicas urbanas e no sistema 
de Pós-graduação do país esteja no sistema de avaliação da Capes. Na medida 
em que os Programas sejam avaliados também por seus impactos reais e pelos 
benefícios objetivos trazidos à sociedade, talvez venha a haver um equilíbrio 
maior entre as publicações acadêmicas – que de acordo com a avaliação da área 
de Ciências Ambientais tem ido muito bem – e a apropriação prática do conhe-
cimento, naquilo que se chama usualmente de “produção técnica” ou mesmo 
“extensão”. Se isso se traduz em forma de patente, ou não, cabe observar que 
a legislação brasileira não permite que sejam patenteados esquemas administra-
tivos ou formas de raciocínio. Apenas conhecimento com aplicação industrial é 
patenteável (Brasil, 1996).

Mas isso traz um dilema adicional: a utopia da administração científica 
pura, em que as decisões são tomadas com base em ciência, e não nos interesses 
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dos grupos. Esse é mais um tema que demanda por um equilíbrio, buscando 
utilizar estratégias e respectivas implementações com base em conhecimento, in-
clusive político. No entanto, não se dispensa o esforço dos cientistas no sentido 
de buscar valorizar decisões baseadas em conhecimento, evitando-se o “achis-
mo” ou apenas interesses. Seria possível o uso do conhecimento sem a mediação 
da política? Valorizar o uso do conhecimento requer, dos cientistas, também 
atuação política. Até para se comunicar e convencer a sociedade de que a Uni-
versidade deve ter certa liberdade para buscar conhecimento novo para além das 
necessidades imediatas, assim como para a manutenção de recursos da sociedade 
na produção de novos conhecimentos, essenciais para a inovação tanto nas tec-
nologias stricto sensu quanto nas “tecnologias sociais” necessárias à elaboração, 
implementação e avaliação de políticas públicas. 

Conclusões 
Caminhar no sentido de cidades mais inteligentes e sustentáveis requer 

mudanças e introdução de inovações. A temática é complexa e remete a discus-
sões com abordagens multi e interdisciplinares sobre o contexto das cidades, 
envolvendo a relação entre temáticas de inovação, capital humano e sustentabi-
lidade. Aspectos tecnológicos têm destaque, mas revela-se importante o aspecto 
de frugalidade das inovações como contribuição para soluções mais acessíveis 
à população. Além disso, os aspectos tecnológicos precisam ser assimilados e 
apropriados pela população e pelos agentes públicos de modo a integrarem o 
seu dia a dia. Um setor particularmente sensível a essa assimilação parece ser a 
administração pública, que precisa aprender a lidar com a massa de dados e a 
massa de novas tecnologias, visando se articular com o mercado e com a socieda-
de em geral a fim de produzir diagnósticos úteis e criar alternativas apropriadas 
ao contexto de cada cidade em particular. As universidades se colocam como 
importante fonte de conhecimento e de experimentação, na qual a interação 
pode contribuir para a produção e divulgação do conhecimento como base para 
a ação. Por fim, destaca-se a necessidade de compreender e empreender meca-
nismos de governança capazes de dar conta dos múltiplos interesses e dos trade-
-offs típicos das decisões difíceis que envolvem a sustentabilidade urbana. 

 Os desafios a serem enfrentados nesse contexto são de dois tipos. Primei-
ro, os desafios-fim relacionados ao conceito de sustentabilidade e à qualidade de 
vida como: a redução das desigualdades sociais incluindo acesso à tecnologia e 
inovação, e das desigualdades socioeconômicas entre cidades e países; propor-
cionar sistemas de democracia e governança participativos e inteligentes; e visão 
de cidade inteligente não apenas tecnológica, mas que compreenda os cidadãos 
e a gestão dos recursos disponíveis.

O segundo tipo de desafio são os desafios-meio, que apontam caminhos 
para se vencer os desafios-fim: transferência e tecnologia em escala; infraestru-
tura de computação em escala; priorização de interesses de longo prazo; gerar 
capacidade técnica e de gestão para diagnósticos complexos, multicritérios e 
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criação de soluções fazendo dialogar teoria e prática, aproximar academia e ins-
tituições de ações; e financiamento de estudos e da implantação de soluções.

De posse dessas reflexões, com relação ao tema “inovação em cidades”, po-
de-se destacar alguns desafios a serem encarados nesta temática: (a) redução das 
desigualdades sociais no acesso à tecnologia e a inovação, assim como também 
das diferenças regionais entre cidades e países; (b) transferência de tecnologia 
em escala para países de economia emergente; (c) estímulo à educação computa-
cional em larga escala, suprindo déficits sociais; (d) superação  da prevalência de 
interesses econômicos de curto prazo em favor dos interesses da sustentabilidade 
e da ecologia; (e) criação de modelos de financiamento para as cidades inteli-
gentes, no intuito de superar a falta de capacidade de investimento das cidades 
brasileiras; (f) realização da transição de um modelo de democracia representa-
tiva para adoção de novos sistemas de governança participativa e inteligente; (g) 
estabelecimento de visão de Cidade Inteligente não apenas tecnológica, mas que 
compreenda os cidadãos e a gestão inteligente dos recursos disponíveis. 

Já com relação ao tema “Recursos humanos, inteligência, planejamento 
estratégico e gestão urbana sustentável” são delineados os seguintes desafios a 
serem enfrentados: (a) desenvolvimento de formas inteligentes para abordar os 
grandes dilemas socioambientais nas cidades; (b) desenvolvimento de métodos 
de diagnóstico multicritérios para cidades, envolvendo indicadores, métodos 
analíticos, combinações de métodos quantitativos e qualitativos; (c) capacitação 
da gestão pública para a intersetorialidade, interdisciplinaridade e complexidade 
dos problemas de gestão urbana, em particular em espaços metropolitanos; (d) 
integração da produção de conhecimento em cursos de Pós-graduação à prática 
de elaboração, implementação e avaliação de políticas públicas; (e) fortaleci-
mento das estratégias de produção e difusão do conhecimento que produzam 
impactos práticos nas políticas públicas; (f) incremento da estruturação e ava-
liação dos Programas de Pós-graduação com vistas ao alinhamento e integra-
ção com aplicação prática dos conhecimentos produzidos às realidades urbanas 
e das cidades; e (g) proporcionar empatias que conduzam decisores políticos, 
agentes públicos, privados, assim como a sociedade, à considerar a capacitação 
e o conhecimento insumos essenciais ao processo de desenvolvimento de suas 
comunidades e da sociedade em bases sustentáveis.

Nota

1 Indicador da qualidade dos artigos e de outros tipos de produção, a partir da análise da 
qualidade dos veículos de divulgação (Capes-MEC).
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resumo – Este ensaio teórico, com base em literatura, reflexões, e práticas, tem como 
objetivo apresentar e discorrer sobre as principais contribuições resultantes do segundo 
seminário do Ciclo UrbanSus – Inovação, Sustentabilidade e Ação Sistêmica nas Cida-
des, em particular nos painéis sobre inovação urbana e capacitação de recursos huma-
nos. O texto reforça a importância das abordagens multissetoriais, multiprofissionais 
e interdisciplinares para potencializar o uso de novas ideias, novas formas de gestão e 
novas tecnologias na direção da sustentabilidade urbana. Entre os principais desafios são 
destacados: a transferência de tecnologia e a educação computacional; a superação dos 
interesses econômicos de curto prazo, novos modelos para financiamento de soluções 
inteligentes; e para governança; métodos diagnósticos que aproveitem as massas de da-
dos; e o fortalecimento das estratégias para difusão do conhecimento, incluindo o papel 
das universidades e dos cursos de pós-graduação.

palavras-chave: Inovação, Recursos humanos, Cidades, Sustentabilidade.

abstract – This theoretical essay, based on literature, reflections and practices, aims to 
present and discuss the main contributions from the second seminar of the UrbanSus 
Cycle – Innovation, Sustainability and Systemic Action in Cities, particularly in the 
panels on urban innovation and human resources enablement. The text stresses the im-
portance of multisector, multiprofessional and interdisciplinary approaches to promote 
the use of new ideas, new forms of management and new technologies towards urban 
sustainability. Among the main challenges, the following are highlighted: technology 
transfer and computer education; overcoming short-term economic interests; new mo-
dels to fund smart solutions and for governance; diagnostic methods that leverage large 
quantities of data; and the strengthening of strategies for knowledge sharing, including 
the role of universities and postgraduate courses.
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Introdução
s cidades se caracterizam por serem espaços de perspectivas diversas e 
de circulação de pessoas e mercadorias, mediadas por relações contra-
tuais, culturais e econômicas. Para seu funcionamento, são necessários

recursos – água, energia, alimentos, trabalho, entre outros –; e infraestrutura – 
mobilidade, habitação, saúde, educação e segurança –, remetendo à necessidade 
de se repensar o sistema de gestão do espaço urbano no sentido de propiciar aos 
seus habitantes um modo de vida com qualidade e bem-estar.

Essas necessidades tornam-se preocupantes como demandas devido à ve-
locidade e forma com que as cidades vêm se formando e se conformando. Gros-
tein (2001, p.13) destaca, com dados de 1999, que “o processo de urbanização 
brasileiro, na segunda metade do século XX, conduziu à formação de 12 regiões 
metropolitanas e 37 aglomerações urbanas não-metropolitanas, que concentram 
47% da população do país. Nas 12 áreas metropolitanas, residem 33,6% da po-
pulação brasileira (52,7 milhões de habitantes), em extensos conglomerados 
que envolvem 200 municípios”.

 Dados recentes do IBGE (2018) demonstram que o Brasil, passados 19 
anos, possui 73 Regiões Metropolitanas, 7 Regiões Integradas de Desenvolvi-
mento (Ride), definidas como regiões administrativas que abrangem diferentes 
unidades da federação, e 4 Aglomerações Urbanas, concentrando 1.403 municí-
pios. Entre as Regiões Metropolitanas ou Ride, 28 possuem população superior 
a 1 milhão de habitantes e somam 98,7 milhões de habitantes, representando 
47,3% da população brasileira.

Outro fator importante a ser considerado é o grande aumento na criação 
de municípios. Em 1991 eram 4.491 municípios no Brasil; hoje contabilizam-se 
5.570, ou seja, um aumento de 1.079 municípios (24%) no período. Em média, 
40 municípios foram criados por ano (IBGE, 2010). 

A partir da discussão sobre a finitude dos recursos, que é a base para o 
funcionamento das cidades, e sobre as alterações climáticas, surge o conceito da 
sustentabilidade, como forma de trazer ao debate a importância da manutenção 
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de recursos naturais para essas e para as futuras gerações, conforme consta do 
Relatório Brundtland – O nosso futuro comum, de 1987.

Inserem-se também na perspectiva da sustentabilidade os princípios hu-
manistas, que  pretendem nortear os pressupostos de cidades inclusivas, englo-
bando a possibilidade de que as pessoas tenham pertencimento nos níveis local 
ou supralocal e possam exercitar a liberdade individual,  com qualidade de vida 
e acesso às oportunidades. 

Além da perspectiva da sustentabilidade, a disponibilidade e a populariza-
ção de tecnologias neste século possibilitaram a intensificação de seu uso não só 
para comunicação humana, mas também como solução para problemas comple-
xos do cotidiano das cidades e para sua governança. 

Alguns autores vêm denominando a capacidade de instalar e usar tecnolo-
gias no meio urbano como cidades inteligentes. Segundo Navarro, Ruiz e Pena 
(2017, p.273) os diversos conceitos de cidades inteligentes presentes na litera-
tura incluem o uso da tecnologia para melhorar a comunicação entre empresas, 
coletivos, instituições e indivíduos; para soluções ambientais como produção de 
energia e gerenciamento de resíduos; para melhoria do acesso a serviços, como 
os de transporte, saúde, educacionais e culturais, ampliando o funcionamento 
operacional da rede, bem como para ampliar a eficiência na forma como os ser-
viços são prestados e controlados. 

O pressuposto das cidades inteligentes é que a configuração em rede, as 
plataformas digitais, a abordagem sistêmica, as soluções integradas e inovadoras 
são disponibilizadas para resolução de questões, tais como: (i) Como inovar de 
forma que se possibilite/facilite os diversos tipos de abastecimento para todos 
moradores da cidade, considerando as peculiaridades de cada setor e a justiça so-
cial para definição de preço e disponibilidade dos serviços, de forma duradoura 
e inclusiva?; (ii) Como compreender os mecanismos de uso da cidade e o modo 
pelo qual as pessoas ocupam o espaço público e se utilizam dos serviços públicos 
e privados disponíveis?; (iii) Como desenvolver tecnologias sociais e formatos de 
participação social em relação ao orçamento da cidade, distribuição mais justa, 
mudanças necessárias e sustentabilidade? 

Para um futuro sustentável das cidades é necessário que haja oportunida-
des para todos, bem como o acesso universal aos serviços básicos, energia, mora-
dia, mobilidade, transporte e saúde. Atualmente, mais da metade da população 
mundial vive em cidades e a projeção é de que 6 em cada 10 pessoas no planeta 
sejam habitantes urbanos em 2030 (UN, 2016). Apesar dos inúmeros desafios 
de planejamento, as cidades oferecem economia de escala mais eficiente, incluin-
do o fornecimento de bens, serviços e transporte. Com planejamento e gestão 
eficientes, as cidades podem se tornar incubadoras para inovação e impulsiona-
doras do desenvolvimento sustentável.

As cidades e suas conformações em Regiões Metropolitanas, Ride e Aglo-
merações Urbanas nos remetem à necessidade de trazer ao debate sobre as tec-
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nologias a serem usadas no meio urbano como meios de propiciar aos habitantes 
e seus visitantes apoio estratégico [o uso tecnológico]  na solução ou mitigação 
de seus problemas, preferencialmente por meio da governança participativa em 
direção ao desenvolvimento sustentável.

Cidades sustentáveis
Segundo Ahvenniemi et al. (2017, p.235), a partir de outros autores, as 

cidades podem ser vistas como ecossistemas urbanos, nos quais há constante 
inter-relação entre os componentes sociais, físicos e biológicos;  assim é neces-
sário compreender as relações entre as pessoas,  a distribuição espacial de suas 
atividades, o acesso a serviços e o uso eficiente dos recursos como elementos 
importantes para a sustentabilidade urbana. O painel “Cidades Sustentáveis”, 
realizado durante o encontro “Inovação, Sustentabilidade e Ação Sistêmica 
nas Cidades”,  inserido no ciclo de seminários UrbanSus, promovido pelo 
Programa USP Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da USP 
(IEA-USP) e pela Uninove em agosto de 2018,1 enfatizou aspectos relevantes 
para a sustentabilidade nas cidades, considerando a relação do global para o 
local, com maior destaque para o local, apresentando informações específicas 
sobre as cidades de São Paulo, Pelotas e Campinas. Destacou-se a importância 
de compromisso dos prefeitos eleitos com metas claras e verificáveis; a exis-
tência ou criação de bancos de dados confiáveis e acessíveis; a capacitação de 
técnicos do setor público e a participação social. A tecnologia, neste tópico, é 
trazida como um instrumento facilitador de mobilização para as cidades sus-
tentáveis.   

A Rede Nossa São Paulo (RNSP), coordenada pelo Instituto São Paulo 
Sustentável – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) –, foi 
criada com a intenção de tornar a cidade de São Paulo mais justa e sustentável, 
por meio do fortalecimento da democracia e redução das desigualdades. Desde 
seu surgimento, a instituição trabalha para que São Paulo se torne uma cidade 
segura, saudável, bonita, solidária e democrática.

Uma das principais ações da RNSP é o Programa Cidades Sustentáveis, 
que tem como objetivo incentivar e dar apoio aos municípios brasileiros na pro-
moção da sustentabilidade urbana, considerando as diferentes dimensões da 
sustentabilidade. Um dos instrumentos propostos é o Plano de Metas que con-
tribui para qualificação da democracia representativa, por meio do comprome-
timento de prefeitos a apresentarem um Programa de Metas quando eleitos ou 
reeleitos, e para o avanço da democracia participativa, permitindo a população 
participar na elaboração do referido programa, por meio de audiências públicas 
e apresentação de propostas. 

O Programa de Metas deve conter ações estratégicas, indicadores e metas 
quantitativas para cada um dos setores da Administração Pública Municipal, 
subprefeituras e distritos da cidade (São Paulo, 2008). A intenção é registrar as 
propostas dos prefeitos, deixando claro o que eles pretendem fazer no período 
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da gestão, além de fornecer um meio de acompanhamento da gestão pela socie-
dade, contribuindo para a participação e controle social.

A Rede Nossa São Paulo (RNSP) realiza também diversas pesquisas, como 
a pesquisa de opinião pública anual sobre a qualidade de vida na cidade de São 
Paulo,2 que tem por objetivo levantar as percepções dos moradores da cidade de 
São Paulo a respeito da qualidade de vida na cidade, avaliando os serviços públi-
cos municipais oferecidos, a educação e a credibilidade que têm nas instituições 
e na administração pública, podendo ajudar a compreender a cidade por meio 
de indicadores e das aspirações sociais.

De acordo com Jorge Abrahão, coordenador-geral da RNSP, essa combi-
nação possibilita um aumento do poder da pressão social sobre os governantes. 
A análise dos dados possibilita conhecer, por exemplo, quais são os grupos mais 
vulneráveis na cidade de São Paulo, informações que são apresentadas por meio 
do “Mapa da desigualdade”, e, posteriormente, podem contribuir para produ-
ção de políticas públicas focalizadas. 

A Pesquisa de Mobilidade Urbana na Cidade, relacionada ao “Dia Mun-
dial Sem Carro”, realizada anualmente pela RNSP e pelo Ibope Inteligência 
(2018) demonstra que 44% da população paulistana sofrem com problemas res-
piratórios. Outros estudos, como o do Instituto Saúde e Sustentabilidade, de-
monstram o elevado número de mortes por causa da poluição na cidade de São 
Paulo. Isto levou a RNSP, junto a outras instituições, a atuar em conjunto com 
a Câmara Municipal de São Paulo na formulação do Plano Municipal de Meio 
Ambiente. Entre outras coisas, esse plano prevê uma redução de 20 para 10 anos 
o período de transição de 95% da frota de transporte coletivo para “combustível 
limpo”.

Segundo Abrahão, apesar de o conhecimento tecnológico contribuir mui-
to para o desenvolvimento das cidades, há necessidade de boas decisões. Cita 
modos de governar atrasados, autoritários, sem escuta social, havendo a necessi-
dade de um modelo de governo em sintonia com a complexidade dos problemas 
atuais. Participação, escuta, transparência, diminuição da desigualdade e contro-
le social são orientações que podem dar respostas aos problemas vivenciados. 

A necessidade de maior eficiência do Estado, sem confundi-la com o con-
ceito de estado mínimo, é algo que se destaca como relevante para Fernando 
Estima, Secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação do Município de 
Pelotas (RS). Um dos fatores que prejudicam a eficiência do Estado é a ausência 
de critérios técnicos na escolha dos gestores municipais comissionados, além do 
despreparo dos funcionários e servidores municipais na utilização da tecnologia 
nos processos de gestão. 

Bancos de dados com informações atualizadas melhorariam o processo 
da gestão pública, possibilitando o acompanhamento da eficiência da máquina 
pública e contribuiria para o registro sistemático de dados sobre a gestão. Um 
Plano de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação possibilitou, no caso 
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do município de Pelotas, desenhar e redesenhar propostas de políticas públicas 
direcionadas às demandas da população, diminuindo o tempo burocrático e ga-
nhando em velocidade e eficiência. Segundo Estima, apesar da tecnologia ser 
elemento importante das cidades inteligentes, uma cidade inteligente de fato é a 
que coloca as pessoas no centro da gestão. 

A aproximação entre a cidade real e seus moradores constitui um desafio 
que pode ser apoiado por meio das Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC). As TIC surgem, por um lado, como facilitadoras da participação cidadã 
e da inclusão, e, por outro, como dispositivos de mediação entre produção e 
temporalidades (entre o tempo real e o tempo digital), alterando assim a subje-
tividade social e afetando a forma como os valores sociais são considerados.

Essa perspectiva já inspirou uma série de iniciativas em cidades, como a 
Human Smart Cities Network. Essa rede visa o bem-estar social e foi lançada na 
Europa em 2013, tendo inicialmente 70 cidades com uma visão de cocriação da 
inteligência urbana entre governo e cidadãos para promover inovação tecnoló-
gica e social (Oliveira; Campolargo, 2015). 

A Human Smart Cities Network promove modelos de governança em que 
os tomadores de decisão conversam com os cidadãos, possibilitando assim ao 
cidadão a transmissão de suas reais necessidades e expectativas.

Nesses projetos, as TIC estão sendo utilizadas como ferramenta para ma-
terializar os objetivos propostos. A relevância das TIC refere-se ao reconheci-
mento de que essas tecnologias podem proporcionar plataformas eficazes sobre 
a qual a informação de interesse comum circula e é atualizada continuamente. 
A aplicação de ferramentas baseadas nas TIC nos processos de formulação de 
políticas públicas pode contribuir para qualificar a participação dos cidadãos no 
debate de assuntos de interesse coletivo. Isso pode ser feito por meio  de: i) a 
mobilização e difusão de informações; ii) a articulação de dinâmicas reais e vir-
tuais; iii) a promoção do ativismo cívico; iv) o apoio a grupos cívicos informais; 
v) a agregação de informação dispersa e (vi) redes físicas sociais (Mota; Santinha, 
2012; Roy, 2013).

Para discutir a aplicação da tecnologia na promoção da sustentabilidade é 
importante compreender sua definição. De acordo com César Capacle, repre-
sentante da Secretaria Executiva da Associação Nacional de Órgãos Municipais 
de Meio Ambiente (Anamma) e da Secretaria do Verde e Meio Ambiente de 
Campinas (SP), o termo “sustentabilidade” é organizado de forma transversal, 
incluindo questões ecológicas, sociais e econômicas, como uma lente, a partir da 
qual podem ser analisados os problemas sociais.

 Destacam-se, na cidade de Campinas, algumas ações de promoção da sus-
tentabilidade como um planejamento ambiental municipal completo que possui 
quatro planos municipais, com metas para 10 anos: Plano Municipal do Verde, 
Plano de Recursos Hídricos, Plano de Saneamento Básico e Plano de Educação 
Ambiental. Os planos foram estabelecidos por meio de decreto, porém já for-
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mam parte de um projeto de lei que visa instituir a Política Municipal de Meio 
Ambiente, sendo um meio de proteger os planos da descontinuidade gerada 
pelas mudanças de gestão. Especificamente o Plano Municipal do Verde, feito 
de forma participativa, é instrumentalizado por um mapeamento fotoaéreo de 
uso e ocupação do solo e pela proposta de implementação de novos parques 
urbanos, plantio de árvores e corredores ecológicos, permitindo aos moradores 
acesso a áreas verdes a uma distância de, no máximo, 500 metros.

A cidade possui outras iniciativas, tais como a elaboração de inventário 
metropolitano de emissões de gases de efeito estufa visando contribuir com 
a formulação de um Plano de Ação Metropolitano para o enfrentamento da 
Mudança do Clima, adoção do Selo Sustentabilidade (Selo-S), que aumenta a 
rapidez na aprovação de licenciamentos desde que cumpridos 18 critérios de 
sustentabilidade; a meta de funcionamento de 150 ônibus elétricos e o uso de 
recursos de Termos de Ajuste de Conduta (TAC) para a implementação de um 
Plano Cicloviário.

O conceito de sustentabilidade vem sendo adaptado para enfrentar desa-
fios diferentes e uma de suas principais ferramentas é o planejamento urbano, 
que surgiu como proposta para organização dos espaços das cidades de forma 
adequada e desenvolvendo soluções que proporcionem aos seus moradores vida 
com mais qualidade.

Foram destacados alguns caminhos para redução das desigualdades, tais 
como a ampliação de parcerias com as universidades, a consideração de que os 
problemas transcendem as barreiras físicas dos municípios e a importância do 
empoderamento da população. 

É necessário pensar alternativas para os municípios brasileiros que ainda 
apresentam modo de governar atrasado, centralizado e sem escuta social. Foram 
apontados alguns desafios a serem enfrentados: a) Melhoria da prestação de 
contas, de forma compreensível, por parte dos governantes; b) Fortalecimento 
da participação e do controle social; c) Adoção de modelos de gestão abertos a 
escuta e descentralizados; d) Adoção de modelos de gestão que tenham como 
princípio a democracia, a justiça social e a redução das desigualdades; e) Ca-
pacitação dos gestores e servidores públicos para utilização da tecnologia no 
aperfeiçoamento e readaptação dos processos de gestão com vistas à melhoria da 
eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas; f) Escolha dos secretários e 
assessores baseada em critérios de competência para o exercício da função públi-
ca; g) Disseminação da definição multidimensional de sustentabilidade entre os 
municípios e capacitação dos gestores e servidores municipais para implementa-
ção de políticas públicas para sua promoção; e h) Aumento do investimento em 
políticas públicas para a implementação dos ODS.

Cidades inteligentes
As cidades são confrontadas com o crescimento da população e mudan-

ças demográficas significativas, riscos climáticos, transições econômicas e rápidas 
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mudanças tecnológicas. A governança de cada cidade precisa estar preparada 
para esses desafios dinâmicos, o que envolve novos estudos,  planejamento, e 
possíveis adequações nas políticas, sistemas e serviços existentes para atender à 
preservação dos ecossistemas e às necessidades humanas.

No contexto urbano, a expressão “Smart City”, ou “Cidade Inteligente”, 
surgiu em meados dos anos de 1990 com foco na existência de tecnologias de 
informação e comunicação relacionadas à infraestrutura das cidades. O que se 
buscava era descobrir como as comunidades poderiam se tornar inteligentes e 
como uma cidade poderia ser projetada para implementar essas TIC (Albino; 
Berardi; Dangelico, 2015). Alguns anos depois, centros de pesquisa começaram 
a criticar a simples utilização da tecnologia, enfatizando que a cidade inteligente 
deveria abordar a governança e relações no desenvolvimento urbano. 

Em um documento corporativo da IBM, Harrison et al. (2010) concei-
tuaram a expressão “cidade inteligente” como uma cidade instrumentada, in-
terconectada e inteligente. “Instrumentada” significa a capacidade de capturar 
e integrar dados em tempo real através do uso de sensores, medidores e dispo-
sitivos pessoais. “Interconectada” refere-se à integração desses dados em uma 
plataforma de computação e “Inteligente” é a inclusão de serviços complexos de 
análise, otimização, sistematização e visualização para tomada de decisão.

Albino, Berardi e Dangelico (2015) explanam que a expressão “cidade 
inteligente” deve ser aplicada a dois tipos diferentes de domínio. Por um lado, 
o domínio “duro” em que as TIC desempenham papel decisivo, como redes de 
energia, recursos naturais, gestão de resíduos, mobilidade, logística e edifícios. 
Por outro, há o domínio “leve” como cultura, educação, inclusão social e go-
verno, em que as TIC, nesse caso, foram assimiladas na vida material e prática 
das pessoas.

Com o objetivo de criar um conceito comum e discutir os avanços neces-
sários em termos de legislação para que se possa facilitar o desenvolvimento das 
cidades como inteligentes e humanas, a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes 
e Humanas foi criada em 2013, no âmbito da Frente Nacional de Prefeitos, en-
globando as 350 maiores cidades brasileiras. A referida rede congrega secretários 
e dirigentes municipais; universidades e setores da iniciativa privada.

No painel “Cidades Inteligentes”, o tema foi abordado a partir das expe-
riências do negócio de impacto social Muove Brasil, da experiência do Porto 
Digital – Parque Tecnológico localizado em Recife (PE), bem como da propos-
ta de um metadesign para mudança social, apresentada pelo pesquisador Caio 
Vassão.

Embora tenha trazido enfoques diferentes, o painel salientou a importân-
cia dos sistemas digitais e inovação para as cidades; o espaço urbano como local 
de experimentações e a necessidade de melhoria da capacidade institucional dos 
municípios para lidarem com problemas complexos. Investimento em educação 
de base e em alfabetização digital, também foram citados como imprescindíveis.
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Exceto nas políticas de educação e de saúde, que possuem rubricas de 
financiamento estipuladas e objetivos específicos, as demais políticas entre os 
municípios podem ser completamente diferentes. De acordo com Rodolfo Fiori, 
cofundador da Muove Brasil, 97% dos municípios possuem baixa capacidade ins-
titucional para problemas complexos, questão que não é resolvida simplesmente 
com aumento da capacidade fiscal. Porém, como grande parte das questões dos 
municípios é simples, a Plataforma Muove Cidades, que é focada em finanças, se 
propõe a auxiliar na melhoria da eficiência fiscal da prefeitura.

Foi trazida por seu diretor de Inovação e Competitividade – Guilherme 
Calheiros – a experiência do Porto Digital, um parque tecnológico urbano, fun-
dado em 2000, com o objetivo de reter capital humano em tecnologia da in-
formação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Esse parque traz 
em sua concepção a regeneração urbana do centro de Recife, interagindo com a 
cidade, baseando-se em inovação e empreendedorismo para o desenvolvimento. 
Sua base está na interação entre governo, universidade e mercado (hélice tríplice 
ou tripla). Tem como estratégia a conexão de atores no território, somando 306 
empresas (sendo a maioria micro e médias empresas), 800 empreendedores, 9 
mil profissionais altamente qualificados e seu conjunto de empresas teve 1,7 bi-
lhão de faturamento. Possui foco na criação de um conjunto de ações de longo 
prazo para geração de novos negócios, tecnologia e inovação.

O grande desafio dos parques tecnológicos reside na percepção da socie-
dade da importância desses centros para a cidade, entendendo-se a reocupação e 
a regeneração de bairros antigos como um produto possível para cidade. 

O Porto Digital está citado entre outras experiências de parques tecno-
lógicos: Londres (GB), San Francisco (US), Berlim (DE), Austin (Texas, US), 
Pittsburgh (US) e Barcelona (ES). O Parque tem muitas das ações voltadas para 
soluções relacionadas à qualidade de vida nas cidades, tais como: sistema com-
partilhado de bicicletas e carros elétricos (portoleve); sistema de monitoramento 
por câmeras inteligentes; e sistema de segurança por reconhecimento de padrões 
de som. Essas ações utilizam o espaço urbano onde o Parque Tecnológico está 
localizado como locus de experimentação do sistema.

A proposta de metadesign, uma adaptação para colaboração no meio urba-
no, trazida por Caio Vassão, parte da afirmação de que a tecnologia não é neutra 
e que deve haver educação de base e alfabetização digital para colaboração. Cita 
que, na contemporaneidade, há uma transição da compra de produtos para a 
compra de serviços; da posse de coisas para o acesso a serviços; dos produtos 
prontos para a participação e cocriação na sua elaboração; e de objetos para 
processos. 

As mudanças nas dinâmicas sociais exigiriam uma nova forma de com-
preender a governança – partindo de uma governança centralizada para uma 
governança descentralizada. O estudo de padrões de rede e as diferentes topo-
logias podem contribuir para compreender essas mudanças. Da mesma forma, a 
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dinâmica de planejamento mudaria para uma forma em que não se estabeleceria 
rigidamente onde se quer chegar e se avaliariam os resultados alcançados apenas 
ao final. Seria necessário um planejamento que contasse, de tempos em tempos, 
com avaliações que indicariam se o plano está caminhando ou não na direção 
esperada e contando com as adaptações necessárias para sua consecução. 

Outra tendência apontada por Vassão é a extinção de muitos empregos 
causada pela automação, que resultará em uma transformação no atual modelo 
empregatício. Diante dessa situação, a sociedade deverá enfrentar a reestrutura-
ção do atual modelo. 

O papel do governo se estende a assegurar e promover as condições ade-
quadas para que as inovações sejam realizadas. Os panelistas destacaram que a 
inovação ocorre nos níveis locais, lideradas pelo setor privado. Apesar de não ter 
sido citado, cabe lembrar que as universidades e agências de inovação em seus 
parques de produção intelectual vêm colaborando de forma significativa para o 
desenvolvimento tecnológico do Brasil. 

Alguns desafios a serem confrontados na visão desse segundo painel são: 
a) Aumentar a capacidade municipal para tratar de problemas complexos; b) 
Aumentar a interação entre a sociedade e os centros de inovação tecnológica; 
c) Possibilitar “alfabetização digital” a toda sociedade para enfrentar a exclusão 
digital; d) Desenvolver formas de gestão descentralizada e colaborativa.

Uso de tecnologias no ambiente urbano
Um caminhar pelas ruas das diversas cidades possibilita visualizar na práti-

ca o uso da tecnologia no dia a dia, já fazendo parte da cultura das pessoas.  
Matéria da Revista Exame (2018) traz chamada de que São Paulo vira um 

laboratório para startups de transporte compartilhado, com a propriedade de 
veículos em queda, citando as startups de base tecnológica, que querem mudar 
o futuro da mobilidade urbana no Brasil. Na cidade de São Paulo, o Urbano car 
sharing é um sistema disponível de compartilhamento de veículos, mas também 
há o compartilhamento de patins e bicicletas. No Parque Tecnológico de Itaipu 
(PTI) é comum a utilização de pequenos carros elétricos e carros movidos a 
biomassa.

  Essas relações são a base de uma economia compartilhada,3 na qual é esta-
belecida uma relação comercial entre desconhecidos. De acordo com a apresen-
tação de Lisa Gansky – The future of business is the “mesh”, feita para a TED 
Conference,4 em 2011, ao compartilhar,  estamos exercendo a sustentabilidade 
e nos afastando do modelo tradicional de produção, compra e descarte, uma 
vez que uma única compra pode servir a muitos. Além disso, segundo a autora, 
ao compartilhar, permite-se uma variedade de escolhas e conexões com outras 
pessoas, mesmo tendo a internet por mediadora e ampliadora de escala. 

Bicicletas, patins e bikxi (bicicletas taxi) são alguns outros exemplos de trans-
porte compartilhado pelas ruas das cidades. Há também serviços de carona com-
partilhada, como o SilverRide, o Kango e o Lyft, que envolvem o atendimento
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Fonte: Urbano,5 2018 e arquivo dos autores.

Figura 1 – Carro elétrico de Itaipu, Foz de Iguaçu e compartilhamento de bicicle-
tas, patins e carros em São Paulo.

a populações específicas, como idosos, crianças e mulheres, respectivamente. 
Com o envelhecimento da população, os idosos formam um grande grupo que 
pode obter benefícios significativos do compartilhamento de viagens, especial-
mente se eles não tiverem mais carteira de motorista ou capacidade de dirigir.

Nesse sentido, a tendência é que a economia compartilhada avance para 
serviços, alimentação, bens, moradias (Airbnb) e energia. Nesse último caso, 
várias pessoas podem configurar um grupo e instalarem um sistema fotovoltaico 
em uma das unidades e a produção excedente dessa unidade pode ser distribuída 
entre as unidades que fazem parte desse grupo.

Reguladora do mercado de energia elétrica, a Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) já regulamenta a microgeração e minigeração distribuída 
de energia no Brasil, incluindo os conceitos de autoconsumo remoto e geração 
compartilhada de energia.

O último Fórum Mundial da Água, de 2018, teve por tema “comparti-
lhando água”, com o lançamento da plataforma “Sua Voz”6 que permitiu que 
cidadãos compartilhassem ideias, experiências e soluções e sugestões para o en-
contro mundial.

Esses exemplos indicam a possibilidade da apropriação dessas ferramentas 
tecnológicas pelos gestores públicos para o dia a dia da administração, por meio 
de políticas, planos e programas, permitindo consultas públicas, dados abertos, 
participação, compartilhamento, entre outras ações.
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Conclusões
As cidades devem ser consideradas em suas circunstâncias reais, ou seja, 

desiguais, injustas e vulneráveis. Isso porque os cidadãos  ainda se confrontam 
com problemas urbanos  como a ausência de moradias, restrição de mobilidade, 
carências de serviço e de qualidade na saúde e educação, e déficit de segurança 
pública. Ou seja, as cidades brasileiras apresentam preocupante fragilidade e pro-
fundas desigualdades socioeconômicas e de falta de oportunidades aos seus ci-
dadãos, carências já superadas por cidades de vários continentes e nas Américas.

Soma-se a esse quadro a necessidade de agregar novos desafios – rever 
as potencialidades naturais das cidades e planejar renaturalizações, quando ne-
cessárias, como prevenção e reabilitação de equilíbrio dos ecossistemas diante 
das alterações climáticas, bem como prevenção e gestão de riscos, preservação 
e reabilitação de espaços públicos e estruturas arquitetônicas e patrimoniais.  É 
preciso definir metas para a redução das pegadas de carbono da cidade ou regi-
ões metropolitanas, integrando o local ou supralocal com base em uma raciona-
lidade no uso dos bens e serviços ecológicos e no desenvolvimento econômico 
responsável e sustentável. 

A ênfase e contribuição do painel durante o encontro “Inovação, Susten-
tabilidade e Ação Sistêmica nas Cidades”, do ciclo UrbanSus foi considerar a 
importância e uso das tecnologias digitais e congêneres como ferramentas de 
fundamental importância para a gestão e democratização da informação, para a 
governança participativa e como apoio estratégico no território – local e regio-
nal, podendo trazer benefícios para o desenvolvimento socioeconômico e am-
biental sustentável e participativo ao valorizar o uso de tecnologias inteligentes 
nas políticas e ações urbana de interesse público e privado.

Este artigo tem como objetivo refletir sobre as apresentações dos painéis 
“Cidades Sustentáveis” e “Cidades Inteligentes”, realizadas em  22 de agosto 
de 2018,  durante o encontro “Inovação, Sustentabilidade e Ação Sistêmica nas 
Cidades”,  inserido no ciclo de seminários UrbanSus, promovido pelo Programa 
USP Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da USP – IEA-USP 
e pelos Programas de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis e 
de Mestrado Profissional em Gestão Ambiental e Sustentabilidade da Uninove.

Notas

1 Disponível em: <http://www.iea.usp.br/eventos/ciclo-urbansus-inovacao-e-acao-sis-
temica>,

2 Disponível em: <https://www.cidadessustentaveis.org.br/arquivos/viver_em_sp_qua-
lidade_de_vida_2019.pdf>.

3 “A economia compartilhada existe há centenas de anos, quando as cidades eram peque-
nas e seus moradores compartilhavam suas posses com os vizinhos” (Samy Dana, FGV-
-SP. Disponível em: <https://tab.uol.com.br/economia-compartilhada/>).
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4 Fala disponível em: <https://www.ted.com/talks/lisa_gansky_the_future_of_busi-
ness_is_the_mesh>.

5 Disponível em: <https://www.urbano.eco.br/>.

6 Disponivel em: <http://8.worldwaterforum.org/pt-br/sua-voz>.
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resumo – A partir da discussão sobre a finitude dos recursos, que é a base para o funcio-
namento das cidades, e sobre as alterações climáticas, surge o conceito da sustentabilida-
de, como forma de trazer ao debate a importância da manutenção de recursos naturais 
para estas e para as futuras gerações, conforme consta do Relatório Brundtland. Além 
da perspectiva da sustentabilidade, a disponibilidade e a popularização de tecnologias 
no novo século possibilitaram a intensificação de seu uso, não só para comunicação hu-
mana, mas também como solução para problemas complexos do cotidiano das cidades 
e para sua governança. A governança de cada cidade precisa estar preparada para esses 
desafios dinâmicos, o que envolve novos estudos, planejamento, e possíveis adequações 
nas políticas, sistemas e serviços existentes para atender à preservação dos ecossistemas 
e às necessidades humanas.

palavras-chave: Sustentabilidade, Tecnologia, Cidades, Governança.

abstract – From the discussion on the finiteness of resources, which is the basis cities 
to function, and on climate change, the concept of sustainability emerges as a way to 
debate the importance of preserving natural resources for this and future generations, 
according to the Brundtland Report. In addition to the perspective of sustainability, 
the availability and popularization of technologies from the beginning of the century 
intensified their use, not only for human communication, but also as a solution to the 
complex problems of daily life in cities and their governance. Each city’s governance 
needs to be prepared for these dynamic challenges, which involve further studies, plan-
ning and possible adjustments to existing policies, systems and services to address the 
preservation of ecosystems and human needs.

keywords: Sustainability, Technology, Cities, Governance.
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Escravidão do corpo e da alma
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m vários trabalhos relativamente conhecidos, escrevi sobre o tema da 
escravidão do índio, tal como tratado pelo jesuíta Antonio Vieira (1608-
1697). Nada tenho de novo a dizer sobre o assunto. O que vou fazer aqui

é apenas um resumo do que pensei ao longo do tempo, procurando agrupar os 
diferentes estudos em torno de cinco tópicos-chave, a saber: a adesão aos ter-
mos da Segunda Escolástica; o processo de incorporação do indígena ao corpo 
místico do Estado; os termos usados pelas autoridades portuguesas para definir 
a missão atribuída a Portugal no Novo Mundo; a natureza indissolúvel do nexo 
entre conveniência e consciência suposto no chamado antimaquiavelismo; e, por 
fim, as práticas de conversão adotadas pelos jesuítas no Brasil. 

Peço-lhes paciência, portanto. 
I

Começando pelo primeiro ponto, é preciso deixar claro que, muito do 
que se tem atribuído a uma visão de Vieira sobre o índio é apenas uma retomada 
de questões já consideradas no âmbito da chamada Segunda Escolástica do sé-
culo anterior. Um exemplo dessa retomada é a glosa que Vieira faz do tema da 
obrigação evangélica de “pregar a toda criatura”, em contrapartida às teses que 
negavam estender a fé ao índio sob a alegação de sua pouca inteligência e capaci-
dade espiritual. Para Vieira, como para os escolásticos, o esforço da conversão é 
dever religioso inalienável do conhecimento dos novos povos, seja qual for o seu 
grau de polícia ou razão. O indígena está incluído na lei natural implantada no 
homem por Deus, que o cria capaz de pertencer ao grêmio da Igreja, submeter-
-se ao Império de Cristo e alcançar a Bem-Aventurança. 

A pertença à Igreja se define, por sua vez, no interior de várias condições: 
primeira, a de que não pode ser entendida fora da relação hierárquica que or-
dena o Estado católico; segunda, a de que existe um conjunto de direitos ad-
quiridos nesse ingresso, que os colonizadores portugueses têm de reconhecer; 
terceira, a de que existe um direito natural a ser reconhecido pelos índios – o 
direito missionário, deduzido do mandado divino de pregação a toda criatura –, 
o qual, contrariado, pode dar justa causa à guerra contra ele. 

O dominicano Francisco de Vitoria, no De Indis, afirma que “os cristãos 
têm o direito de pregar, de anunciar o Evangelho aos bárbaros em todas as 
regiões”.1 No De Temperantia especifica que “se a pregação for impedida, os 
espanhóis podem aceitar ou declarar a guerra, por causa disto, se for necessá-

A escravidão nos sermões
do Padre Antonio Vieira
ALCIR PÉCORA I
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rio”.2 Por outro lado, “se os bárbaros permitirem aos espanhóis a pregação do 
Evangelho, livre e sem impedimentos, quer aceitem, quer não aceitem a fé, não 
é lícito fazer-lhes guerra nem ocupar-lhes as terras”.3 Ou seja, assim como os ín-
dios não podem ser excluídos do direito natural e das gentes, tampouco podem, 
sob pena de guerra justa, impedir a ação missionária, causa última a providenciar 
a vinda dos cristãos ao Mundo Novo. 

Ainda de acordo com a posição defendida pela maioria dos autores da 
Segunda Escolástica, o Padre Vieira vai supor legítimas certas formas de orga-
nização política dos índios, bem como o direito de que mantenham consigo a 
posse de seus bens. Essa admissão de polícia e propriedade, embora bastante 
condicionada, bastava para impedir que se tomasse por justa causa de escravidão 
a recusa das tribos de se mudarem para as missões.

Da mesma maneira, quando Vieira critica o cativeiro com base no argu-
mento de que a condição natural do ser humano, criado por Deus à sua imagem 
e semelhança, é a de liberdade, ele não faz mais que retomar lugares-comuns 
escolásticos nos quais a redução do indígena à situação de escravo, agravada 
pela coação violenta, é crime temporal e espiritual. Apenas a prédica pacífica 
justifica-se quando não há impedimento do direito missionário. Assim, o tema 
do “pecado mortal do cativeiro”, que celebrizou a Las Casas, tem em Vieira um 
afincado defensor. 

No Sermão da Primeira Dominga da Quaresma, de 1653, Vieira interpela 
assim o auditório maranhense: “Cristãos, Deus me manda desenganar-vos, e eu 
vos desengano da parte de Deus. Todos estais em pecado mortal, todos viveis 
e morreis em estado de condenação, e todos vos ides direitos ao inferno. Já lá 
estão muitos, e vós também estareis cedo com eles, se não mudardes de vida”.4 

Um aspecto em que Vieira insiste talvez mais que os tratadistas é o relativo 
aos efeitos desastrosos da manutenção dos cativeiros injustos, tanto para os se-
nhores particulares como para o comum da colônia, que se vê assolada por várias 
“pragas”: “Sabeis quem traz pragas às terras? Cativeiros injustos. Quem trouxe 
ao Maranhão a praga dos holandeses? Quem trouxe a praga das bexigas? Quem 
trouxe a fome e a esterilidade? Estes cativeiros”.5

Em carta dirigida ao rei D. Afonso VI, em 1657, Vieira é duro na respon-
sabilização do soberano diante da prática injusta do cativeiro: 

Senhor, os reis são vassalos de Deus, e, se os reis não castigam os seus vassa-
los, castiga Deus os seus. A causa principal de se não perpetuarem as coroas 
nas mesmas nações e famílias é a injustiça, ou são as injustiças, como diz a 
Escritura sagrada; e entre todas as injustiças nenhumas clamam tanto ao céu 
como as que tiram a liberdade aos que nasceram livres, e as que não pagam 
o suor aos que trabalham.6

E agrava a proposição ao levantar nas Escrituras passagem análoga aos de-
sastres causados pelos cativeiros, dos quais não está imune a descendência real: 
“Com grande dor e com grande receio de a renovar no ânimo de V.M., digo o 
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que agora direi: mas quere Deus que eu o diga. A El-rei Faraó, porque consentiu 
no seu reino o injusto cativeiro do povo hebreu, deu-lhe Deus grandes castigos, 
e um deles foi tirar-lhe os primogênitos”.7 A figura desse castigo fatal aplica-se 
cruamente ao presente da rainha-mãe, que, em 1653, perdera o filho mais velho, 
D. Teodósio, e a primeira das filhas, a infanta D. Joana. O jesuíta explica ambas 
as mortes pelo beneplácito real diante de leis com muitas “larguezas na matéria 
do cativeiro dos índios”. 

Também em seguimento aos tratadistas, Vieira vai se manifestar contrário 
à coação violenta dos índios, que considera não apenas ilegítima, mas ineficaz. 
Já na Carta Ânua, de 1624, afirmava que os índios ficavam “cativos” do “bom 
trato e conversação”,8 o que supunha que fossem dotados de entendimento 
e capacidade de aprendizado da doutrina cristã, ao contrário do que propug-
navam as teses conhecidas do teólogo John Major, reapresentadas por Juan 
de Quevedo e Juan Ginés de Sepúlveda, que aplicavam ao  índio o conceito 
de servo por natureza, utilizado por Aristóteles no Livro Primeiro da Política 
(em particular no capítulo quinto, para referir os indivíduos em que predomi-
na a força física sobre o entendimento, engenho deficiente e incapacidade de 
governar-se9). Um argumento incomum que Vieira aplica, aqui, é o da seme-
lhança irônica entre os escravos e as mulheres dos seus senhores, lembrando-as, 
no Sermão da Primeira Oitava da Quaresma, que também às almas do gênero 
feminino “não faltou quem dissesse que não foram criadas à imagem e seme-
lhança de Deus”.10

No geral, portanto, me parece correto dizer que Vieira adota a posição dos 
tratadistas do século XVI que reconhece nos índios plena capacidade de enten-
der a doutrina por seu “bom natural” que os inclina à piedade e ao catecismo. 
Vieira igualmente reconhecia a existência de “polícia” entre os índios, vale dizer, 
de um sistema de governo regulado por leis tidas como justas pelo conjunto de 
seus membros –, o que, pelo direito das gentes, bastava para garantir a jurisdição 
autônoma de suas aldeias, bem como impedir que fossem subjugados por força 
com a justificativa de que eram incapazes de governo próprio.

Das muitas provas de que o indígena era dotado do lume da razão com 
que Deus fez análoga a si toda criatura, Vieira conclui pela injustiça do cativeiro 
a que vinha sendo submetido. Para ele, D. João IV, para fazer jus a seu título de 
restaurador da liberdade, tinha de instaurá-la também entre os brasis. Vale dizer: 
ao rei cabe integrar o indígena ao corpo político do Estado enquanto súdito 
naturalmente livre, e ainda uma segunda vez liberto pelo nascimento na fé por 
meio da conversão. Assim, recebidos a doutrina e o mistério dos Sacramentos, 
o indígena passa a fazer parte do corpo da Igreja. Essa é a única condição – e 
o meio exclusivo – pelo qual o gentio pode aspirar à bem-aventurança –, o que 
vale também para os negros de África, cuja vinda ao Brasil significaria, a despeito 
das misérias e trabalhos, a possibilidade de integrar-se ao corpo da Igreja e tomar 
a via salvífica oferecida ao homem pela lei da Graça. 
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Para Vieira, de resto, a condução do gentio ao corpo místico da Igreja, 
por meio da prática cristã, do conhecimento da doutrina e da recepção dos sa-
cramentos, representa a mais alta finalidade do descobrimento. Há uma dupla 
implicação a reconhecer nessa afirmação. De um lado, que a conversão era en-
tendida como possível e necessária, sendo o gentio apto para receber a revelação 
divina e gozar a bem-aventurança, que apenas lhe era negada pela circunstância 
da sua ignorância de Deus e do seu estado atual de separação do corpo da Igreja. 
De outro lado, implica entender que a salvação ao alcance do índio apenas existe 
em virtude de sua integração ao corpo místico de Cristo, franqueada pelas práti-
cas do sacerdote. Ou seja, fora da Igreja não há salvação possível para o gentio: 
“Porque ninguém pode subir ao céu, senão incorporando-se com Cristo, como 
todos nos incorporamos com ele, e nos fazemos membros do mesmo Cristo por 
meio da Fé e do Batismo”.11

 Ou seja, que não haja engano: a condenação da coação violenta não 
significa a aceitação de qualquer relativismo religioso. Vale talvez lembrar aqui 
a observação de Joseph Höffner, bispo de Münster, de que Cristo “não foi 
nenhum livre pensador liberal do século XIX a anunciar o Evangelho sem exi-
gência de espécie alguma”.12 Acrescento que Vieira não foi nenhum teólogo 
da libertação a fazer revisionismo da história da Igreja e a proclamar contrito 
o mea culpa do “projeto autoritário” da Cristandade colonial. Trata-se aqui de 
um “absolutismo do Evangelho”,13 a impor-se nos limites das virtudes cristãs e 
dentro da própria comunidade eclesial. 

Nessa perspectiva histórica, lembro também que a ortodoxia formulada 
pelos escolásticos que pensaram a Conquista vai muito mais no sentido de um 
esforço de ordem interna, a partir da integração do gentio na “comunidade so-
brenatural” e na “unidade jurídico-moral” indissociáveis da Igreja14 do que no 
de uma ação bélica contra um corpo estranho ao Orbis Christianus. É uma posi-
ção cabalmente distinta daquela adotada, nos séculos anteriores, face ao gentio 
maometano, quando a questão era vencê-lo ou destruí-lo enquanto ameaça ao 
corpo universal onde não tinha lugar, e não compeli-lo a entrar neste corpo, 
cuja universalidade, de certo modo, dependia de seu ingresso. A obrigação da 
conversão, estranha ao ambiente das Cruzadas e guerras da Reconquista, é uma 
grande novidade das Descobertas, e, como tal, fenômeno decisivo, “norma na-
cional e religiosa”15 a participar da fundação da era moderna.16

Ainda outras posições de Vieira são adotadas dos neoescolásticos. Por 
exemplo, quando ele se opõe à ideia corrente no tempo de que a existência 
entre os indígenas de práticas contranatura, como a poligamia e o canibalismo, 
fornecia causa justa de guerra. Para Vieira, tais práticas, conquanto antinaturais, 
não eram consequências da má disposição inata do indígena, mas dos costumes 
viciosos que poderiam ser corrigidos pela conversão e o ensino. “Muitos há 
muito rudes e bárbaros” – escreve Vieira ao Provincial do Brasil, em 54 –, “mas 
por falta mais de cultura que de natureza”.17 São gente que “não tem os vícios, 
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nem os embaraços de consciência, com que vivem pela maior parte os homens 
de maior polícia”.18 Contraposição, aliás, que repõe argumento do padre Ma-
nuel da Nóbrega debatido em seu Diálogo sobre a Conversão do Gentio: entre o 
vil costume dos índios e a vã soberba dos filósofos, maior é o pecado destes, já 
que “não guardam a lei natural posto que a entendam”19

Práticas do mau costume e “ignorância invencível” – isto é, impossibili-
dade lógica de os índios conhecerem a doutrina que ainda não lhes havia sido 
ministrada – são atenuantes (e não o contrário) dos pecados dos índios, que anu-
lam tentativas de caracterizá-los como monstruosos ou desumanos. Sem hor-
ror, aliás, conta Vieira que índios das nações que viviam na ilha dos Joanes, ao 
“tomarem nome”, segundo a prática que tinham, quebraram a cabeça de treze 
padres, e, “depois de mortos os assaram e comeram como costumam”.20 Não é 
nenhuma idiossincrasia da lábia vieiriana: a maioria dos tratadistas neotomistas já 
tinha aplicado o argumento da “ignorância invencível”, cuja finalidade é atenuar 
o crime pelo peso do costume e impedi-lo de caracterizar-se com uma deforma-
ção inata irreversível. 

Vieira inscreve-se, portanto, no quadro de um pensamento que, em mea-
dos do século XVII, já não é novidade no seio da Igreja Católica. Não é o caso 
de se aplicar qualquer termo iluminista (ou pré-iluminista) a ele, pois nem ele é 
“avançado” em relação ao seu tempo, nem busca qualquer finalidade contestató-
ria ou transgressiva em relação à instituição eclesial. Ao contrário, o lugar-chave 
da sua atuação é o incremento das missões jesuíticas como condição do êxito tan-
to da ação espiritual da Igreja como do fortalecimento temporal do Estado por-
tuguês. Esse foi o emprego particular que deu às posições da Segunda Escolásti-
ca, as quais, originariamente, visavam balizar a ética da Conquista espanhola, nos 
termos de uma “consciência cristã” –, portanto de um irredutível religioso 21–, e 
de uma codificação jurídica assentada no Direito natural. São posições modernas 
que se opunham tanto à antiga mentalidade imperial, que propunha uma ordem 
política superior aos Estados nacionais, como ao sentimento curialista de uma 
teocracia submetida temporal e espiritualmente, ao papa.22 Em Vieira, dá-se o 
mesmo, apenas com o acento deslocado da Espanha para Portugal, e com grande 
reforço do papel missionário da Companhia no cumprimento do plano salvífico 
da Providência a atuar na história humana e nas almas individuais dos homens. 

A lição vieiriana a tirar dos trabalhos dos missionários, assim como da 
mortandade maciça dos indígenas, nada tem de consciência laica ou ilustrada, 
mas sim de interpretação providencial da história. Desígnios providenciais leva-
vam os missionários ao Brasil em busca da salvação de almas, a despeito de que 
ela se fizesse à custa de imensas mortes provocadas pelo contato com as armas 
e doenças dos europeus. A rigor, para ele, até essas mortes eram abençoadas, se 
havia tempo para que fossem ministrados os Sacramentos: “[...] Destes [índios 
enfermos]foram alguns tão venturosos que, sendo tapuias pagãos, acabando de 
receber o batismo morreram logo, com evidentes sinais de predestinação”.23
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II
O segundo ponto importante a propósito da visão vieiriana da escravidão 

refere as obrigações dos escravos – negros ou índios – dentro do corpo místico 
ao qual passam a pertencer e a responder jurídica, política e moralmente. Aci-
ma de tudo, respondem à religião que os acolhe na fé verdadeira. No caso dos 
pretos, Vieira ressalta que os trabalhos que sofrem, por brutais que sejam, não 
os devem impedir de adorar o Rosário. Em analogia com os salmos pro torcu-
laribus, propõe que as orações do Rosário sejam feitas como cantos de alívio 
– worksongs, por assim dizer – durante a jornada extenuante de trabalho no en-
genho. O nascimento para a fé implica em que o gentio esteja consciente de que, 
mesmo cativo, experimenta a Graça que o trouxe ao seio da verdadeira religião. 
Eis como Vieira o diz em seu célebre sermão à Irmandade dos Pretos: “[...] de-
veis dar infinitas graças a Deus por vos ter dado conhecimento de si, e por vos 
ter tirado de vossas terras, onde vossos pais e vós vivíeis como gentios, e vos ter 
trazidos a esta, onde, instruídos na fé, vivais como cristãos, e vos salveis”.24

Está nítida a questão do valor relativo do cativeiro frente ao bem absoluto 
da conversão: sem afirmar a existência de qualquer bondade intrínseca à escra-
vidão, e sem retirar o sentido injusto dela, Vieira considera que a nova situação 
vivida pelo gentio, ao permitir que ingresse na religião cristã, ainda que na con-
dição de cativo, é melhor, mesmo que mais sofrida, do que a sua vida anterior 
livre, mas ignorante de Cristo. Numa fórmula simples: o cativeiro tem valor 
negativo menor que o positivo da conversão. Para Vieira, apenas agora, escra-
vizados injustamente, os gentios conheciam a verdadeira liberdade: aquela que, 
catolicamente, não se pode definir como ausência de subordinação temporal a 
um senhor e tampouco como autonomia da vontade própria, mas sim como 
exercício do arbítrio que reconhece e elege para si o bem de Cristo. A liberdade 
cristã, nesse sentido, traduz-se pelo conhecimento do bem que impede incor-
rer no mal. Vale dizer, é o pecado, e não o cativeiro temporal, que caracteriza 
a verdade última da escravidão.25 E sem que Vieira chegue jamais a considerar 
a escravidão como necessidade natural da conversão – ao contrário, para ele, a 
escravidão é sempre um estorvo da eficácia – os escravos negros são sujeitos de 
uma eleição divina, que os habilita milagrosamente à salvação. O mesmo milagre 
se estende aos índios. 

As duas virtudes cristãs que, juntas, podem desfazer o “laço diabólico” 
da escravidão são a “obediência” do escravo, em gratidão pela graça recebida 
da religião, e a “caridade” do senhor, para zelar pela alma do cativo. A junção 
virtuosa de ambas se pode traduzir pela virtude da “paciência”, análoga à de 
Cristo, pois essa é a virtude essencial que se pede a ambos: ao cativo, para acei-
tar sem rebeldia os trabalhos exaustivos que semelham em tudo à via crucis; 
ao proprietário dele, para fazer jus à posição de senhorio, que tem almas à sua 
conta. Insisto: o conceito de liberdade, aí, não tem qualquer valor autônomo 
à esfera religiosa. A categoria substancial a definir a existência da liberdade é a 
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adesão ao grêmio da igreja e o serviço da religião, não a independência liberal 
da vontade própria ou da ausência de superior hierárquico. O mesmo vale para 
a idéia de igualdade. O que a define é a referência ao corpo místico da Igreja, 
nunca a inexistência de hierarquia na Igreja ou no Reino, o que, de resto, seria 
iniquidade, uma vez que, considerados catolicamente, os homens são desiguais 
por natureza e a justiça está em manter a proporção relativa que ocupam no 
interior do organismo coletivo. 

Vieira, portanto, está próximo de seus pares dos séculos XVI e XVII, não 
dos ilustrados e liberais dos seguintes. Os argumentos que levanta são afins, por 
exemplo, aos do jesuíta Luís de Molina, que defende que “a escravidão sob do-
mínio cristão conduz ao bem espiritual dos escravos” e que é “um ato de carida-
de comprar a liberdade” deles “para que se tornem cristãos”.26 Entretanto, tanto 
Vieira como Molina não duvidam que seria vantajoso trocar o penoso processo 
do cativeiro pela conversão advindo do puro zelo missionário.

Em resumo, aplica-se a Vieira o que já foi dito pelo bispo de Münster a 
propósito dos tratadistas católicos do período, a saber, que eles “jamais propug-
naram por uma total igualdade de todos os povos e homens. É doutrina católica 
a desigualdade humana, em talentos naturais, em valores morais e em graça”.27 
O ponto em que os homens se igualam é apenas o de que “todo ser de rosto hu-
mano é um filho remido de Jesus Cristo”,28 o que significa que todos, por efeito 
natural da criação e pela graça de Cristo, são igualmente aptos para a salvação. 
“Salvar” índios e negros, definitivamente humanos, era o que pretendia o Padre 
Vieira e os seus companheiros de fé. A redução do gentio boçal a membro da Igre-
ja hierárquica, com a finalidade política comum ao corpus mysticum do Estado 
cristão, era a melhor medida da liberdade e da igualdade a que podiam chegar. 

III
Um terceiro aspecto a considerar na maneira do Padre Vieira conceber 

a escravidão indígena diz respeito ao papel missionário que atribui a Portugal. 
Mais do que concordar com o cronista espanhol Lopes de Gómara, que, cem 
anos antes, acreditava ser os descobrimentos o maior acontecimento desde a 
Criação, excetuada a Encarnação, Paixão e Morte do Cristo,29 para Vieira, eles 
são figura de uma Criação verdadeiramente nova. E a novidade está em exigir o 
concurso de uma causa segunda na consumação da história salvífica do homem: 

Quando Deus criou o mundo, diz o sagrado texto que a terra não se via 
porque estava escondida debaixo do elemento da água, e tudo escuro e 
coberto de trevas: Terra autem erat invisibilis – como leem os Setenta – et 
tenebrae erant super faciem abyssi. Então dividiu Deus as águas; e criou 
a luz e cessaram as trevas: Divisit aquas; facta est lux; appareat arida. Este 
foi o modo da primeira criação do mundo. E quem não vê que o mesmo 
observou Deus na segunda, por meio dos portugueses?30

A nova criação, na qual os portugueses são coautores da Providência, traz 
a luz da conversão que rompe as trevas da infidelidade, constituindo-se como 
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fundamento e finalidade teológicos da ação dos europeus no Novo Mundo. A 
rigor, era o índio, e não as minas de ouro, que tocava descobrir e desentranhar 
– por isto, para Vieira, de maneira providencial, estas não se achavam em terras 
brasileiras.31 Reduzir à fé as nações indígenas era atualizar a conversão da gen-
tilidade figurada nas Escrituras pela conversão dos reis magos, produzindo-se 
um segundo nascimento da Cristandade. Essa nova conversão funda, por sua 
vez, uma Nova Igreja, a única universal, apta a reparar os cismas recentes que 
arruinaram o Orbis Christianus. A ação missionária funcionava então como re-
vitalização do grêmio da Igreja pela inclusão maciça de novos sócios, ignorantes 
das velhas querelas europeias que os dividiam. A alma do indígena em “tábua 
rasa” ou “papel em branco”, metáfora recorrente aplicada ao índio, significava 
também uma imagem modelar de superação do passado recente buscada pela 
Igreja da Contrarreforma.

Para Vieira, com a fundação dessa Igreja nova, havia de cumprir-se o man-
dado de Cristo a Pedro para apascentar as nações de todo o mundo, de modo 
a “fazer de todas um só rebanho, que é a Igreja, debaixo de um só pastor, que 
é S. Pedro”.32 Trata-se de um tipo de delegação animosa e apostólica muito 
distinta daquela que ocorre na guerra medieval contra os “infiéis”. Dessa vez, 
“a verdadeira cavalaria” – como escreve Vieira, em carta de 1653, ao bispo do 
Japão – “é salvar almas”.33

Admitida a conversão como principal finalidade desta nova criação, Vieira 
postula a obrigação missionária como geral entre portugueses, e não exclusiva 
da Companhia de Jesus, ainda que a essa coubesse a função de estrela-guia do 
anúncio de Cristo aos gentios do Novo Mundo. E se todos os portugueses estão 
obrigados a pregar a palavra de Deus aos índios, há uma determinação religiosa 
entre senhor e escravo, vale dizer, a não ser como ocasião do zelo apostólico, a 
escravidão, naturalmente injusta, revela-se apenas um “laço diabólico”. Superar 
a contradição das relações definidas pelo cativeiro implica a aceitação integral 
da obrigação missionária. As almas todas, diz Vieira, “devemos desejar que se 
salvem”, mas aquelas dos escravos da casa estreitam as obrigações dos senhores: 
“ao menos não faltemos a estas tão desamparadas, às quais, por mais vizinhas, é 
mais devedora a nossa caridade”.34 

Pode-se dizer que a obrigação de ensino da doutrina aumenta com a es-
cravidão, e também que o seu estado natural de injustiça não é anulado com 
o cumprimento da obrigação, mas as duas premissas articuladas definem um 
período histórico em que determinado meio imperfeito participa de um movi-
mento perfectível da história. Para acentuar as relações complexas desse ajuste 
histórico, Vieira ressalta o desamparo em que se encontram os índios, e o crime 
contra a religião que cometem os moradores que, por cobiça, deixam de cuidar 
da doutrina e salvação das almas dos escravos a que estão obrigados. É assim 
que cria uma cena de terrível sublime no Sermão do Espírito Santo, pregado em 
1657, em São Luís do Maranhão, quando os escravos ressuscitados reúnem-se 
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para clamar por justiça contra o senhor que os levou a morrer na ignorância da 
fé. Em meio ao transe, Vieira atenua a culpa do escravo e anula a desculpa do 
senhor: 

Certo que eu antes quisera dar conta pela sua parte que pela vossa. O es-
cravo escusar-se-á com o seu senhor; mas o senhor, com quem se há de 
escusar? O escravo poder-se-á escusar com o seu pouco entendimento, com 
a sua ignorância: mas o senhor, com que se escusará? Com a sua muita 
cobiça? Com a sua muita cegueira? Com faltar à piedade? Com faltar à hu-
manidade? Com faltar à cristandade? Com faltar à fé?35

A eloquência da condenação, entretanto, não visa a abolir a relação senhor-
-cativo, mas a impedir que se possa desobrigar da contrapartida da obrigação re-
ligiosa. É má leitura uma interpretação abolicionista da argumentação vieiriana: 
não se trata de extinguir a escravidão, mas de encontrar meio de conciliá-la com 
a missão apostólica no Mundo Novo; não se trata de considerá-la justa, pois pri-
va o índio do que lhe é devido por Direito natural, mas de acreditar que maior 
é o bem da Graça, trazido pela religião, do que o mal temporal, temporário, do 
trabalho escravo; não se trata de apenas amenizar as dores do cativeiro com o 
unguento da doutrina, mas de postular que a religião repõe como caridade a 
liberdade de que foi privado o indígena. Daí que, falando a propósito da posse 
de escravos, Vieira conceda-os de bom grado: “Tende-os, cristãos, e tende mui-
tos, mas tende-os de modo que eles ajudem a levar a vossa alma ao céu, e vós as 
suas”.36

O argumento da obrigação de facultar ao escravo o ingresso na Igreja 
completa-se com tomá-la como causa de condenação não apenas do senhor par-
ticular, mas da ruína da monarquia. O não cumprimento da missão apostólica 
devia ser entendido como ato herético, que ameaça a sobrevivência do Estado 
– definindo-se o caráter herético, por sua vez, como a pressuposição de que um 
pecado fosse necessário à conservação do Estado, como se costumava justificar 
a prática do cativeiro. Nesses termos, a posição de Vieira é antimaquiavélica, de 
acordo com a doutrina católica da Razão de Estado: “sobre os fundamentos da 
injustiça nenhuma cousa é segura nem permanente”.37 A tirania, definida esco-
lasticamente como correlata viciosa da monarquia prudente, também se carac-
teriza pelo abandono das almas a seu cuidado –, o que ameaça o corpo inteiro 
do reino e, em particular, a sustentação da coroa pelo rei esquecido de suas 
obrigações.

Em resumo: a missão, entendida como base de sustentação do Império 
português, toma-se como atualização histórica da Providência. Fracassar aí é 
perder tudo: corpo, cabeça e alma do Estado. Acertar é conduzir a história às 
alegrias do que Vieira imaginara como V Império do mundo, espécie de paraíso 
terreal, no qual cada um dos membros se reconhece como indivíduo e como 
membro da comunidade eclesial e política, expandida e reunificada, fazendo 
coincidir a bem-aventurança com os bens da fortuna. 
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 IV
Isso aponta já para o quarto aspecto a ser examinado na questão da es-

cravidão indígena em Vieira, qual seja o da estreita articulação semântica que 
produz entre as noções de conveniência e consciência, de tal modo que agir com 
justiça face aos índios significaria, igualmente, tratar com eficácia os negócios 
terrenos. É fundamental em Vieira esse tipo de argumentação que busca acomo-
dar aspectos temporais e espirituais, evidenciando os frutos histórico-políticos 
advindos da correta semeadura ético-religiosa.

A propósito desse esforço de acomodação dos interesses espirituais e 
temporais, entretanto, há muitos equívocos a superar. Mais de uma vez se tem 
dito que a perspectiva vieiriana racional favorável à libertação dos escravos, en-
tendida também como reconhecimento de uma suposta alteridade indígena, 
entra em confronto com as condições reais das práticas de exploração colonial 
e o induz a posições contraditórias, em que uma perspectiva progressista vê-se 
obrigada a concessões que a acabam contrariando. Essa forma de considerar 
o assunto do índio em Vieira busca ela própria conciliar dois paradigmas –, a 
saber, o catolicismo liberal, pós-ilustrado, e o socialismo de inspiração marxista 
–, ambos absolutamente estranhos aos termos válidos para Vieira e o século 
XVII. 

Para deixar de lado a crítica óbvia do anacronismo e entrar a fundo na for-
mulação do jesuíta, o principal é perceber que a acomodação entre consciência 
cristã e conveniência política é uma tópica global em Vieira, isto é, regula toda 
a aplicação de seus argumentos a qualquer assunto, e nem de longe está restrita 
a um confronto entre ideal religioso e condições externas das práticas coloniais. 
A formulação de seu projeto missionário nunca se dá em chave exclusivamente 
espiritual, ou de idealização pós-romântica, no sentido de que os bens da hu-
mana cristandade possam dispensar-se de responder às duras práticas terrenas. 
Ao contrário: os seus sermões apresentam-se sempre em vista de questões muito 
concretas, incluindo-se aí as injunções econômicas, em que pretendia intervir. 
É verdade que isso tendeu a chocar o espiritualismo burguês que o leu sempre 
espantado com a mistura de religião e negócios em seus sermões. Contudo, não 
há nada mais estrutural neles. 

De um ponto de vista historicamente mais razoável, as condições práti-
cas da colônia, ou da vida política enfim, são o lugar próprio em que Vieira dá 
forma final aos seus argumentos. Na chave teológica do período, o seu projeto 
missionário não pretende ser apenas espiritual, ou afinar-se por um diapasão 
idealista em que os bens da eternidade cristã estão propostos sem a circunscrição 
de práticas. Ver, em Vieira, implica antes atender às cegueiras da terra. O sentido 
básico dos sermões – retórico, em seu significado próprio, que visa a mover o seu 
auditório, agir sobre ele, para que esse aja em conformidade com sua pastoral –, 
obriga, desde o princípio, à consideração dos lugares comuns estabelecidos nas 
diferentes circunstâncias em questão. 
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Mesmo a posição mais contrária aos interesses dos colonos e mais difícil de 
prevalecer – aparentemente, portanto, mais idealista –, é formulada por Vieira a 
partir de situações muito concretas. É a percepção aguda dos interesses em jogo 
que o leva a adotar posições de maior ou menor confrontação com os coloniais, 
o Conselho Ultramarino, ou o rei, e não apenas crenças ou ideais a priori, a 
salvo das circunstâncias. Vale dizer, o paradigma discursivo vieiriano assenta-se 
no caso e não na pura ideia anterior ou indiferente ao real. A conciliação dos 
mundos material e espiritual é o que há de mais apriorístico em seus sermões, e 
assenta-se na analogia tomista essencial entre os dois universos, sem que percam 
as suas diferenças de natureza, isto é, sem que o mundo temporal seja tomado 
apenas como decaído ou desviante em relação ao espiritual. No programa seis-
centista de Vieira, a essência humana dual, matéria e espírito, que determina 
o ser, é termo irredutível de sua gramática. E se há algo constante no discurso 
vieiriano é a busca de acomodação analógica entre a natureza humana e a divina, 
entre a finalidade histórica e a providencial, que está na base da Igreja Militante 
e da ação missionária da Companhia de Jesus. 

Para evidenciar a maneira como o Padre Vieira entende esta relação de 
conciliação entre a consciência cristã e as práticas temporais –, que responde ca-
tolicamente à “separação” maquiavélica entre o ético e o político –, basta obser-
var as muitas propostas que faz aos moradores do Brasil, contrários à aplicação 
da lei de liberdade dos índios. Por exemplo, no Sermão da Primeira Dominga 
da Quaresma, de 1653, pregado em S. Luís, Vieira começa encarecendo o va-
lor da alma, sem preço que a pague o bastante: “Se para segurar a consciência, 
e para salvar a alma, for necessário perder tudo, e ficar como um Jó, perca-se 
tudo”.38 Entretanto, não crê que seja o caso para isso: “[...] bom ânimo, senho-
res meus, que não é necessário chegar a tanto nem a muito menos. Estudei o 
ponto com toda a diligência e com o afeto, e, seguindo as opiniões mais largas 
e mais favoráveis [...] – e lá segue ele a apresentar a solução que descobre, de 
modo que sempre se possa, “com muita pouca perda temporal”, ainda “segurar 
as consciências de todos os moradores deste Estado”. E isso significa que os mo-
radores, mantendo os seus “muitos grandes interesses” possam ainda “melhorar 
suas conveniências para o futuro”. 

No caso das missões jesuíticas, a acomodação que propõe é resumidamen-
te a seguinte: posse apenas de escravos voluntários, sendo os demais levados para 
as “aldeias d’el rei”; garantia de entradas frequentes ao sertão; resgate e cativeiro 
justo de índios “em corda”, isto é, aprisionados e condenados à morte por tribo 
rival; manutenção do cativeiro de índios escravizados em “guerra justa”; julga-
mento de todos os cativeiros por uma Junta de que participariam Governador, 
ouvidor-geral dos índios, vigário do Maranhão ou Pará e prelados das quatro 
religiões atuantes na província; repartição pro rata, entre todos os moradores, 
dos cativos por justa causa; condução dos índios, cujo cativeiro não fosse con-
firmado pela Junta, para as aldeias, sendo que, durante seis meses, trabalhariam 
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para a própria família, e durante os outros seis em casa de colonos, mediante 
pagamento de duas varas de algodão por mês. 

Da aceitação da proposta, segundo Padre Vieira, decorreriam vários bens 
para os moradores: ficar “com as consciências seguras”; tirar de suas casas “esta 
maldição” de servir-se “com suor e com sangue injusto”; haver “muitos res-
gates, com que se tirarão muitos índios, que de outra maneira não os haverá”; 
e, por último, ter uma proposta “digna de ir às mãos de Sua Majestade” que a 
aprove e confirme, por proveitosa e justa.39 Ou seja, trata-se de encontrar uma 
acomodação entre a salvação espiritual, ameaçada pelo pecado do cativeiro in-
justo dos índios, e a manutenção de certa prática do mesmo cativeiro, desde que 
agora regulada por disposições de justiça jurídica e teológica.  

O mesmo propósito de ajustar as razões do Estado e da Religião manifes-
ta-se nas dezenove medidas que, em carta de 1654, Vieira propõe a D. João IV. 
Interessa, no caso, menos relacioná-las do que observar como ele aplica a tópica 
da conveniência: “aqui não se trata só do justo” – escreve – “senão também do 
justificado”.40 Vale dizer: ao zelo espiritual e ético deve somar-se a conveniência 
temporal; ou de outra maneira ainda: a eficácia dos negócios necessariamente 
participa do zelo da fé. 

A tópica da conveniência também se encontra em todos os seus discursos ao 
rei e aos grandes do reino. Em geral, apresenta-a como justificativa da necessida-
de de mudança de uma disposição qualquer sobre as missões, que a “experiência 
tem mostrado” insatisfatória ou inexequível, de modo a dar-se “remédio” eficaz, 
“mais conveniente e praticável”,41 à questão. Vieira também lança mão desse to-
pos como prova da temperança e da boa-vontade de sua própria posição, em tudo 
disposta à pacificação dos portugueses do Brasil, enquanto esses, ao contrário, 
tomam decisões tão desleais em vista do bem comum do reino, como heréticas 
em relação à Igreja, fazendo do Maranhão e Pará “uma Rochela de Portugal”.42 

É sobretudo na armadilha desse último ponto que caem os analistas que 
julgam que Vieira cede de suas convicções diante das dificuldades da realidade 
colonial. Pois é exatamente essa a ideia que pretende demonstrar ao rei: a de sua 
própria tolerância e condescendência em contraste com a teimosia e a cobiça 
dos moradores. O topos da conciliação faz pensar que sempre esteve disposto a 
transigir e a encontrar uma solução comum para o assunto, e que furtar-se a ela 
é facciosismo e sem-razão da parte exclusiva dos moradores. Esclareço que não 
penso que Vieira esteja sendo falso. A sua disposição casuísta está sustentada na 
concepção teológico-política de que, havendo ou não resistência dos moradores 
ao projeto das missões, o bem comum da República é análogo ao projeto de 
salvação da comunidade religiosa. Isso equivale a crer que a verdade da consci-
ência moral e da reta prática cristã não poderá se opor a uma acomodação que 
produza um desdobramento eficaz da história da monarquia cristã. Ou seja, para 
dizê-lo numa fórmula simples: deixar de conciliar ou acomodar é abdicar do 
jesuiticamente inabdicável: a eficácia histórica da pastoral missionária. 
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Assim, quando Vieira anuncia publicamente o mea culpa da muita conci-
liação que tentara de suas posições com as dos moradores, ele constrói de fato 
uma grave acusação, mas não para si mesmo. Ficam acusados, isso sim, os que, 
apesar de tanta demonstração de boa vontade e desejo de concórdia por parte 
dos jesuítas, ainda permanecem teimosamente apegados à sua falta de piedade, à 
sua cobiça invencível, à sua prática facciosa indiferente a Deus e às leis do reino. 
O que parece “remorso” é acusação de que nada basta para contentar o vício 
dos falsos cristãos do Maranhão. A culpa dele, Vieira, é tão somente a do exces-
so de zelo e de desejo de concórdia, insuficientes ainda assim para comover aos 
maus portugueses da colônia. Ou seja, quanto mais contundente a afetação do 
mea culpa de sua própria concessão, tanto mais torna monstruosa a facção dos 
adversários. 

E se algum arrependimento crível há aí não é o de esforçar-se por conciliar 
as diferenças das posições no jogo das práticas, mesmo à custa da limitação das 
liberdades indígenas, mas o de tê-lo feito sem lograr fruto, isto é, sem chegar a 
um acordo efetivo com os moradores. Se há um erro aventado aí é o da estra-
tégia equivocada da acomodação, não o da má consciência por havê-la propos-
to. A sua consciência está bem segura, e mais ainda por ter tentado tudo, até 
arriscar-se a si mesma, em nome do mais alto valor da concórdia no rebanho de 
Cristo e no corpo do Estado. 

Ao redimensionar a questão dessa maneira, gostaria de deixar bem claro 
que a este trabalho não interessa demonstrar o grau de imoralidade ou falsa 
consciência seja de Vieira, da Segunda escolástica ou da Igreja colonial. Bem 
ao contrário, a imagem de orador de Vieira surge aqui como a de um perfeito 
exemplo da moralidade eclesiástica, tal como se possa supor plausível no século 
XVII. Pretender a condenação do jesuíta (ou desculpar-se por ele), parece tão 
anacrônico e revisionista quanto reclamar para ele, que já não precisa de nós, o 
louvor do avanço ilustrado. Fabricar um verossímil de suas práticas e letras, co-
nhecer as razões que as punham em funcionamento, os lugares comuns que lhes 
dava sentido e consistência, eis tudo o que me interessa fazer.

V
O quinto e último aspecto do tema da escravização do índio a considerar 

aqui diz respeito ao método que o Padre Vieira defende para a redução dos bra-
sis. É certo, para começar, que ele condiciona o êxito das missões indígenas no 
Brasil a um acontecimento fundamental: o monopólio da Companhia de Jesus 
na condução dos negócios dos índios. Isso implica, primeiro, estabelecimento 
de prerrogativas frente às demais ordens religiosas, e, segundo, em jurisdição 
independente das aldeias, sem interferência do governo da província, a não ser 
em tempo de guerra, sob condições restritas. Para demonstrar a necessidade de 
o governo português atender ao primeiro ponto, os argumentos que emprega 
com mais freqüência são o da falta de letras dos índios e o do pouco zelo das 
outras religiões, ambos já empregados por Nóbrega. Assim, ao escrever a D. 
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João IV, em 1655, sobre a dificuldade que os padres da Companhia estavam 
encontrando para converter os tupinambás, atribui-a sobretudo à presença de 
maus religiosos entre eles. 

Já em relação ao ponto da jurisdição independente das missões, o argu-
mento básico que Vieira utiliza é o da experiência: esta demonstra que a sub-
missão das “aldeias d’el rei” ao governo da Província deixa os índios à mercê 
de uma cobiça que explora os seus corpos até a morte, abandonando qualquer 
assistência as suas almas. Como forma de impedir os crimes, Vieira exige para 
a Companhia o governo temporal e espiritual das reduções, de que julga de-
pender êxito de toda a nova vocação da gentilidade. Aos jesuítas cabem as duas 
chaves, ou duplo gládio, das missões: 

Por isso é necessário que as chaves sejam duas, e que ambas estejam na mes-
ma mão. Uma com que Pedro possa abrir as portas do céu, e outra com que 
possa aferrolhar as portas do inferno; uma com que possa levar os gentios a 
Cristo, e outra com que os possa defender do demônio, e seus ministros. E 
toda a teima do mesmo demônio e do mesmo inferno, é que estas chaves e 
estes poderes se dividam, e que estejam em diferentes mãos.43

A conclusão é: “[...] Necessário é, logo, não só para o espiritual, senão 
também para o temporal das conquistas, que os mesmos que edificam aquelas 
novas igrejas, assim como têm o zelo e a arte para as edificar, tenham juntamente 
o poder para as defender”.44 Os jesuítas são os “edificadores” das “novas igrejas” 
e, como os trabalhadores que construíram o Templo sob a permanente ameaça 
dos samaritanos (2 Esdr 4, 17), necessitam ter numa mão a espada, e a obra na 
outra: “[...] e se os mesmos trabalhadores não tiverem espada com que defen-
dam o que trabalham, não só parará, como está parada a obra, mas perder-se-á, 
como se vai perdendo, quanto com trabalho se tem obrado”.45 

O Padre Vieira antecipa a réplica dos adversários de que “a espada é ins-
trumento profano e leigo, e não diz bem em mãos sagradas”,46 construindo 
uma analogia de proporção entre o atual governador da província do Maranhão 
e Herodes; entre Belém do Pará e Belém de Judá; entre o suplício dos inocentes 
e a escravidão dos gentios, tudo resultando no modelo centralizador de ação 
adotado por S. Paulo como figura da Companhia de Jesus: 

Por que traz Paulo em uma mão o livro, noutra a espada? Porque Paulo 
entre todos os outros apóstolos foi o vaso de eleição escolhido particular-
mente por Cristo para preparador dos gentios: Vas electionis est mihi iste, 
ut portet nomen meun coram gentibus – e quem tem por ofício a pregação 
e conversão dos gentios há de ter o livro em uma mão e a espada na outra: 
o livro para os doutrinar, a espada para os defender. E se esta espada se tirar 
da mão de Paulo, e se meter na mão de Herodes, que sucederá? Nadará 
toda a Belém em sangue inocente, e isso é o que vemos.47

Em outra analogia, quem figura a Companhia é o “pastor”, que não pode 
esquecer a dupla função de seu cajado: 
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[...] respondei-me: Quem tem obrigação de apascentar as ovelhas? O pas-
tor. E quem tem obrigação de defender as mesmas ovelhas dos lobos? O 
pastor também. Logo o mesmo pastor, que tem o cuidado de as apascentar, 
há de ter, também, o poder de as defender. Esse é o ofício do pastor, e esse 
o exercício do cajado. Lançar o cajado à ovelha para a encaminhar, e terçá-
-lo contra o lobo para o defender. E vós quereis que este poder esteja em 
uns, e aquele cuidado em outros? Não seja isso conselho de lobos!48

A consciência dessa dupla função, que não se exime da ação temporal para 
fazer vingar a saúde espiritual do rebanho, distingue o “pastor” do “mercená-
rio”, pois esse, “quando vê vir o lobo para o rebanho, foge, e deixa-o roubar e 
comer as ovelhas”. E a tais argumentos, que dão publicidade às grandes dificul-
dades do negócio da salvação das almas, Vieira acrescenta outras, como a falta 
de padres, igrejas, recursos etc., que sempre preencheram a petitio das cartas 
jesuíticas do Brasil, não apenas as dele. 

Para abreviar o relato, pode-se dizer que os discursos vieirianos, lidos 
como partes de uma prática suasória, historicamente delimitada, aplicam os lu-
gares retóricos estabelecidos pelos escolásticos do século XVI de forma bem 
definida: eles se concentram nos argumentos favoráveis à criação das condições 
práticas que julgava indispensáveis para a finalidade da conquista, traduzidas 
pelo privilégio da Companhia no governo independente nas missões e na prer-
rogativa temporal e espiritual dos jesuítas na condução do índio ao corpo místi-
co do Estado. Além disso, é preciso lembrar que o índio, em Vieira, é parte de 
um projeto universal de avanço do exército dos novos conversos, sob o influxo 
do rei de Portugal e da Igreja militante, ambos concebidos à imagem da Com-
panhia de Jesus. 

* * *
Enfim, se puder dar remate um pouco extemporâneo a este esboço rígido 

de retrato da escravidão do índio em Vieira, lembro que, para ele, se as missões 
são Providência divina, com igual direito o é a própria força da sua oratória que 
responde a ela. Como que a observar de fora o milagre da intervenção de Cristo 
por meio de sua palavra, o Padre Vieira comenta o seguinte ao Provincial do 
Brasil sobre o efeito do Sermão da Primeira Dominga da Quaresma, de 1653, 
que pregara em S. Luís: 

E quando todos estes respeitos não tinham alguma valia, e os ânimos dos 
homens estavam tão alheios de nós, e tão odiada com eles nossa vinda, uma 
vez que subi ao púlpito, e preguei o evangelho de Cristo, foi tanta a sua 
eficácia e autoridade, e tal o respeito que nós concebíamos com ela, que 
mudados em um momento os juízos e vontades de tantos homens, e tão in-
teressados, anoitecemos amados, respeitados, louvados e seguidos dos mes-
mos que, na manhã do mesmo dia, nos aborreciam, nos murmuravam, nos 
perseguiam, e tanto a seu pesar nos tinham entre si. Oh! força das forças de 
Deus! Oh! portentosa providência do Altíssimo! Quam incomprehensibilia 
sunt judicia Dei!49 
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Mas não é mesmo extraordinário pensar, hoje, o poder que o jesuíta atri-
bui à palavra e ao argumento, ainda quando lançados em meio iletrado e venal? 
Embora surpreendentemente cada vez mais se fale de Deus, e em nome de 
Deus, nada parece mais morto e enterrado do que o Deus intelectual e culto do 
Padre Vieira. 
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ieira nasceu em Portugal, em 1608, mas mudou-se para o Brasil com 
apenas sete anos de idade. Foi no colégio dos jesuítas de Salvador da 
Bahia que ele fez toda a sua formação. Ele só voltou para Portugal de-

pois de completar 33 anos, por ocasião da restauração da monarquia. Após cole-
cionar uma série de polêmicas servindo o rei de Portugal, Vieira foi enviado de 
volta ao continente americano, aos 44 anos de idade, dessa vez no Maranhão. 
Ali residiu entre 1653 e 1661, ano em que foi expulso com os demais jesuítas 
para Portugal por suas posições a respeito da escravidão indígena e da tutela 
política que a Companhia de Jesus deveria exercer naquela colônia portuguesa.

E, no entanto, suas posições sobre a escravidão indígena, durante o perío-
do em que viveu no Maranhão, estavam longe de ser rigoristas. Ao contrário: (a) 
Vieira aquiesceu com a escravidão de índios antropófagos (o que não constituía 
uma posição unânime entre teólogos e juristas); (b) ele consentiu também não 
apenas com a condição servil dos filhos de escravas, mas também de escravos, 
no caso de sociedades patrilineares (o que constitui outra posição diferenciada 
de Vieira); (c) mas, sobretudo, admitiu a redução à escravidão oriunda tanto de 
guerras justas como de guerras injustas, nesse último caso por meio da esdrúxula 
figura jurídica do “escravo de condição”, que deveria servir por cinco anos. De 
onze situações que Vieira tipifica nas “Direções a respeito da forma que se deve 
ter no julgamento e liberdade no cativeiro dos índios do Maranhão”, a escra-
vidão só não seria admitida em dois casos, respeitantes ao casamento misto de 
índios livres e escravos (Vieira, 1951, p.28-32):

É plausível explicar essas concessões aos interesses dos conquistadores e 
colonizadores portugueses devido a uma relação de forças desigual entre esses e 
os jesuítas. De fato, as instruções reais dadas aos novos capitães-mores do Ma-
ranhão e do Grão-Pará, em 1652, determinavam que se pusessem em liberdade 
todos os índios cativos, conforme uma lei do mesmo ano. Temerosos da reação 
dos moradores, eles aguardaram quase um ano a chegada de Vieira, que vinha 
como superior da missão jesuíta, para proclamar a lei. Apesar dessas precauções, 
houve graves motins, desde fevereiro até maio de 1653, quando as câmaras de 
Belém e São Luís ainda se manifestavam contra o decreto real (Vieira, 1928, 
v.I, p.331-5). Diante disso, Vieira escreveu ao rei: “porque convém que haja os 
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ditos resgates, ao menos por remir aquelas almas, o modo com que se podiam 
fazer justificadamente é este: [...]”; e ele prossegue sugerindo que “se nessas 
entradas se acharem alguns índios em cordas, ou legitimamente escravos, que 
esses se possam comprar e resgatar, aprovando-o primeiro os padres que forem 
à dita missão” (ibidem, p.310). Apenas cinco meses mais tarde, a proposta de 
Vieira tornou-se uma provisão real com validade não apenas para o Maranhão, 
mas também para São Paulo: as duas margens do império português na América 
entravam assim em sincronia, associando estreitamente expansão territorial e 
recrutamento de mão de obra escrava. No ano seguinte, 1654, Vieira fez ainda 
um acordo com o governador do Maranhão e os procuradores das câmaras do 
Estado, que regulamentava o trabalho compulsório dos índios livres dos aldea-
mentos, os quais realizariam seis meses de serviço por ano nas propriedades dos 
moradores em troca do pagamento de duas varas de pano por mês. O acordo 
ainda previa, contudo, a suspensão provisória dos resgates até a chegada de uma 
nova lei, que ele se dispunha a buscar em Lisboa. De volta a Portugal, Vieira 
obteve nova provisão real: não se fariam mais guerras contra os índios sem or-
dem régia; os jesuítas indicariam o cabo da escolta militar das expedições de 
resgate; o governo dos aldeamentos ficaria sob a superintendência dos jesuítas. 
Noves fora, além da contradição da lei de 1652, jamais aplicada, a provisão real 
de 1655 pouco mudava os termos daquela de 1653 no que dizia respeito às 
condições de redução à escravidão dos índios; com essas importantes diferenças, 
contudo: o rei retomava o controle das guerras e outorgava a Vieira, como su-
perior da missão jesuíta, a supervisão das expedições de descimento e a gestão 
dos aldeamentos. Em suma, Vieira não se opunha à escravidão dos índios, visto 
que contraditou o rei de Portugal ao escrever-lhe que “convém que haja os di-
tos resgates”. Nesse sentido, ele apoiou a reivindicação dos moradores em favor 
da continuidade das entradas, contra a letra da lei de 1652, cuja promulgação 
ele deveria ter apoiado. Ao intermediar essa negociação, contudo, Vieira conse-
guiu inserir os jesuítas tanto nas expedições de resgate quanto no controle dos 
índios livres aldeados: na provisão real de 1653, os jesuítas deveriam aprovar as 
entradas, bem como nomear o seu capitão, junto com o governador, a Câmara, 
os prelados das demais religiões e o vigário geral; já na provisão de 1655, ape-
nas os jesuítas indicariam o cabo das expedições de resgate, além de assumirem 
sozinhos o governo dos aldeamentos. Ou seja, com a provisão real de 1655, 
não se favoreciam nem os índios, cuja escravidão continuava, nem, totalmente, 
os moradores, que pediam a continuidade dos resgates; o que Vieira procurou 
obter com a nova lei foi o fortalecimento da posição dos jesuítas, tornados su-
pervisores tanto dos resgates, quanto dos aldeamentos de índios (Zeron, 2016, 
p.237-40).

O balanço que o próprio Vieira fez quanto ao resultado de todas essas 
negociações e especificamente das orientações contidas nas suas “Direções a 
respeito da forma que se deve ter no julgamento e liberdade no cativeiro dos 
índios do Maranhão” foi bastante negativo, contudo: os 772 índios cujo cati-
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veiro foi julgado naquele mesmo ano de 1655 não representavam mais do que 
uma quinta parte dos que haviam sido reduzidos à escravidão, “e contudo”, 
diz Vieira (1951, p.56), “foram quase todos estes índios julgados por cativos”. 
Denunciar os abusos e tiranias aos quais ele mesmo deu margem de pouco lhe 
serviu; tampouco foi eficaz sua estratégia de subordinar a reprodução da mão de 
obra escrava indígena aos interesses da Companhia de Jesus, conforme os ter-
mos das leis de 1653 e 1655, e ainda ao pretender receber os referidos “escravos 
de condição”, ao cabo dos cinco anos de serviço, nos aldeamentos de índios dos 
quais os jesuítas tinham a responsabilidade: em 1661, os jesuítas foram expulsos 
do Maranhão.

Vieira só voltou ao Brasil em 1681, aos 73 anos de idade, passando a re-
sidir na Quinta do Tanque, propriedade campestre da Companhia de Jesus nas 
proximidades de Salvador da Bahia. Ali ele preparou para publicação os quinze 
volumes de seus famosos sermões, os quais, contudo, ele chamou de meras 
“choupanas”, comparados aos “palácios altíssimos” de seus textos de interpreta-
ção de profecias. Mas continuou politicamente extremamente ativo, pois ali ele 
enfrentou também as consequências da promulgação do alvará de 1680, de teor 
semelhante à lei de 1652, e do qual ele foi o principal artífice: houve grandes 
revoltas entre os moradores, culminando na expulsão dos jesuítas e do gover-
nador do Maranhão, e, no Brasil, em diversas ameaças de expulsão, sobretudo 

Figura 1 – Diagrama a partir das “Direções a respeito da forma que se deve ter no 
julgamento e liberdade no cativeiro dos índios do Maranhão” (1655).
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em São Paulo; tais revoltas geraram também profundas divisões no interior da 
província jesuítica do Brasil, opondo a “facção” dos “estrangeiros” à dos “viei-
ristas” (Zeron, 2015).

Para constituir a imagem de Vieira como defensor da liberdade dos ame-
ríndios, é comum a historiografia referir-se ao texto onde Vieira enfrentou todas 
aquelas oposições, dos moradores e dos seus próprios correligionários: o “Voto 
sobre as dúvidas dos moradores de São Paulo acerca da administração dos ín-
dios”, emitido em 1694. Todavia, apesar de frases de efeito indelével sobre a 
soberania e a liberdade dos índios,2 uma coisa e outra são fortemente limitadas, 
na parte final do texto. De fato, por um lado, Vieira constata que “as famílias 
dos Portugueses e Índios em S. Paulo estão tão ligadas umas com as outras”, 
apesar da condição servil e submissa dos índios, que “desunir esta tão natural ou 
tão naturalizada união, seria gênero de crueldade entre os que assim se criaram e 
há muitos anos vivem”. Por outro lado, os demais indígenas deveriam ser redu-
zidos nos aldeamentos, onde seriam colocados sob a tutela de administradores 
eclesiásticos.

Assim, sua posição mais ousada e, pode-se mesmo dizer, inovadora sobre 
a liberdade ou escravidão dos índios encontra-se num dos “palácios altíssimos” 
que ainda escrevia quando morreu, a Clavis Prophetarum, onde ele trata não dos 
índios que viviam misturados aos moradores portugueses, mas dos chamados 
tapuias, “bárbaros” que, segundo ele, “ignoram que são homens”.

Se eu disse que sua posição é ousada e mesmo inovadora é porque, ao 
tratar dos tapuias, Vieira questiona princípios fundamentais do pensamento es-
toico e cristão concernentes (a) à igualdade substancial entre os homens, (b) 
ao plano ético das relações entre os homens, baseado na lei natural, (c) e ao 
conhecimento natural de Deus, baseado na observação da ordem da natureza. 
Nesse sentido, Vieira coloca em questão inclusive o pensamento de Paulo, que 
tinha apontado aos pagãos o “caminho para o conhecimento natural de Deus, 
baseado no conhecimento da natureza e da ordem do mundo físico” (Calafate, 
2013-2014, p.114). Com efeito, quando Vieira afirma que os tapuias são “ho-
mens em vão”, ele opõe-se ao argumento de Paulo sobre a culpa dos pagãos; 
pois, para Vieira, os tapuias tinham uma “ignorância invencível” da lei natural e, 
no entanto, seriam salvos.

Na Clavis Prophetarum, Vieira escolhe como antagonistas os padres jesuí- 
tas Francisco Suárez (divergindo do De legibus, II, V, 12-13, II, VII, 5-6, II, 
VIII, 7-8; entre outras passagens) e, em segundo plano, Diego Granado; mas, 
sua divergência se estende a São Paulo (Rm. 2,14-15), Santo Ambrósio (In Psal-
mum XXXV enarratio n.19), Santo Agostinho (De sermone domino in monte, 
II, 9), Santo Tomás de Aquino (Suma teológica, I-II, q.94, a.6), entre outros, 
incluindo o jesuíta Luís de Molina (De iustitia et iure, I, 1, disp. 3), que em ou-
tros textos e ocasiões ele escolhera como uma fonte particularmente autorizada 
para tratar dos índios e da escravidão.3
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Na Clavis Prophetarum, Vieira afirma que, a despeito da atividade dos 
apóstolos, o Evangelho não foi pregado no interior da África e da América, 
nem na Terra Austral, nem na China e muitas outras regiões da Ásia. Algumas 
populações dessas regiões tiveram algum conhecimento de Deus, contudo, por 
meio das leis naturais. Mas não os tapuias, que se encontravam numa situação 
de ignorância invencível com relação a ambos.

São duas opiniões contrárias, portanto: a daqueles que afirmam que a lei 
natural e a luz natural da razão vigoram mesmo entre os bárbaros, aos quais 
Vieira responde que são muitos, mas não todos; e a daqueles aos quais Vieira 
apelou para confirmar sua posição, que sustentam que certas populações vivem 
numa ignorância invencível tanto da lei natural quanto de Deus. Ao escolher 
esses autores, o argumento de Vieira é de que as testemunhas da realidade ame-
ricana sabem mais que quaisquer filósofos pagãos ou doutores da Igreja. Assim, 
ele escreve num tom desafiador:

Aos restantes autores alegados, que são os dos nossos tempos e da nossa 
escola e defendem a mesma opinião [da impossibilidade da ignorância da 
lei natural e de Deus], que direi eu? Apenas isto: que estão na Europa e 
escrevem da Europa. Lembrem-se de que grande é a diferença com que 
se creem ou julgam as coisas que entram pelos ouvidos e “aquelas que são 
oferecidas aos olhos fieis”. […] Venham, pois, e tendo então a experiência 
por juiz, constará se nos querem ensinar de outro modo, ou se querem eles 
próprios concordar conosco. É inevitável, ó mais ilustres dos teólogos, que 
sintais que entre os vossos raciocínios e os nossos olhos há um grande abis-
mo e talvez maior que o próprio oceano que se estende entre nós. (Vieira, 
2000, p.399-401)4

Nesse sentido, Vieira qualifica suas principais fontes e testemunhas como 
“oráculos” (Vieira, 2000, p.349, 351 e 359);5 são eles: José de Acosta, Juan de 
Solórzano Pereira e o bispo de Quito, Alonso de la Peña de Montenegro.

* * *
Mas, o que dizem os “oráculos” de Vieira? Eles de fato adaptaram os con-

ceitos teológico-jurídicos aos contextos coloniais? Que distinções fizeram sobre 
a lei e o direito natural, à luz da realidade americana?

Acosta, Solórzano e Alonso de la Peña trabalham com a divisão dos bárba-
ros em três classes; já Vieira distingue, dentre todos, os tapuias, como se consti-
tuíssem uma quarta classe.

Tapuia, segundo a Arte de Grammatica da Lingoa mais usada na Costa 
do Brasil, do Padre José de Anchieta, designa qualquer indígena de grupo tribal 
não tupi, ou índio não falante da língua tupi predominante na costa atlântica 
sul-americana. Por extensão, pode significar os inimigos dos tupis, que eram os 
principais aliados dos portugueses; ou seja, tapuias podiam ser todos os índios 
não submetidos do interior do continente americano, até o sopé da cordilheira 
dos Andes, incluindo também os que ainda resistiam aos portugueses no litoral; 
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por extensão, enfim, tapuia pode significar também escravo, ou cativo, confor-
me o Vocabulário na língua brasílica, um manuscrito português-tupi do início 
do século XVII.

Figura 2 – Nicholas Sanson d’Abbeville. Le Bresil, dont la coste est possedée par les 
Portugais et divisée en quatorze capitanieries [sic]... Paris, 1657.6

Mas Vieira descreve os tapuias por meio de outras categorias, equivalentes 
àquelas com que Alonso de la Peña distingue os ameríndios de todos os demais 
povos pagãos, isto é, como “rústicos” e “miseráveis”.7 Dessa maneira, Vieira, 
como Alonso de la Peña, recusa aplicar aos tapuias a categoria explicativa aris-
totélica da servidão natural, ambiguamente aceita por Acosta e, sem grandes 
hesitações, por Solórzano.

Sendo rústicos e miseráveis, os ameríndios descritos por Alonso de la Peña 
e, especificamente, os tapuias descritos por Vieira não sabem “filosofar”. Para o 
bispo de Quito, “nisto se diferenciam de todas as Nações bárbaras do mundo”; 
para o jesuíta, os tapuias são “homens em vão” por não fazerem pleno uso de 
suas capacidades racionais, as quais se foram obscurecendo e extinguindo a pon-
to de não mais conseguirem distinguir o bem do mal.

Se para Solórzano o costume, entendido como uma segunda natureza, 
não desculpa os crimes cometidos pelos índios e justifica a sua dominação pela 
força – o que Acosta aceita com algumas nuances e condições – para Vieira é 
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justamente o costume que desculpa os tapuias. Reiterado por gerações, Vieira 
(1953, p.181) concedia aos tapuias “não só uma ignorância invencível de Deus, 
por todo o decurso das suas vidas, mas também ignorância de todo o Direito 
Natural”. Nesse sentido, algum ato que cometem, afirma, é “pecado puramente 
filosófico e não teológico”, ao passo que “o pecado dos Cristãos e dos Idólatras 
contra a razão natural não é puramente filosófico, mas é também teológico” 
(ibidem); por essa razão, “se os teólogos da Europa (que negam ser possível a 
ignorância de Deus e do Direito Natural) praticassem com estes bárbaros, cede-
riam da sua opinião” (ibidem, p.201).

Quanto a esse ponto, contudo, Alonso de la Peña distancia-se ainda mais 
dos preceitos agostinianos,8 pois o costume explica e desculpa não apenas os 
índios que ainda não tinham sido convertidos, mas também os convertidos que 
viviam longe dos cristãos.

Segundo o jesuíta Carlo Antonio Casnedi, que resumiu e comentou a Cla-
vis Prophetarum pouco depois da morte de Vieira, suas posições não podiam ser 
condenadas nem mesmo a posteriori pelo decreto papal de 1690; pois, “se bem 
se examinar, ver-se-á que Alexandre VIII […] não diz conhecimento invencível” 
(Vieira, 1953, p.178; Colombo, 2006, p.227-8).

Assim, se Acosta, Solórzano e mesmo Alonso de la Peña buscam o que en-
tendem ser o justo meio-termo aristotélico entre duas posições extremas, Vieira 
assume que os tapuias constituem uma exceção. Consequentemente, a estratégia 
tomista de induzir o temor filial a partir do temor servil não se lhes aplica. Isto 
é, em Vieira mais do que nos outros autores aos quais ele se reporta e cuja auto-
ridade busca em apoio às suas teses, a consideração das circunstâncias históricas 
e as ponderações de ordem geopolítica adquirem maior peso. Minha hipótese 
para explicar essa postura é que Vieira tem no horizonte a construção do Quinto 
Império, o qual no seu entender será português. O Brasil ocupava um lugar es-
tratégico nesse plano, porque a conversão universal do gênero humano deveria 
começar por ali, e era necessário, portanto, manter a posse do território.

Solórzano é o outro autor, dos quatro aqui considerados, que tem uma 
forte perspectiva imperial, mas ele a resolve de outra maneira: não ponderando 
as dificuldades de subjugar as nações resistentes, como faz Vieira, mas simples-
mente autorizando e legitimando o uso da força contra elas.

Para Solórzano, os pecados contra a lei natural (reunidos na noção de 
barbárie) justificam a guerra justa e a perda de domínio; além disso, ele acres-
centa os princípios postos anteriormente por Francisco de Vitoria, concernen-
tes ao direito natural de comércio, de trânsito, de hospitalidade, de defesa dos 
inocentes e mesmo do tiranicídio. Ao passo que Vieira recusa explicitamente o 
motivo de pecados contra a lei natural, aproximando-se, nesse ponto, de Alonso 
de la Peña, que desculpa os índios seja por inadvertência, seja por ignorância, 
qualificada como invencível, seja devido à sua posição geográfica (a distância da 
sociedade colonial, quando dela se afastam e, mesmo convertidos, voltam aos 
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seus usos ancestrais), seja, enfim, por causa da sua rusticidade e da reiteração de 
erros pelo costume.

Assim, a defesa dos inocentes, que desde Vitoria até Acosta e Solórzano 
era um motivo justo para invadir, depor e dominar, não constitui um tema de 
discussão em Alonso de la Peña, nem em Vieira.

Tudo considerado, a estratégia da adequação e da acomodação encontra-se 
presente em todos os quatro autores, mas adquire um peso maior em Alonso de 
la Peña, devido ao imperativo da rusticidade e miserabilidade dos índios, e mais 
ainda em Vieira, devido à impossibilidade de sequer missionar entre os tapuias, seja 
pacificamente, seja com apoio militar, simulacro da ira divina.9 Nesse sentido, Viei-
ra salienta que a África e o Brasil não podem ser comparados ao México e ao Peru.

A essa altura, considerando os argumentos e as posições de Vieira na Cla-
vis prophetarum, singulares inclusive com relação aos autores que ele cita para 
sustentar as suas teses, é importante aprofundar qual era a experiência do jesuíta 
com os tapuias e com os africanos. A esse tema dedico as duas seções seguintes.

* * *
O contato direto de Vieira com os índios tapuias, especialmente das na-

ções dos aroãs, curutis e tobajaras,10 acontece principalmente na missão da Serra 
de Ibiapaba, no Maranhão, sobre a qual o jesuíta escreveu uma longa relação, 
em 1660 (Vieira, 1951, p.72-134).

O topônimo Ibiapaba deriva do termo tupi yby’ababa, que significa “terra 
talhada”, “terra fendida” (Navarro, 2013, p.565; Vieira, 1951, p.96). O nome 
procede das suas características: um aclive suave e gradual em direção ao leste 
subitamente interrompido por uma escarpa abrupta e muito íngreme, com al-
turas médias de 750 a 900 metros e longa de cerca de 200 km, de norte a sul.11

A imagem de uma terra fendida, talhada, ajusta-se não apenas ao seu as-
pecto físico, mas também às dificuldades de ligação entre o estado do Maranhão 
e Grão-Pará e o estado do Brasil. De fato, era inviável navegar do Maranhão para 
o Brasil devido aos ventos alísios de nordeste e às correntes sul-equatorial e das 
Guianas. Conforme o depoimento de Vieira:

Uma das mais dificultosas e trabalhosas navegações de todo o Mar Oceano 
é a que se faz do Maranhão até o Ceará por costa, não só pelos muitos e 
cegos baixios, de que toda está cortada, mas muito mais pela pertinácia dos 
ventos e perpétua correnteza das águas. Vem esta correnteza feita desde o 
cabo da Boa Esperança com todo o peso das águas do Oceano […] de sorte 
que do Pará para o Maranhão de nenhum modo se pode navegar por fora, 
e do Maranhão para o Ceará com grandíssima dificuldade, e só em certos 
meses do ano, que são os de maior inverno. (Vieira, 1951, p.86-7)

Tentando vencer esse trecho do Maranhão para o Ceará (onde se situa a 
Serra de Ibiapaba), Vieira relata que dois missionários gastaram cinquenta dias 
para avançar num trajeto que foi desfeito em apenas doze horas, por ventos e 
correntes (Vieira, 1951, p.87). 12
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O caminho alternativo seria por terra. Mas entre o estado do Maranhão 
e Grão-Pará e o estado do Brasil,13 entre a Missão do Maranhão e a Província 
jesuítica do Brasil, encontravam-se os tapuias, inclusive e particularmente na 
região da Serra de Ibiapaba. E, o que tornava a situação ainda mais complexa, 
alguns desses tapuias já teriam sido aliados dos holandeses contra os portugue-
ses, quando os batavos ocuparam as capitanias do nordeste da América portu-
guesa.14 Após a sua expulsão, vários grupos tapuias teriam migrado em direção 
àquela serra, de modo que, segundo Vieira, “ficou Ibiapaba verdadeiramente 
a Genebra de todos os sertões do Brasil, porque muitos dos índios pernambu-
canos foram nascidos e criados entre os Holandeses”, ficando “tão calvinistas e 
luteranos, como se nasceram em Inglaterra ou Alemanha” (Vieira, 1951, p.81 e 
114, respectivamente).

Nesse sentido, a imagem e o topônimo de uma “terra talhada, fendida” 
ajustam-se não apenas à geografia física, mas também à geopolítica: as missões 
que Vieira enviou à Serra de Ibiapaba, quando era superior da Missão do Mara-
nhão, bem como a sua própria presença na região explicam-se pela sua estratégia 
de reunir os dois territórios, com vistas a superar não apenas os obstáculos geo- 
gráficos, mas também geopolíticos. Para Vieira (1951, p.75), “ter pacificadas e 
quietas as nações bárbaras de tapuias, que cercavam e infestavam os arredores 
da serra” constituía uma estratégia fundamental para viabilizar e consolidar a 
construção de um império português na América.

Baseada em fontes jesuítas e em testemunhos dos próprios índios e de 
Vieira, a “Relação da Serra de Ibiapaba” é uma cronografia que se assenta numa 
concepção providencialista da história, na qual o livre-arbítrio de padres e índios 
colabora para a salvação de todos no âmbito do império português unificado. 
Nesse sentido, o trabalho dos missionários na região não é apenas de catequese, 
mas também de esclarecimento e convencimento político.

A relação inicia-se com uma série de oposições entre os jesuítas, de um 
lado, e, de outro lado, os portugueses (qualificados como torpes, cobiçosos e 
violentos), os franceses (que haviam ocupado o Maranhão entre 1612 e 1614), 
os holandeses e os índios. Em seguida, aponta quais os instrumentos privilegia-
dos para realizar a junção entre o Maranhão e o Brasil, aproximando portugue-
ses e índios do projeto imperial português, e combatendo os estrangeiros: para 
além da pregação dos missionários jesuítas, cartas de “perdão e esquecimento 
geral” para os índios tapuias de Ibiapaba (a fim de reverter a compra das suas 
“vontades e sujeição” pelos holandeses) e, complementarmente, a lei sobre o 
resgate de índios de 1655 (contra a “cobiça” dos portugueses). Cartas de per-
dão e lei sobre o resgate de índios são instrumentos que têm fundamento em 
“razões de Estado” (Vieira, 1951, p.89) explicitadas por Vieira, as quais reque-
rem, para ser efetivas quanto ao seu fim, uma aliança entre a Companhia de Jesus 
e a coroa portuguesa.
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Fonte: Google maps.

Figura 3 – Serra de Ibiapaba.

Mais adiante, Vieira relata as missões realizadas em Ibiapaba, durante as 
quais se estabelece um jogo de tensões entre os jesuítas (que se aproximam dos 
índios e a eles se acomodam), os índios (que temem que os jesuítas sejam a pon-
ta de lança dos interesses lusitanos) e os portugueses (que, movidos por cobiça, 
torpeza e luxúria, dão aos índios motivos legítimos para mover-lhes uma guerra 
justa defensiva).

Na última parte do texto, Vieira relata como teve que se empenhar pes-
soalmente, afinal, para viabilizar a missão entre tais nações. A mudança naquela 
conjuntura hostil ocorre, segundo Vieira (1951, p.120-3), depois de alguns 
sinais divinos manifestados aos índios sob a forma de visões, sonhos e exorcis-
mos,15 os quais acabam induzindo os índios de Ibiapaba a aderirem à proposta 
do jesuíta, qual seja: “os índios da rebelião de Pernambuco, que ali estavam reti-
rados” (ibidem, p.275) deveriam migrar para o Maranhão, inclusive “obrigados 
a isso por força”, separando-se assim dos índios que poderiam permanecer na 
região de Ibiapaba sob a tutela espiritual e temporal dos missionários, em alde-
amentos (ibidem, p.133-4).

Se confrontarmos a “Relação da Missão de Ibiapaba” com o citado “Voto 
sobre as dúvidas dos moradores de São Paulo”, perceberemos que a distinção 
que Vieira fez entre tupis e tapuias se especifica e se desdobra diferentemente, 
conforme o contexto: em São Paulo, os tupis que já se encontravam estreita-
mente ligados aos portugueses poderiam permanecer em suas residências e a 
seu serviço, ao passo que os demais deveriam reduzir-se em aldeamentos sob a 
tutela de religiosos; no Maranhão, os tapuias que haviam se tornado os “maiores 
dogmatistas” da religião protestante deveriam ser entregues aos portugueses, 
inclusive “por força”, ao passo que os demais deveriam reduzir-se igualmente 
em aldeamentos sob a tutela de jesuítas.
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Por outro lado, cabe ressaltar a estreita afinidade entre a “Relação da mis-
são Serra de Ibiapaba” e o coetâneo “Sermão da Sexagésima”, pregado na Ca-
pela Real no ano de 1655. Em ambos se encontram os temas do “missionário 
obreiro”, do “desengano” (de índios e de portugueses) e da “unidade na diver-
sidade”, convergindo na definição do “sentido verdadeiro” da missão, por meio 
da qual a tribuna de Deus impõe-se sobre a tribuna dos reis. Essa ordem induz 
a uma aliança da coroa com a Companhia de Jesus, contra os portugueses maus-
-cristãos, no “Sermão da Sexagésima”, e ainda contra os holandeses e os tapuias 
tobajaras, na “Relação da Serra de Ibiapaba”.

Contra os holandeses, a guerra;16 contra os “maus-cristãos” e os índios 
inimigos, a aliança que se manifesta e viabiliza por meio daquilo que, no “Ser-
mão da Sexagésima”, Vieira chama de “instrumentos”: a pregação eficiente, que 
“desengana” porque feita de “palavras e obras”, mas também as leis positivas 
civis que regram o comportamento dos homens, fossem eles colonos ou índios 
– visto que, por motivos diferentes (cobiça, costumes etc.), uns e outros eram 
incapazes de realizar adequadamente a sindérese.

Assim, após ter analisado as dificuldades da conjuntura do Maranhão, foi 
uma lei que Vieira quis buscar em Portugal, em 1655. A lei “Sobre os índios do 
Maranhão” (Lei…, 1948, p.25-8) que ele obteve naquele mesmo ano permitia 
à Companhia de Jesus tutelar soberanamente a sociedade colonial, colocando-a 
acima dos índios e dos “maus-cristãos” portugueses na medida em que entre-
gava aos jesuítas a supervisão de todas as expedições de descimento de índios, 
bem como a gestão exclusiva dos aldeamentos. Nesses espaços eram reunidos 
índios de diversas etnias, os quais constituíam a principal reserva de mão de obra 
da colônia e exército de defesa das conquistas portuguesas. A lei tinha como 
contrapartida várias formas de submissão e dependência dos índios: a escravidão 
(inclusive aquela temporária, chamada “de condição”), o trabalho compulsório 
dos índios ditos “livres”, a mestiçagem cultural e biológica com os colonos e a 
tutela dos aldeados pelos padres jesuítas. Mas para aqueles tapuias da Serra de 
Ibiapaba que poderiam continuar residindo na região, Vieira requereu “cartas 
de perdão” que lhes davam autonomia política, longe dos portugueses, restrin-
gida apenas pela presença tutelar dos jesuítas.

A centralidade do Sermão da Sexagésima na obra de Vieira fica assim bas-
tante clara: não apenas por causa das diretrizes retóricas que ele ali prescreve 
(pelo qual é mais conhecido), mas, igualmente, por causa da importância que ele 
atribui aos chamados “instrumentos” na atuação dos missionários; instrumentos 
que longe de se limitarem à pregação, compreendem também todas as formas de 
colaboração e concórdia entre as duas espadas.

Atendido em sua demanda por um monarca que sempre o escutou e se-
guiu nas questões de política indigenista, a lei de 1655 colocou a Companhia de 
Jesus no centro do dispositivo econômico, político e militar do Maranhão – em 
linha com o privilégio que o primeiro provincial do Brasil, Manuel da Nóbrega, 
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já tinha obtido em meados do século XVI para os jesuítas daquela Província 
(Zeron, 2011).

Mas enquanto Nóbrega condiciona a obtenção de “grossos rendimentos 
nessas terras” à sujeição dos índios indomáveis (Leite, 1938-1950, IV, p.447-8), 
Vieira (2000, p.465-7) afirma que “Deus providenciou não providenciando”:

Previu, pois, o providentíssimo Senhor que os gentios que ignoram Deus 
invencivelmente, se lhes proporcionasse um ou outro meio, ou ambos, 
necessários para o conhecimento de Deus, todos ou a maior parte deles 
haviam de cometer, com a própria fé, muitos pecados mortais, e por isso 
deveriam ser condenados às penas eternas do Inferno. Pelo contrário, des-
providos desses meios, na ignorância de Deus, em que nasceram e foram 
criados, viveriam, envelheceriam e morreriam, havendo de ser isentos de 
metade, ao menos, daquelas penas, isto é, da pena eterna dos sentidos. 
Por que razão misericordiosamente o fez? Desistiu ou absteve-se de lhes 
conceder a perspicácia do intelecto e a pregação do Evangelho, e, negando 
estes dois benefícios, com um novo gênero de misericórdia, desta sorte 
providencia não providenciando.17

Esse “novo tipo de misericordia” aplicar-se-ia, em princípio, a todos os ta-
puias que vivessem em situação de “ignorância invencível”.

A situação desses gentios poderia ser equiparada, então, à dos negros afri-
canos para quem o Evangelho também não fora pregado? A resposta de Vieira, 
como no caso dos tapuias, é circunstanciada e objetivada em razão da constru-
ção do Império português: Deus não provê aos negros não provendo, pois eles 
se salvam no Brasil.

* * *
Partindo de Lisboa pela primeira vez em direção ao Maranhão, em 1652, 

Vieira viu-se obrigado a realizar uma escala acidental no arquipélago do Cabo 
Verde. Apesar da curta estada, de apenas quatro dias, ele entusiasmou-se com o 
que viu e passou a advogar18 a reativação da missão do Cabo Verde e da “costa 
que lhe corresponde em Guiné”.

De fato, na primeira carta que de lá escreveu encontra-se o seguinte co-
mentário: “Há aqui clérigos e cônegos tão negros como azeviche, mas tão com-
postos, tão autorizados, tão devotos, tão grandes músicos, tão discretos e bem 
morigerados, que podem fazer invejas aos que lá [em Portugal] vemos nas nossas 
catedrais” (Vieira, 1928, v.I, p.295). O pronunciamento contrasta com outros 
em que empregou a noção aristotélica de “servidão natural” para qualificar os 
negros africanos. Por exemplo, na resposta ao procurador do Maranhão, Jorge 
de Sampaio, em 1662: “[...] é gente por sua natureza serviçal, dura e capaz de 
todo o trabalho, e que o atura e vive por muitos anos, se a fome e o mau trata-
mento os não acaba” (Vieira, 1951, p.298-9).19

A explicação para assertivas tão contrastantes encontra-se nas circunstân-
cias em que foram feitas, a meu ver, estreitamente relacionadas à solução que 
ele vai elaborando, por um lado, para o problema da pressão que a colonização 
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portuguesa exercia sobre os ameríndios e, por outro, para viabilizar a unificação 
do Império português na América, reunindo Brasil e Maranhão por meio do 
sertão nordestino.

Em uma economia escravista como a do Brasil colonial, Vieira entendia 
que a liberdade ou mesmo, apenas, a sobrevivência dos índios só poderia ser 
garantida substituindo seu trabalho por aquele de origem africana – o que ele 
propôs em diversas ocasiões, inclusive no Maranhão. Complementarmente, era 
necessário induzir os africanos a aceitar a escravidão – no que ele esmerou-se, em 
seus sermões, procurando convencê-los que a resignação e a obediência favore-
ceriam a salvação de suas almas.

Vieira pronunciou-se poucas vezes a respeito da escravidão dos africanos, 
fazendo-o de maneira mais detida apenas nos três sermões dirigidos aos negros 
da confraria de Nossa Senhora do Rosário.

A análise desses sermões deve sopesar duas circunstâncias, simultaneamen-
te: a situação de enunciação e a revisão para publicação, quando eles passaram 
por um processo de reescrita, antes de serem publicados em dois volumes, em 
1686 e 1688. O sermão XIV, alegadamente, teria sido pregado num engenho 
da Bahia para a Irmandade dos Negros do Rosário, em 1633, no dia da festa da 
santa protetora. Não temos nenhuma informação sobre as circunstâncias que 
envolveram a pregação do sermão XX, a não ser que ele remete à mesma festa.20 
O sermão XXVII, enfim, referir-se-ia a uma prédica realizada sempre na mesma 
festa, na Bahia, mas em 1680. Já a circunstância de revisão dos sermões para 
publicação aparece marcada principalmente pelos diversos motins que se sucede-
ram à promulgação da lei de 1680 (que, por sugestão do próprio Vieira, decla-
rava a liberdade dos índios sem a restrição usual dos títulos da guerra justa e do 
resgate) e pelo fracasso dos ataques contra o quilombo dos Palmares, situado no 
sertão nordestino, não muito distante de Recife e a mil quilômetros da Serra de 
Ibiapaba, o qual foi subjugado somente na virada do século XVII para o XVIII.

Muitos estudos já foram feitos sobre a retórica dos sermões de Vieira e a 
maneira como ele recorreu tanto à afetividade do ouvinte/leitor como à sua ins-
trução teológica. Um de seus principais estudiosos, Alcir Pécora (2005, p.30), 
propôs um método analítico que estabelece uma analogia entre três linhas se-
mânticas presentes nos sermões, relacionadas às comemorações do ano eclesiás-
tico ou litúrgico (isto é, o tempo santo), às passagens do Evangelho determina-
das pelo calendário litúrgico e, enfim, às circunstâncias do tempo histórico (que, 
segundo a ortodoxia católica, não estaria em contradição com o tempo santo). 
Mas o que entenderiam os “rudes africanos” de toda essa “pomposa retórica”? 
– perguntou-se João Lúcio de Azevedo (1992, II, p.245, 246), a propósito dos 
sermões do Rosário. Ele próprio respondeu que pouco importava, pois “o fim 
do orador era incutir-lhes a conformidade”.

É de fato a impressão que se tem da leitura daqueles três sermões. No 
sermão XIV, por exemplo, lê-se: “este que pode parecer desterro, cativeiro e 
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desgraça, e não é senão milagre, e grande milagre!” (Vieira, 1945-1948, v.XI, 
p.305). E desde a primeira parte do sermão XXVII, o jesuíta equipara o tráfico 
negreiro à “transmigração da Babilônia”: Ainda que o comércio de escravos fos-
se um “trato desumano” e uma “mercancia diabólica”, o tráfico negreiro guar-
dava em si um “sentido místico” e um “mistério”: Deus provia à deportação 
dos africanos em direção ao Brasil como condição para a salvação de suas almas, 
após a morte. Vieira explica o que fazia do tráfico um “mistério” e uma “graça”, 
adentrando a seção mais claramente ideológica do texto: seu argumento era que 
a redução à escravidão livrara os negros da situação de pecado em que viviam na 
África.21

Segundo Vieira, a escravidão constituía-se na oportunidade que lhes era 
dada de alcançarem a salvação pela devoção aos ensinamentos de Cristo durante 
a execução de suas tarefas laborais cotidianas, nos engenhos do Brasil. Todavia, a 
redenção da alma do negro não dependia propriamente da condição de servidão 
em que se encontravam, mas, mais do que isso, da sua obediência aos preceitos 
cristãos. Pois, sempre conforme a diferenciação estoica, paulina e agostiniana, a 
escravidão do corpo não implica a da alma. Vieira cita São Paulo, a esse respeito, 
nos sermões XIV e XXVII, mas a distinção fica mais clara quando cita Sêneca, 
no sermão XXVII: “a melhor parte do homem, que é a alma, é isenta de todo o 
domínio alheio, e não pode ser cativa. O corpo, e somente o corpo, sim”; “to-
das estas razões de Sêneca se reduzem a uma, que é serem também homens os 
que são escravos. Se a fortuna os fez escravos, a natureza fê-los homens”. Disso 
ele conclui que, “se buscarmos o princípio fundamental porque Cristo sendo 
Redentor do gênero humano só veio remir e libertar os homens do cativeiro das 
almas, e não da servidão dos corpos, o fundamento claro e manifesto é porque 
para libertar do cativeiro dos homens bastavam homens” (Vieira, 1945-1948, 
v.XII, p.347).

Assim, aceitando essa condição, os escravos chegavam a suplantar a vo-
cação dos religiosos: superavam-nos no hábito, na pobreza, na obediência, na 
abstinência, na vigília, na regra, na humildade e na graça (Vieira, 1945-1948, 
v.XI, p.360-1). Por isso, no sermão XIV aparece que a maior semelhança dos 
escravos era com Cristo:

Bem-aventurados vós, se soubéreis conhecer a fortuna do vosso estado, e, 
com a conformidade e imitação de tão alta e divina semelhança, aproveitar 
e santificar o trabalho! Em um engenho sois imitadores de Cristo crucifica-
do [...], porque padeceis em um modo muito semelhante o que o mesmo 
Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão [...] imitação que, se for 
acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. (Vieira, 
1945-1948, v.XI, p.309-10)

A aceitação da escravidão do corpo encaminhava a salvação da alma do 
negro que, espelhando-se em Jesus Cristo, martirizava-se em punições. Dessa 
forma, Vieira concedia tacitamente que os cativeiros dos africanos eram justos, 
assim como as punições que recebiam, por ele mesmo qualificadas de martírios. 
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Somente os castigos imoderados e as vituperações do nome, cor e fortuna lhe 
pareciam injustos. No entanto, nem mesmo esses o moviam a desculpar as re-
voltas dos escravos: a salvação dos negros era possível tão somente dentro do 
Império português, o que supunha a sua obediência, na condição de escravos.

Tal pressuposto – histórico – manifesta-se com força e evidência numa 
carta escrita no ano 1691, sobre o quilombo de Palmares. Aqui já não há qual-
quer elaboração teológica, mas apenas a análise realista das circunstâncias: após 
ponderar se os negros aquilombados poderiam viver livres como os tapuias da 
região, afasta tal alternativa com base em uma ponderação estritamente política:

Só um meio havia eficaz e efetivo para verdadeiramente se reduzirem, que 
era concedendo-lhe S.M. e todos seus senhores espontânea, liberal e segura 
liberdade, vivendo naqueles sítios como os outros índios e gentios livres, 
e que então os padres fossem seus párocos e os doutrinassem como aos 
demais. Porém, esta mesma liberdade assim considerada seria a total des-
truição do Brasil, porque conhecendo os demais negros que por este meio 
tinham conseguido o ficar livres, cada cidade, cada vila, cada lugar, cada 
engenho, seriam logo outros tantos Palmares, fugindo e passando-se aos 
matos com todo o seu cabedal, que não é outro mais que o próprio corpo. 
(Vieira, 1928, v.III, p.620-1)22

A postura de Vieira com relação às revoltas dos escravos não pode ser 
reduzida a mero artifício ideológico a serviço dos senhores de escravos, con-
tudo. Por um lado, é de notar que em certas passagens de seus sermões Vieira 
ameaça girar a roda da fortuna, bramindo não só contra os escravos rebeldes, 
como também contra os senhores luxuriosos, soberbos e cobiçosos. Assim, que 
tivessem sido proclamados ou apenas impressos, os sermões de Vieira não se 
dirigiam apenas aos “rudes africanos”, mas também aos senhores rudes. Por 
outro lado, da obediência do negro dependia não apenas a sua salvação, mas 
também o equilíbrio da sociedade colonial e, em última instância, a conservação 
do império português.

A tópica estoico-cristã que pretende que a escravidão do corpo não im-
plica a escravidão da alma como que se desdobra, na obra de Vieira: “o Brasil 
tem o corpo na América e a alma na África”, ele escreveu (apud Azevedo, 1992, 
I, p.351) pensando naquele Brasil que se estendia de Pernambuco ao Rio de 
Janeiro; mas são dois corpos: o dos sermões é um corpo martirizado como o 
de Cristo; o da carta a Roque Monteiro Paim é rebelde e indômito. Da mesma 
maneira, são duas almas: a dos sermões exprime o desejo de Vieira, ao mesmo 
tempo político e religioso, da submissão e da conversão do negro; já a carta 
refere uma alma africana e livre que, assim permanecendo, seria a destruição do 
Brasil. Para Vieira, os dois corpos e as duas almas deviam ser reduzidos e tor-
nados uns, conformes ao que expôs nos sermões. É de acordo com essa lógica 
que, na primeira metade da década de 80, Vieira redigiu os sermões aos negros 
da confraria de Nossa Senhora do Rosário.



ESTUDOS AVANÇADOS 33 (97), 2019186

* * *
Em suma, Deus provê tanto aos negros que vivem como escravos no Brasil 

como aos tapuias que vivem livres e ignorantes nas suas terras. A análise sistêmi-
ca da conjuntura sul-atlântica do Império português por Vieira levou-o a propor 
à coroa substituir ou complementar a mão de obra indígena pela negra,23 exigir 
a obediência dos escravos negros e especificamente a submissão do Quilombo 
de Palmares, fazer concessões a moradores portugueses nas regiões limítrofes 
das conquistas portuguesas (São Paulo e Maranhão, cf. Vieira, 1951, p.28-32 e 
340-58), e negociar um pacto com os tapuias de Ibiapaba. O pregador entendia 
que essas propostas eram convergentes para a construção do Império, no senti-
do providencial que ele atribuía ao Estado português; um império universal que, 
conforme ele sugere na carta ao Padre Iquazafigo (Vieira, 1928, v.III, p.772), 
começava pela conversão da gentilidade ameríndia e africana no Brasil, sob os 
auspícios da coroa bragantina.

Se Vieira não justifica os negros africanos, leva ao limite a inocência dos ín-
dios tapuias que ainda resistiam e delimitavam os confins do império português. 
Tal distinção baseia-se na sua observação e na sua experiência: “inclinados são ao 
engano os elegantes raciocínios feitos de longe, com que julgamos os outros por 
nós próprios, quando primeiro deveríamos conhecê-los para depois os avaliar 
por eles próprios” (Vieira, 2000, p.385). O enunciado relativista de Vieira nada 
possui de anacrônico; à maneira das considerações de Michel de Montaigne 
sobre os “canibais” (Ensaios, I, 31), o que ele de fato pretende é acusar os teólo-
gos e juristas europeus; no seu caso, trata-se de apontar a negligência desses em 
buscar a “conveniência” entre as dimensões temporais e espirituais do império 
português (cf. Puente, 1612). Para Vieira, é a casuística, embasada na lei natural 
e nos princípios da analogia, prudência e equidade que revela essa conveniência. 
Assim ele retoma, interpreta e atualiza Tomás de Aquino.

De fato, para o autor da Suma teólógica, a lei natural não contém deta-
lhes ou preceitos particulares, nem se expressa numa tábua de leis; é apenas um 
quadro geral a partir do qual se fazem escolhas particulares em circunstâncias 
particulares. Por isso ela precisa ser complementada pela razão prática e pela lei 
humana (I-II, q.91, a.3 e q.90, a.4). Os homens podem, portanto, participar 
nessa determinação (I-II, q.91, a.2). De que maneira? Com base em que na lei 
natural há uma distinção entre os preceitos primeiros (buscar o bem e evitar o 
mal24) e os preceitos segundos, sendo que estes últimos variam em função das 
circunstâncias, mas também dos costumes e dos hábitos (I-II, q.94, a.6). Já o 
direito natural é multiforme, porque é uma relação entre pessoas e coisas. O 
papel do intelecto humano nos preceitos segundos é, então, o de empreender 
uma decodificação. Nesse sentido Tomás de Aquino afirma a mutabilidade do 
direito natural. Contudo, também a lei natural pode mudar, ainda que não por 
subtração, mas apenas por adições; por exemplo, instituindo a escravidão e a 
propriedade, em razão do bem comum. A lei natural e o direito natural podem 
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mudar circunstancialmente, portanto, em razão do livre arbítrio dos homens, 
do exercício da prudência e da equidade (epikeia), desde que não contradigam 
a lei divina, nem os preceitos gerais da lei natural (I-II, q.96, a.6 e q.97, a.4). 
Assim, quando Vieira analisa a situação dos tapuias – sua classificação sui generis 
entre as nações; sua ignorância invencível tanto de Deus quanto da lei natural 
– é com base nas alterações possíveis da lei e do direito natural que ele estabe-
lece o modo de julgar e incorporar aquelas tribos à monarquia, com vistas à sua 
unidade, universalidade e santidade, dentro do plano salvífico que ele anuncia 
como o advento do Quinto Império, expressão da conveniência entre o Império 
português e o divino.

Vieira retoma pontual e circunstanciadamente aquelas premissas escolásti-
cas postas por Tomás de Aquino, o que o autoriza e permite romper não apenas 
com uma tradição cristã (Paulo, Ambrósio, Agostinho e, até certo ponto, o pró-
prio Tomás de Aquino, conforme apontei acima), mas, sobretudo, com as posi-
ções assumidas por teólogos, juristas e missionários a ele contemporâneos; pois, 
para Vieira, algumas populações viviam numa ignorância invencível tanto da lei 
natural quanto de Deus, e mesmo assim seriam salvas. Ao passo que muitos de 
seus correligionários aderiam à ordem “compelle eos intrare” (Zeron, 2018) e ao 
seu corolário mais ordinário, a redução à escravidão, Vieira distinguiu a situação 
dos tapuias da dos tupis e dos negros africanos, com vistas à eficácia histórica do 
advento do Quinto Império.

Notas

1 O autor agradece ao CNPq a bolsa de produtividade em pesquisa que permitiu a rea- 
lização deste trabalho. Uma versão preliminar foi publicada em Zeron et al. (2018, 
p.139-65).

2 “[…] não são escravos, nem ainda vassalos. Escravos não, porque não são tomados em 
guerra justa; e vassalos também não, porque assim como o espanhol ou o genovês ca-
tivo em Argel é contudo vassalo do seu rei e da sua república, assim o não deixa de ser 
o índio, posto que forçado e cativo, como membro que é do corpo e cabeça política 
da sua nação, importando igualmente para a soberania da liberdade, tanto a coroa de 
penas, como a de ouro, e tanto o arco como o cetro” (Vieira, 1951, p.341-2).

3 Por exemplo, na “Informação sobre o modo com que foram tomados e sentenciados 
por cativos os índios do ano de 1655” (Vieira, 1951, p.60-1).

4 A frase “quae sunt oculis subjecta fidelis” encontra-se em Quinto Horácio Flaco, Arte 
poética, V, 181.

5 Em segundo plano, Vieira cita Pedro Mártir d’Anghiera e Tomás Bózio, qualificados 
como “insignes nas letras, na religião e na autoridade pública” (Vieira, 2000, p.367).

6 Além das capitanias de Maranhão, Ceará e Espírito Santo, onde se localizam os índios 
tapuias, a versão precedente desse mapa, datada de 1656, localiza e discrimina ou-
tros povos no interior do Brasil que, entretanto, eram comumente conhecidos apenas 
como tapuias, por oposição aos tupis da costa. Conforme comentam Wright e Cunha 
(1996-2000, p.335), “In contrast to the relatively homogeneous Tupi and Guarani cul-
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tures of the coast, those of the vast regions of the northeastern interior presented to the early 
Portuguese chroniclers an enormous and bewildering diversity. This contrast formed the 
basis for the fundamental dichotomy between the Tupi and ‘Tapuya’ (Tapuia in Spanish 
context) – a generic designation for ‘enemy others’ originally used by the Tupi to refer to 
all peoples of the interior – that shaped conceptions about the Indians of Brazil and most 
specially the northeast throughout the colonial period” (ver também ibidem, p.297). 
De fato, Vieira escreve “Tapuias Aroãs” e “Tapuias Curutis” na “Relação da missão 
da Serra de Ibiapaba”, que comentarei adiante, ou generaliza “Tapuias do mato”, 
na “Resposta aos capítulos que deu contra os religiosos da Companhia, em 1662, o 
procurador do Maranhão Jorge de Sampaio” (Vieira, 1951, p.76, 119, 281 e 282). Já 
uma versão oitocentista desse mesmo mapa de Sanson d’Abbeville designa uniforme-
mente o interior do Brasil como território tapuia.

7 No que se aproximam da condição jurídica dos menores, dos órfãos, das viúvas e dos 
enfermos.

8 Santo Agostinho constata a diversidade das crenças e costumes, que ele só tolera “con-
tanto que tais usanças não sejam empeço àquela religião que ensina a adorar um Deus 
único, verdadeiro e soberano” (Cidade de Deus, XIX, 17).

9 Na “Relação da Missão de Ibiapaba” (1656), Vieira, equiparando-se a Francisco Xa-
vier, mostra como teve que empenhar-se pessoalmente para tentar viabilizar uma mis-
são entre tais nações.

10  Segundo Vieira (1951, p.84), todo o caminho em direção à Serra de Ibiapaba estava 
“infestado de diversas nações de Tapuias”, enquanto nas montanhas ele enfrentou 
principalmente a hostilidade dos grupo Tobajaras. De fato, no Maranhão e Grão-Pará, 
Vieira distinguia “as nações dos Tupinambás, Poquiguaras, Catingas, Bocas, Mapuás, 
Anajás, Mamaianas, Aroans, Paricis, Tapajós, Murucucus, Mariás, Juruúnas, Nonhu-
nas, e os Pocujus, Aroaquis e outros” (ibidem, p.155-6).

11  “O processo erosivo cenozóico, diferencial, rebaixou parcela dos terrenos cristalinos, 
os mais frágeis, deixando em ressalto as rochas sedimentares e as litologias cristalinas 
mais resistentes, criando um desnível da ordem de 900 m, o qual corresponde à ver-
tente do Glint da Ibiapaba e ao topo dos maciços cristalinos.” (Claudino-Sales; Lira, 
2011, p.207).

12  O próprio Vieira (1951, p.88) desistiu de ir à Bahia buscar mais missionários.

13  A Missão do Maranhão ora subordinou-se à Província do Brasil, ora à Província de 
Portugal, neste último caso por imperativos geográficos relacionados à maior facilida-
de de comunicação que não impediram, contudo, a eclosão fortes querelas interpro-
vinciais (Leite, 1938-1950, p.213-22).

14  “[…] os Holandeses ocuparam Pernambuco e pouco depois se fizeram senhores da 
fortaleza do Ceará e reduziram a si todos os índios daquela vizinhança” (Vieira, 1951, 
p.77).

15  Vieira também invoca São Francisco Xavier, por meio de uma imagem que para 
lá havia sido levada, esperando que “assim como Deus tem feito este grande 
apóstolo tão milagroso na Europa, na África e na Ásia, se estenderão também os 
favores da sua valia e intercessão a esta parte da América” (Vieira, 1951, p.133), 
preparando assim a conversão universal do gênero humano no advento do Quin-
to Império.
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16  Nesse sentido, ver o primeiro texto conhecido de Vieira, onde os religiosos têm um 
papael predominante na guerra contra os holandeses que haviam ocupado a Bahia, em 
1624: além dos jesuítas que apoiavam os combatentes portugueses, Vieira ressalta o 
empenho do bispo, quem “determinou trocar o bago com a lança, e o roquete com 
a saia de malha, e de prelado eclesiástico fazer-se capitão de soldados” (Vieira, 1928, 
I, p.25). A sua narrativa está de acordo com a posição de Tomás de Aquino, Summae 
Theologiae, II-II, q. 40, a. 2, “Utrum clericis et episcopis sit licitum pugnare”.

17 Por isso, nota Pedro Calafate (2013-2014, p.122), Vieira escreve “salvações”, no 
plural: “Há assim uma salvação a que se referem mais comumente os teólogos, aquela 
que resulta do processo de conversão dos infiéis e os encaminha ao seio da Igreja, con-
duzindo-os à ‘perfeita salvação’, isto é, à vida eterna no Céu e à visão bem-aventurada 
da divindade. Essa é a salvação dos fiéis. Mas há também uma salvação dos gentios, 
como eram os índios, antes da pregação dos portugueses e espanhóis, que, embora 
seja ‘imperfeita e reduzida a metade, é a que basta para compassivamente salvar da 
pena eterna do sentido os mesmos infiéis que vivem e morrem na sua infidelidade sem 
culpa, por invencível ignorância do mesmo deus’”.

18 Durante o ano 1653, em carta ao príncipe D. Teodósio (Vieira, 1928, I, p.290-3), em 
duas cartas ao padre André Fernandes (Vieira, 1928, I, p.294-8 e 299-300) e em ou-
tra ao Provincial do Brasil, Francisco Gonçalves (Vieira, 1928, I, p.316-55). Ver ainda 
a carta a D. João IV, de 6 de abril de 1654 (Vieira, 1928, I, p.431-41).

19  Aristóteles define a servidão natural em Politica, 1254a-1255a.

20 “O domingo passado, falando na linguagem da terra, celebraram os brancos a sua festa 
do Rosário, e hoje, em dia e ato apartado, festejam a sua os pretos, e só os pretos” 
(Vieira, 1945-1948, XII, p.85).

21 Donde a referência aos filhos de Coré (Vieira, 1945-1948, XI, p.305). No Sermão 
da Epifania, pregado na Capela Real em 1662, ele afirma: “Um Etíope, se se lava nas 
águas do Zaire, fica limpo, mas não fica branco; porém, na água do Batismo sim, uma 
coisa e outra” (ibidem, II, p.48).

22  Vieira aceita, porém, a revolta dos índios, baseado em premissas diversas das que apli-
ca aos africanos. É após a missão à Serra de Ibiapaba que, em 1662, ele fez uma crítica 
severa da cumplicidade do Estado português, da Igreja e inclusive dos próprios jesuítas 
na perda ilegítima de domínio dos índios. Assim lemos no Sermão da Epifania: “nós 
não só consentimos que os pobres gentios que convertemos percam tudo isto, senão 
que os persuadimos que o percam. [...] nós não só consentimos que percam a sua pá-
tria aqueles gentios, mas somos os que à força de persuasões e promessas (que se lhes 
não guardam) os arrancamos de suas terras, trazendo povoações inteiras a viver ou a 
morrer junto das nossas. [...] e nós não só consentimos que aqueles gentios percam a 
soberania natural com que nasceram e vivem isentos de toda a sujeição; mas somos os 
que sujeitando-os ao jugo espiritual da Igreja, os obrigamos também, ao temporal da 
Coroa, fazendo-os jurar vassalagem” (Vieira, 1945-1948, II, p.46-7).

23  Em carta dirigida à Câmara de Belém do Pará pouco antes da expulsão do Maranhão, 
Vieira argumentava que os resgates de índios do sertão não eram suficientes para su-
prir a demanda por esta mão-de-obra, e propunha a sua substituição por escravos de 
Angola: “E vindo ao remédio, que se aponta dos escravos [índios] do sertão, posto 
que eu o aprovo muito, e o solicitei com El-rei, insistindo S. M. que todos fossem 
livres, vejo porém que o dito remédio por si só não é suficiente; porque, por mais que 
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sejam os escravos que se fazem, muitos mais são sempre os que morrem, como mostra 
a experiência de cada dia neste Estado, e o mostrou no do Brasil, onde os moradores 
nunca tiveram remédio, senão depois que se serviram com escravos de Angola, por 
serem os índios da terra menos capazes de trabalho e de menos resistência contra as 
doenças, e que, por estarem perto das suas terras, mais facilmente ou fogem ou os 
matam as saudades delas” (Vieira, 1928, I, p.580-1). Vieira ainda voltou a propor a 
substituição de índios por negros em 1662, em 1669 e em 1678 (Vieira, 1951, p.298-
9, 318-19 e 336-7, respectivamente).

24  Segundo Tomás de Aquino, todos os outros preceitos da lei natural estão baseados 
neste princípio básico. Suma teológica, I-II, q.94, a.2.
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resumo – A Igreja cristã foi constituída no contexto de expansão do Império Romano, 
do qual a escravidão era um fundamento importante. Apesar de seu discurso redentor, 
ela aceitou e integrou a escravidão em sua doutrina e instituições. Mas, foi com base na 
doutrina agostiniana da escravidão que a Igreja se adaptou a uma conjuntura propria-
mente escravista, nos tempos modernos, quando o trabalho compulsório tornou-se não 
apenas um elemento central na reprodução de diferentes sociedades ocidentais, mas 
também um elemento de articulação entre essas sociedades, por meio do tráfico. Neste 
artigo, comentamos alguns textos do Padre Antonio Vieira que, trabalhando no maior 
centro escravista do mundo, no século XVII, recolheu as sínteses de teólogos e juristas, 
distinguindo e qualificando suas posições por meio de uma análise contextual.

palavras-chave: Antonio Vieira, Direito natural, Escravidão, Tapuias, Império portu-
guês.

abstract – The Christian Church was constituted in the context of an expanding Ro-
man Empire, in which slavery was an important foundation. In spite of her redemptive 
discourse, she accepted and integrated slavery into her doctrine and institutions. It was 
on the basis of the Augustinian doctrine of slavery that the Roman Church adapted to 
a slavish situation in modern times, when compulsory labor became not only a central 
element in the reproduction of different Western societies, but the slave trade also be-
came an element of articulation between these societies. In this article, we comment on 
some texts by Father Antonio Vieira who, working in the world’s largest slave center 
in the seventeenth century, collected the syntheses of theologians and jurists, distin-
guishing and qualifying their positions through contextual analysis.
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Introdução
análise das referências à escravidão nos sermões brasileiros (transcritos 
e impressos) do período colonial requer uma breve premissa sobre a 
posição oficial da realidade eclesial a que pertenciam os autores dos ser-

mões, no que concerne ao tema. As primeiras Constituições do Arcebispado da 
Bahia (1707) dedicaram quarenta cânones aos temas da catequese e tratamento 
dos escravos. A escravidão não é posta em causa como instituição; pelo contrá-
rio, supõe-se que seja legítima; já em vigor há 200 anos nas colônias portugue-
sas, fora legalmente permitida pelo governo e aceita pela maioria dos teólogos 
da época. Em vez disso, os cânones insistem na questão religiosa, isto é, na 
catequese dos escravos e exigem dos proprietários que respeitem essa obrigação 
concedendo-lhes descanso dominical. Eles também se referem aos numerosos 
atos de injustiça e maus-tratos infligidos aos escravos pelos senhores (Strieder, 
2000).

Desse modo, fica claro nas Constituições que as instituições eclesiásticas 
estavam interessadas em libertar os escravos da escravidão da alma e garantir seu 
direito à educação religiosa e às necessidades básicas, como a alimentação; mas a 
legitimidade do trabalho escravo não era questionada. Obviamente, essa posição 
tinha que inspirar (e limitar) os pregadores em sua atuação.

Para compor o léxico sobre o tema da escravidão utilizado pelas diversas 
ordens religiosas responsáveis pela pregação no Brasil colonial, identificamos nos 
sermões alguns termos relacionados ao conceito, como escravidão, cativeiro. E 
explicitamos os significados atribuídos e o uso feito no contexto do sermão. 

Os termos dos sermões dos predicadores jesuítas 
Os jesuítas chegaram ao Brasil em 1549 e dedicaram-se à catequese dos 

indígenas e à assistência religiosa dos colonos. O ministério da pregação ocupou 
grande parte de suas atividades missionárias, que se estendiam de Salvador à 
costa centro-sul e ao nordeste e norte, até Maranhão e Amazônia (Leite, 2004).

A primeira referência ao termo escravo encontra-se na pregação de José 
de Anchieta, no Sermão da vigésima Dominga de Pentecostes de 26 de outubro 
de 1567. Parafraseando São Paulo, Anchieta representa Cristo na condição de 
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escravo, feito tal para libertar o homem da escravidão do demônio e põe estas 
palavras em sua boca: “Eu, que sou verdadeiramente filho de Deus, assumi a 
forma de um escravo para tornar senhor o homem que era escravo do pecado” 
(Anchieta; Viotti, 1987, p.47). Anchieta refere-se ao Brasil, afirmando que Cris-
to se tornou escravo:

[...] condenar a negligência dos homens do Brasil, que não se importam 
com os escravos, que os deixam acasalar sem casamento, deixá-los morrer às 
vezes sem batismo e sem confissão. E [ele se tornou um escravo] para que 
saibamos valorizar as coisas de acordo com seu valor e não consideramos o 
escravo como um escravo bárbaro e bestial que custa tanto dinheiro, mas 
nele vemos representada a imagem de Cristo Nosso Senhor, que se tornou 
escravo para salvar esse escravo e me serviu como escravo durante trinta e 
três anos, para salvar a mim, escravo do demônio. (ibidem, p.48)

No sermão, o que está em jogo em relação ao tratamento dos escravos é 
apenas no plano espiritual: a salvação da alma do escravo e do senhor. Não se 
aborda a questão da exploração do trabalho escravo.

Antonio de Sá SI usa o termo escravidão em diversos e diferentes contex-
tos. Em um grupo de sermões pregados em Lisboa aos domingos de Quaresma 
na igreja paroquial de La Maddalena, Sá usa a expressão “cativeiro” várias vezes, 
referida à dimensão espiritual: no Sermão I, cita o “cativeiro da vontade” (Sá, 
1750, p.213) por obra do mundo e suas mentiras; o “cativeiro do coração” (ibi-
dem, p.217); o “cativeiro dos principios mundanos” inicialmente promissores 
de prosperidade mas ultimamente fontes de tristeza (ibidem, p.219). A condi-
ção do escravo é citada como parte do corpo social, político e religioso: “o peso 
do Céu ninguém há a quem não pertença. O Rei, o vassalo, o senhor, o escravo, 
o rico, o pobre, todos nascem para o Céu” (ibidem, p.222).

No Sermão IV, Sá (1750, p.259) narra o cativeiro do povo judeu descrito 
como prolongada tortura pior do que a morte: “a molestia do cativeiro é pro-
longada, vagarosamente atormenta; [...] e cresce tanto a graveza de uma pena 
pelo que dura”. À mesma condição, Sá se refere no Sermão da quinta dominga 
de Quaresma pregado na Capela real no ano de 1660: os hebreus “em Sião vi-
viam ditosos, e em Babilônia vivem cativos” (ibidem, p.51).

O Sermão V se refere ao cativeiro espiritual: “não há coisa que tanto ca-
tive o  coração humano, como é um ser fantástico, um ser aparente” (ibidem, 
p.274). Sá estabelece a comparação entre o cativeiro dos judeus no Egito e o 
cativeiro da alma, para aprofundar ainda mais a questão do engano na estimativa 
das coisas:

[...] estimar o melhor é tão pouco usado entre os homens. [...] Liberta 
Deus o povo hebreu do cativeiro do Faraó; e o que fizeram os hebreus? 
Suspiravam pelo Egito, choravam pelo cativeiro. [...] Mas há coisa mais 
agradável que a liberdade? Ha coisa mais abominável que o cativeiro? Pois 
como se ama o cativeiro e se aborrece a liberdade? (ibidem, p.284)

Cortesia Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM-USP).
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Retrato do padre Antonio Vieira (1608-1697) segundo a gravura de Arnoldo Westerhout.

Cortesia Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM-USP).
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O cativeiro da alma depende da “desordem de nossas potências”, pois 
“deo Deus aos homens entendimento e vontade, e a cada potência destas apro-
priou seu oficio diverso: ao entendimento o eleger, e à vontade de amar”. Toda-
via, “a malícia humana desordenou tudo, e depondo o entendimento seu oficio, 
faz que a vontade sirva o oficio do entendimento” (ibidem, p.285).

O Sermão do dia de Cinza pregado na Real Capela (1669) contém a se-
guinte declaração: a Igreja “nenhuma distinção faz de homens a homens: tão 
homem e tão pó chama aos que reinam, como aos que servem. [...] Só a vaidade 
dos tempos pode introduzir desigualdades” (ibidem, p.3). 

No Sermão dos Passos, pregado ao recolher da procissão no ano de 1675, 
Sá descreve Cristo “açoitado como escravo” e depois da morte esperado “por 
aquelas santas almas do Limbo para que as liberteis do cativeiro” (ibidem, p.61). 
Cristo diz ao homem, referindo-se a si mesmo: “Eu fui vendido para te com-
prar” (ibidem, p.67).

O autor dos sermões, Antonio de Sá, (Rio de Janeiro, 1620-1678) estu-
dou no colégio jesuíta da cidade, onde ingressou na Ordem e ensinou teologia. 
Em Portugal e Roma permaneceu alguns anos como secretário geral da Com-
panhia. 

Compêndio de sermões proferidos no Brasil deve ser considerado, segun-
do seu autor, o livro do missionário jesuíta no Brasil, Giorgio Benci, Economia 
cristã dos senhores no governo dos escravos (1705). Uma primeira versão manus-
crita de 1700 foi oferecida a D. João Franco de Oliveira, arcebispo da Bahia e 
metropolitano do Brasil e enviada a Roma.1 A edição impressa do manuscrito foi 
realizada pelo jesuíta Bonucci e  dedicada ao grão-duque da Toscana, Cosmo dei 
Medici, filho de Vittoria della Rovere e parente do jesuíta Luigi Vincenzo Ma-
miani, missionário no Brasil retornado à Itália em 1701. Na dedicação, Bonucci 
afirma que Cosmo mostrou “compaixão inata e profunda misericórdia para com 
os oprimidos e afligidos pelo duro cativeiro”. Seguidor do estilo retórico de An-
tonio Vieira e seu companheiro de missão, Benci afirma ter escrito um “sermão 
sobre as obrigações dos senhores com seus escravos” e que, para fazer dele uma 
edição impressa, transformou-o num breve tratado. Por esse motivo, incluímos 
o texto em nosso léxico. Nascido em 1650, após um longo período de missão 
no Brasil (de 1681 a 1700), onde desempenhara importantes funções (visitador, 
professor de humanidade e teologia, secretário do Provincial), Benci pediu para 
ser enviado de volta à Europa. Em 1705, foi transferido para Portugal, onde 
morreu em 1708. Por que Benci solicitou o retorno da missão? e por que seu 
texto foi publicado na Itália? A situação de Benci é parte da história da dispu-
ta entre jesuítas portugueses e jesuitas italianos missionários no Brasil (Zeron, 
2014).2 

Analisemos os termos usados no livro para se referir à escravidão. A defini-
ção de “escravo” encontra-se quase na conclusão do tratado. Refere-se a quatro 
aspectos: “a incapacidade de autodominio; a falta de uso da razão; a pequena es-
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tima; a morte, ou quase morte” (Benci, 1705, p.194). Cada uma dessas quatro 
condições é descrita: a primeira:

Passam um dia e outro dia; passam os meses e os anos; e os tristes servos 
sempre a trabalhar, sem sossego, sem descanso, sem alivio; ao sol, e a chuva; 
de noite sem dormir e de dia sem cessar. E os frutos e os lucros de todo este 
trabalho, quem é que os goza e os come? Não eles, senão outros; não os 
mesmos servos, senão seus senhores. (ibidem, p.195)

Em segundo lugar, “o cativo assim como com a liberdade perde o uso 
da vontade, assim também perde o do entendimento. É o entendimento no 
homem a operação mais nobre, e pela qual se distingue dos outros animais; mas 
pelo cativeiro de tal sorte se priva do uso da razão, que se faz mui parecido e 
semelhante ao mais bruto dos brutos” (ibidem, p.196).

Em terceiro lugar, “o vilipendio, o desprezo e a pouca estimação. Que será 
dos escravos do Brasil por serem pretos? Todos os escravos, por serem escravos, 
são tidos em pouco e tratados com desprezo; mas ainda é mais vil e abatido o 
trato que se dá aos escravos pretos, só por serem pretos” (ibidem, p.197).

Finalmente, a quarta condição é definida como “morte, ou quase morte”: 
o escravo, “ainda que natural e fisicamente vivo, política e civilmente está mor-
to”, já que ele não pode exercer nenhuma atividade política (ibidem, p.198). 
Benci conclui:

Tal é senhores o estado de um cativo. É homem, mas sem vontade e sem 
entendimento; trabalha e trabalhas sempre, mas sem lucro; vive, mas como 
se não vivesse; e sendo por natureza igual a seu senhor, porque é homem, 
pelo cativeiro se faz muito inferior e como se não fosse homem, é o mais vil, 
p mais abatido, e o mais desprezado de todos os homens. (ibidem, p.200)

Qual é a causa do fato de que, embora a condição humana seja natural-
mente dotada de liberdade e autodominio, alguns homens são escravos e outros 
senhores e livres? De acordo com Benci, trata-se de uma consequência do pe-
cado original. Retoma a afirmação de Tomás de Aquino (2001. Summa I, 1 p. 
qu. 96 art.4), de que, no estado de inocência original, não havia servidão). Um 
individuo é servo, 

Quando as suas ações se dirigem não ao bem próprio seu, senão de quem o 
domina. E porque cada um naturalmente apetece o bem próprio, e conse-
guintemente se entristece quando vê que o bem, que devia ser seu, passa a 
ser alheio, por isso o tal domínio não pode deixar de ser penoso e molesto 
aos que servem; pela qual razão no estado de inocência (estado livre de 
toda pena e moléstia) não podia haver domínio e senhorio de um homem 
para com outro homem. O pecado, pois, foi o que abriu as portas por onde 
entrou o cativeiro no mundo; porque revelando-se o homem contra seu 
Criador, se rebelaram nele e contra ele os seus mesmos apetites. (Benci, 
1705, p.28)

Assim, a escravidão da alma e a escravidão do corpo têm uma causa idên-
tica, causando ambas “ofensas a Deus” (ibidem, p.29).
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Todavia, na visão de Benci, a escravidão é uma circustância histórica ine-
vitável. A única ação possível é regulá-la e tornar os aspectos morais e religiosos 
compatíveis com os interesses dos proprietários e da coroa portuguesa (Zeron, 
2011; Lara, 2005). Esse é o objetivo da obra de Benci (1705, p.29): dar “regra, 
norma e modelo, por onde se devem governar os senhores cristãos, para satisfa-
zerem as obrigações de verdadeiros senhores”. Grande parte do tratado é dedi-
cada à descrição detalhada desses deveres e das infrações praticadas no Brasil e é 
denunciada a desconsideração dessas obrigações pelos senhores: “que entre os 
cristãos poderia existir tanto rigor e crueldade, eu não teria nunca imaginado, se 
a experiência não tivesse mostrado aos meus próprios olhos espectaculos tão de-
ploráveis que poderia-se imaginar ocorrer apenas em países islâmicos com escra-
vos berberes” (ibidem, p.55). Isso indubitavelmente provocará a ira divina con-
tra esses senhores cruéis e talvez tal “seja a causa pela qual o Brasil experimentou 
muitas e notáveis derrotas militares por parte dos holandeses, conduzidos por 
Deus da Europa pela ruína e destruição da América”, o que levou à ruína “das 
mais ricos e prósperas fábricas de açúcar” (ibidem, p.61). Benci aproxima essas 
derrotas às punições infligidas por Deus aos hebreus.

Apesar dessas condenações, Benci tem uma visão negativa dos africanos 
e afirma que “os negros são inigualáveis, mais habilidosos que os brancos em 
qualquer tipo de perversidade” (ibidem, p.158).

Se tal era o pensamento sobre a escravidão expresso pelos jesuítas em sua 
pregação, qual era a prática da Companhia de Jesus em relação à escravidão?

A questão é complexa e amplamente discutida pela historiografia recente. 
Segundo Alencastro (2000), os primeiros contatos com a escravidão levaram a 
ordem religiosa a assumir uma posição contraditória. Inicialmente, a Compa-
nhia de Jesus se opunha claramente ao fato de padres e religiosos jesuítas terem 
escravos a seu serviço. Todavia, a recomendação dada em 1569, pelo padre 
geral Francisco de Borja, ao provincial de Portugal sobre o fato de que era im-
próprio para a Companhia usar trabalho escravo, indica a existência de práticas 
que contradiziam a proibição, particularmente na África Ocidental. O recurso 
sistemático ao uso do trabalho escravo foi consequência da mudança nas formas 
de financiamento das missões pela coroa portuguesa, notadamente a concessão 
de terras. Zeron (2011) discorda dessa interpretação por considerar o emprego 
da mão de obra escrava parte de um amplo plano de ação cujo objetivo seria 
legitimar o poder político da Companhia na manutenção da sociedade colonial; 
e comprova essa tese ao apontar que, a partir de 1549, Manoel da Nóbrega, 
responsável pela comunidade missionária no Brasil, instou o rei a enviar escravos 
africanos ao Colégio da Bahia.

Em carta datada de 2 de setembro de 1557, Nóbrega comunicou ao pro-
vincial a decisão sua e dos membros da comunidade jesuíta de Salvador de acei-
tar as doações do soberano, a fim de manter as atividades missionárias da Com-
panhia no Brasil: entre elas, a concessão de terras e escravos da Guiné, os quais 
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iriam lidar com o cultivo da terra, pecuária, pesca, colheitas, abastecimento de 
água. Dessa forma, os religiosos poderiam estar à inteira disposição para realizar 
atividades missionárias (Nóbrega, 1955). No entanto, em 1570, o novo provin-
cial de Portugal, padre Luís da Grã (1559-1571), enviou instruções contrárias 
a Nóbrega. Assim começou no Brasil o conflito entre duas posições, no que se 
refere à questão. A primeira, encabeçada por Nóbrega, justificava o uso do tra-
balho escravo com base em uma visão pragmatista sobre o fato de que a expan-
são da Companhia implicava a posse de bens materiais e a necessidade da mão 
de obra escrava. A segunda, liderada por Grã, em nome dos ideais evangélicos da 
pobreza e do ascetismo, afirmava que a Companhia tinha que se abster da posse 
de bens materiais e escravos. A escolha de Nóbrega foi aceita pelo general Diego 
Laínez, mas a discussão continuou na Companhia de Jesus até a Congregação 
Provincial de 1568, em Roma, aprovar o uso do trabalho escravo africano para a 
manutenção das atividades lucrativas em apoio às obras missionárias. Em 1576, 
uma nova Congregação Provincial revogou a proibição do trabalho escravo dos 
indígenas nos colégios. Essa mudança de direção em relação à posição originaria 
provocou reações dentro das comunidades. É o caso de alguns jesuítas portu-
gueses: Miguel Garcia solicitou uma consulta da Mesa de Consciência; Gonçalo 
Leite3 e Leonardo Armínio4 denunciaram o uso do trabalho escravo. 

A situação piorou quando os jesuítas se envolveram na indústria açucarei-
ra e se tornaram proprietários de plantações de cana-de-açúcar e engenhos. A 
inserção da Companhia no sistema produtivo da América portuguesa implicou 
a tolerância do trabalho escravo, ainda que dentro da Ordem continuassem os 
desentendimentos a esse respeito. 

A obra do jesuíta italiano Andreoni, publicada em Lisboa em 1711, sob o 
pseudônimo de João André Antonil (1982), Cultura e opulência do Brasil, do-
cumenta um profundo conhecimento do sistema produtivo em vigor e a crença 
na necessidade da mão de obra escrava para mantê-lo em pé. Tomando a tra-
dicional metáfora do corpo muito utilizada nos sermões, Andreoni afirma que

[...] os escravos são as mãos e pés do senhor do engenho porque sem eles 
no Brasil é impossível fazer, conservar e aumentar a produção, nem manter 
o processamento do açúcar. Do modo de se comportar com eles, depende 
a obtenção de um serviço bom ou muito ruim. (Antonil/Andreoni, 1982, 
p.89)

Entretanto, o significado original da metáfora fisiológica da derivação gre-
ga, latina e paulina, concernente ao corpo social, religioso e político, é total-
mente modificado em outras partes do livro: o corpo assume a conotação do 
mecanismo de produção do qual os escravos se tornam os componentes: “É 
necessário comprar algumas peças por ano e distribuí-las nas diferentes partes 
do engenho”. Para que seu funcionamento seja o mais efetivo possível, é neces-
sário organizar o trabalho dos escravos de acordo com sua origem étnica, já que 
“pertencem a diferentes nações e alguns são mais rudes do que outros” e “muito 
diferentes em sua capacidade de força física” (ibidem, p.89). 
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Os tons do livro quanto à descrição dos escravos africanos são, no entanto, 
descontínuos. Em algumas partes, Andreoni usa tons eloquentes de denúncia e 
condenação aos maus-tratos infligidos pelos senhores, que “apesar de serem cris-
tãos, vilipendiam seus escravos pior do que os infiéis”. Lembra que um dia esses 
maus senhores terão que comparecer perante a corte de Deus e lá eles terão que 
explicar o fato de que negar comida e roupas ao escravo significa negá-las ao pró-
prio Cristo (ibidem, p.90). Nesses pontos da escrita, o estilo retórico muda com-
pletamente e, ao contrário do tom conciso e pragmático usado anteriormente, An-
dreoni emprega imagens, metáforas, amplificações, para mover os afetos do leitor. 

Segundo Giuli (2016), Andreoni mistura colonialismo mercantilista e mo-
ralidade cristã: apesar de fornecer descrições impressionantes e precisas das peri-
gosas condições de trabalho dos escravos, em nenhum caso questiona a legitimi-
dade da escravidão, aceita como uma situação imanente e inevitável, necessária 
ao sistema produtivo da América portuguesa.

Em resumo, do ponto de vista jesuítico, uma vez que a escravidão do 
corpo era um fato intransponível e que o trabalho escravo era uma prática uti-
lizada pela Companhia para garantir sua manutenção, era necessário dedicar-se 
à libertação da escravidão da alma. No entanto, permanecia a dúvida em alguns 
se esta instituição, contrária à lei natural e cristã e teologicamente avaliada como 
consequência do pecado original, seria parte do plano salvífico e misterioso da 
história guiada por Deus, e poderia ser considerada como caminho penitencial e 
expiatório, que levaria aqueles que forem suas vítimas, à salvação.

Os termos nos sermões dos pregadores carmelitas
Os carmelitas chegaram ao Brasil em 1580, estabeleceram-se em Olinda 

e fundaram conventos em Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Pará e Amazônia, 
Bahia, Rio de Janeiro, Santos, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. Em 
1641, a província brasileira de Sant’Elia foi estabelecida e depois dividida em 
duas subprovíncias: Brasil e Maranhão.

O carmelita e ex-jesuíta baiano Eusébio de Mattos (1629-1692), no Ser-
mão pregado nas Exéquias dos Irmãos dos Passos de Cristo, aprofunda o sentido 
espiritual do “cativeiro do Egito”, na história biblica, reconduzindo a escravidão 
do corpo à escravidão da alma. Moisés foi chamado por Deus para libertar os 
judeus do cativeiro do Egito, que “representava as almas dos fiéis no carcere do 
Purgatório. E é negocio de tanta importância a liberdade das almas,  que à custa 
de todo o perigo se deve tratar de seu remedio” (Mattos, 1694, p.155). Moisés 
pertencia à mesma raça que os judeus em cativeiro, mas ele era livre: “pois o livre 
socorra aos cativos; o Hebreo que vive em sua liberdade, và livrar aos hebreus 
que estão no cativeiro!” (ibidem, p.156). Similarmente, Cristo, através da encar-
nação, assumiu a natureza humana, pois “se deu por obrigado a remir as almas 
dos homens” (ibidem, p.157). 

No Sermão oitavo pregado na festa da Justiça, Mattos se refere à controvér-
sia juridica legal entre o povo judeu e o faraó:
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Faraó sustentava a sua regalia; o povo clamava pela sua liberdade. Faraó 
tinha adquirido o direito da posse; o povo tinha por si a lei da natureza. 
Nestes termos, correu esta causa tantos anos, que não havendo quem a de-
cidisse entre os homens, foi affecta a Deus; e a quem escolheria Deus para 
comissario seu e julgador nesta causa? Escolheu a Moisés. (ibidem, p.194)

É interessante observar no sermão o uso da terminologia jurídica em re-
lação à escravidão: o direito de posse do escravo adquirido é contrastado pelo 
direito natural dos povos à liberdade. A solução para a diatribe não ocorre em 
um tribunal humano, mas é delegada à intervenção divina.

Na III Prática do Ecce Homo de 1677, Mattos (2007) comenta a imagem 
de Cristo açoitado na coluna, cujas mãos estão atadas porque ele é escravo do 
amor. Sua liberdade foi conquistada pelo amado (homem). Afirma: “mal vive 
em sua liberdade quem vive sujeito às leis do amor; quem se não cativa não ama; 
porque amar é cativar-se; e aquele mais perfeitamente ama, que mais estreita-
mente se cativa” (Mattos, 2007, p.43). Mattos propõe o exemplo do vínculo de 
amizade entre Davi e Jônata: “não viviam presas entre si aquelas duas vontades, 
não viviam aquelas duas almas atadas ambas entre si?” (ibidem, p.44). O amor, 
de fato, pode ser definido como o cativeiro da vontade: o amante confia sua 
liberdade ao amado, como fez Cristo com o homem, atando-se às cordas, por 
amor. Mattos contrasta a condição de permanecer atado pelo amor, assumida 
por Cristo, à de permanecer desvinculados (por causa do pecado) própria dos 
cristãos: “este é a sorte dos precitos: passar a vida em solturas” (ibidem, p.47). 
Então, libertar-se dos laços, não se deixar reduzir ao estado de escravidão, torna-
-se sinônimo de falta de amor. O pregador insiste:

[...] se as maiores santidades vivem entre prisões, como pretende um peca-
dor salvar-se entre solturas? que dirão os homens no Dia do Juízo, apare-
cendo com soltura diante de Cristo? E Cristo com aquelas cordas por amor 
aos homens! A culpa solta pera ser julgada pela inocência presa! Terrível 
tribunal! (ibidem, p.48)

Aqui o termo liberdade é usado no sentido material, como sinônimo de 
falta de restrições, de desordem moral. Nesse ponto, entretanto, o pregador in-
verte o significado das palavras: ser escravo pode significar estar preso, e ser livre 
pode significar ser libertado das amarras; e descreve o pecador como alguém que 
está preso por seus vícios. E continua:

Aquele Senhor com as mãos atadas por nossas culpas [...] não só tomará 
estreita conta aos pecadores que viveram soltos, senão também aos que 
viveram amarrados; soltos à culpa e amarrados à culpa, todos hão de dar a 
Deus muito estreita conta. [...] Que lastima, que confusão será, no dia do 
Juízo, ouvir o ruído das cadeias e o estrondo das correntes de todos aqueles 
que, vivendo neste mundo amarrados às suas inclinações, no outro mundo 
parecerão amarrados! (ibidem, p.48)

Cristo pedirá a eles que prestem contas de suas ações, no tribunal divino: 
“não vos pus todos em liberdade, quando a mim me ataram estas mãos? Pois como 
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vos vejo agora sem liberdade?” (Mattos, 1694, p.48). De fato, “criando-nos Deus 
em nosso livre arbítrio, que sendo nós senhores de nossa própria liberdade”, “ca-
tivamos nossa vontade ao apetite, ao pecado e ao demônio” (Mattos, 2007, p.49). 
E como pode o homem, sendo “senhor de sua vontade”, ser libertado quando 
está preso pelo pecado? O pregador responde que ele será capaz de fazê-lo através 
do desengano e da confissão feita com propósito claro e resolução firme.

Eusébio de Mattos foi importante expoente do mundo religioso e intelec-
tual do Brasil colonial. Nasceu na Bahia em 1592 e juntamente com seu irmão, 
o poeta Gregorio, estudou no colégio jesuíta de Salvador, onde foi aluno de 
Vieira. Em 1644, ingressou na Companhia de Jesus e tornou-se professor e pre-
gador, mas por desavenças com a comunidade, deixou a Ordem para entrar nos 
Carmelitas com o nome de Eusebio da Soledade.

O tema da escravidão é abordado pelo carmelita Manoel de Madre de 
Deus Bulhões, da Bahia. O Sermão V na festividade de Nossa Senhora da Concei-
ção na sua paroquia da praia de 8 de dezembro de 1731, que trata da perfeita 
amizade entre Deus e Maria, refere-se ao fato de que a amizade possibilita a 
igualdade entre os homens e a superação das relações de escravidão. Ao citar o 
exemplo da relação entre o faraó egípcio e o José bíblico, Bulhões afirma que 
“existem dois tipos de igualdade”, a igualdade por  natureza (“igualdade pela 
razão de ser, porque no ser humano somos todos iguais”); e a por “amizade”, 
“como fez o faraó com José: como escravo de Putifar, exaltou-o ao supremo 
domínio de sua monarquia, tornando-o igual a si mesmo no comando de seus 
vassalos” (Bulhões, 1737, p.103). 

Bulhões (Salvador, 1663-1738), depois de ocupar cargos militares, en-
trou no convento carmelita onde formou-se em teologia e artes. Desempenhou 
importantes funções na Ordem, inclusive como representante da província no 
Capítulo Geral de Roma (1695).

Qual foi a posição teológica e prática em relação à escravidão da Ordem do 
Carmelo a que pertenciam Mattos e Bulhões? Do ponto de vista teológico, os 
carmelitas no Brasil consolidaram, na perspectiva do catolicismo tridentino, o cul-
to de santos negros (Ifigênia, Benedito, Elesbão e Gonçalo), por intermédio dos 
quais construíram uma nova memória da África protocristã, mas sem referências 
à história do cristianismo copta e, acima de tudo, sem qualquer conexão com a 
Africa contemporânea do comércio de escravos. O estilo de vida carmelita, men-
digo e ativo, possibilitou a inserção intensa na pastoral urbana e a proximidade 
com a população negra, sobretudo a partir de 1692 quando as igrejas carmelitas 
abriram as portas para o enterro dos negros (Oliveira, 2006). Todavia, o trabalho 
escravo era usado para a manutenção dos conventos (Santa Ana, 1750). A mão de 
obra escrava dos índios foi utilizada desde os primórdios da missão no Brasil, para 
construção de igrejas e residências e serviços domésticos (Nunes, 2011). Em vir-
tude do crescimento do patrimônio, nas fazendas da Ordem havia escravos: ainda 
em 1854, as carmelitas no Brasil possuíam 265.569 réis de bens em escravos.
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Os termos nos sermões dos pregadores benedetinos 
Os beneditinos, vindos de Portugal, fundaram o primeiro núcleo monás-

tico no Brasil em Salvador em 1581, a seguir se estabeleceram no Rio de Janeiro 
(1586) e Olinda (1596). Pelas Constituições da Ordem, eles tiveram permis-
são especial para pregar e realizar missões em assentamentos indígenas (Endres, 
1980).  

Nos sermões dos beneditinos, a referência à escravidão aparece no sentido 
espiritual da submissão ao mal: “os homens estão sujeitos ao cativeiro da culpa e 
do diabo” (Pinna, 1755, p.14). O termo também é usado para indicar o vínculo 
estreito entre as potências do dinamismo psíquico: na visão tomista, intelecto e 
vontade são inseparáveis, num tipo de união em que o primeiro permanece livre 
para compreender; e a segunda é “escrava” para amar (ibidem).

O autor desse sermão, Matheus da Encarnação Pina, nascido no Rio de 
Janeiro em 1687 e beneditino desde 1703, foi pregador, professor de filosofia 
e teologia no mosteiro de Salvador; abade no Rio a partir de 1726; provincial 
e abade do mosteiro de Salvador desde 1752. Morreu no Rio em 1764. Seus 
sermões foram reunidos em coletânea publicada em 1755. 

Não encontramos sermões que se referem à escravidão do corpo e ao tra-
balho escravo. É verdade que, com exceção da obra de Pinna, não possuímos 
coletaneas de sermões beneditinos no Brasil, mas apenas documentos avulsos.

Apesar do silêncio dos sermões sobre o trabalho escravo, sabemos pelos 
documentos produzidos pelos mosteiros da Ordem no Brasil que a escravidão 
era parte integrante da vida dessas comunidades. A crônica do Mosteiro de Sal-
vador, Dietario das vidas e mortes dos monges, que falecerão neste mosteiro de São 
Sebastião da Bahia da Ordem do Príncipe dos Patriarcas, São Bento, preservada 
nos Arquivos do Mosteiro, relata que havia escravos trabalhando sob a direção 
dos monges; e que os monges davam instruções religiosas aos escravos.5 A fre-
quência dessas referências contrasta com a ausência do tema na pregação. Acerca 
do monge português Manoel Donaldo, falecido em 1639, a crônica escreve 
que cuidava de, todas as manhãs ao alvorecer, realizar a catequese de escravos 
(Dietário, folha 11). O monge Gonçalo Donaldo trabalhava no jardim com os 
escravos e assistia à missa todos os dias com eles. Agostinho da Piedade cuidava 
do governo da fazenda e se destacava pelo “zelo com que administrava bens 
temporais e tratava os escravos” (Dietário, folha 15). O monge Paolo de Jesus, 
depois de ter-se dedicado ao engenho de cana-de-açucar do mosteiro, em pon-
to da morte, recomenda aos confrades “com lágrimas nos olhos, que cuidem 
com grande caridade de escravos na saúde e na doença, na vida e na morte” 
(Dietário, folha 33). Nem todos os escravos eram adquiridos pelo mosteiro; al-
guns chegaram como dote de ricos aspirantes à vida beneditina (Dietário, folha 
132v). Havia monges que exigiam muito do trabalho dos escravos: Bento de 
Santa Bárbara, administrador do mosteiro, “obrigava os escravos a serem ágeis 
no cumprimento de seus deveres, de tal maneira que nenhum deles desobedecia, 
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sabendo que era muito rigoroso nas punições e por isso todos o temiam muito”. 
Essa situação durou até 1867, quando o abade do Mosteiro de Salvador decre-
tou a libertação dos escravos que trabalhavam na casa.

Os termos nos sermões dos pregadores franciscanos
Os franciscanos chegaram ao Brasil em 1585, criando a “Custódia de San-

to Antônio”, em Olinda; depois fundaram os conventos da Paraíba, Igaraçu 
(Pernambuco), Salvador, Espírito Santo, Maranhão. A partir de 1659, dividi-
ram-se em duas províncias: a província de Santo Antônio (norte e nordeste) e a 
Custódia da Imaculada Conceição do Sul. 

Em uma espécie de compêndio de tópicos e metáforas para os pregadores, 
Frutas do Brasil (1702), o franciscano Antonio do Rosário da Província de San-
to Antônio refere-se à condição da escravidão em vários pontos (Rosário, 2008). 

Primeiro, define a escravidão como uma experiência espiritual: “Que impor-
ta ser cà grande homem, grande qualidade, grande cabedal, grande juízo, grande 
doutor, e não ser do número dos escolhidos, ser perpétuo escravo dos demonios 
no inferno?” (Rosário, 2008, p.11-12). Para evitar essa condição, Rosário sugere 
o uso de “açoutes, que são as disciplinas que devem ser usadas para sujeitar o 
corpo ao espírito, fazendo-o confessar que é sujeito e escravo seu” (ibidem, p.15).

No capítulo dedicado à metáfora da cana-de-açúcar, o autor usa a expres-
são “açude do engenho” para referi-se ao moinho do Juízo Final. A imagem 
por si mesma refere-se ao trabalho escravo, por cujo meio a cana-de-açúcar era 
extraída e processada no Brasil. E, de fato, a referência não é acidental. Rosario 
afirma que o moinho do Julgamento irá trabalhar com fogo, e não com água, 
“para castigar aos que moem com sangue nos seus engenhos, aos que moendo 
com agua, ou com bestas, mais moem com o sangue dos escravos, que com a 
agua dos açudes. A água com que moem os engenhos dos senhores, que são 
tiranos e [...] mais que turcos para os seus cativos, pode-se dizer que é sangue” 
(Rosário, 2008, p.89). Rosário cita o episódio bíblico do rei Davi, que, ao che-
gar à cidade de Belém, recusou-se a beber a água, porque alegou que se tratava 
de sangue humano.6 Rosário explica que Davi  estava se referindo ao perigo de 
vida que seus soldados haviam corrido para lhe trazer aquela água; e novamente 
volta a falar sobre o Brasil:

Os engenhos em que trabalham os escravos famintos, despidos, e faltos de 
todo o alimento de alma e corpo, ainda que moam com água, moem com 
o sangue que desumanamente lhes tiram os senhores por tormentos, que 
mais parecem mártirios de tiranos da fé, do que castigos de senhores católi-
cos. Mas la está o vale de Josafat, o vale do corte [...], onde há de se armar 
o engenho  do Juízo. Ahi serão moídos e remoidos com fogo os senhores 
de engenho, que moem como tiranos, mais com sangue que com água. 
(Rosário, 2008, p.90-1)

Rosário termina assim seu discurso: “Como o engenho do Brasil é doce 
e amargoso! Doce pelo açúcar; amargoso pelo trabalho com que se faz. Bem se 
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pode admitir entre as parábolas do Dia do Juízo, a parábola do engenho do Bra-
sil” (ibidem, p.99). A acusação do franciscano brasileiro mostra que nem todos 
os frades eram coniventes com o tratamento dado aos escravos.

Uma referência indireta à questão da escravidão ligada aos negros encon-
tra-se no sermão do franciscano frei Antonio de Santa Maria Jaboatão, de 1758, 
dedicado ao santo mestiço Gonçalo Garcia. Ao discutir o tema da cor da pele, 
Jaboatão retoma a teoria tradicional sobre as três causas da cor preta, que estig-
matizava a inferioridade da raça negra. A primeira inspirada na narrativa bíblica 
afirma que a cor preta é sinal de punição por uma culpa: Deus teria escrito em 
preto na cabeça de Cham sua malícia em relação ao pai Noé, razão pela qual o 
preto se tornaria “nota infame e mancha disforme” (Jabotão, 1758, p.208). A 
segunda causa seria a climática: o efeito da exposição excessiva ao sol, no caso 
dos habitantes dos países africanos e da América do Sul. A terceira causa consis-
tiria no domínio de um dos quatro humores, também  consequência do pecado: 
“Cham pecou e se tornou negro; o sangue predomina”. Por castigo divino, 
Canaã, filho de Cham, tornou-se negro e a raça camítica foi estigmatizada por 
essa culpa originária (ibidem, p.217).

Qual era a situação dos franciscanos sobre o uso da mão de obra escra-
va? O trabalho escravo dos indígenas era difundido entre as aldeias dos padres 
capuchinhos no Maranhão, como consta em carta de 26 de fevereiro de 1711, 
enviada pelo rei ao inspetor dos Capuchinhos de Santo Antônio, sobre as quei-
xas vindas do Maranhão, em que o soberano afirma que a situação contradiz o 
voto de pobreza da Ordem.7

O recurso ao trabalho escravo dos negros nos conventos franciscanos era 
considerável (Willeke, 1976). O auge ocorreu na segunda metade do século 
XVIII: em 1773, o convento da Bahia possuía 86 escravos para um total de 81 
frades professos. As informações sobre os seis conventos da capitania de São 
Paulo mostram que, entre 1797 e 1798, para um total de 58 membros da comu-
nidade franciscana, havia um número correspondente de 108 escravos. No Mos-
teiro do Desterro das Clarissas da Bahia, para um total de 81 professas, havia 
298 escravas (290 dessas, dote das freiras que entraram no mosteiro). A partir 
de 1835, o número diminuiu. Os escravos trabalhavam em conventos, em terras 
pertencentes à Ordem e em santuários e hospícios, desempenhando diferentes 
funções: carpintaria, culinária, trabalho agrícola, coleta de esmolas. A vida na 
senzala dos conventos era tão dura quanto nas fazendas e nos engenhos, apesar 
de educação religiosa e cuidados aos doentes e idosos serem ministrados. Os 
frades recorriam aos serviços dos odiados capitães da floresta para a recuperação 
de escravos fugitivos. Os documentos se referem à compra de crianças escravas: 
a separação dos pais era justificada com base no quinquagésimo terceiro canone 
das Constituições do Sínodo da Bahia, que ordenava o afastamento de filhos de 
pais pagãos a partir dos sete anos de idade.

Em suma, apesar de seu carisma original, os franciscanos estavam profun-
damente envolvidos com o sistema escravista (Sangenis, 2014). No entanto, essa 
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prática, a despeito das justificativas teológicas e antropológicas para a inferiori-
dade dos negros, criou no âmbito da Ordem aquela “consciência infeliz” que se 
reflete na forte denúncia do Ir. Antonio del Rosario.

Conclusão
No contexto colonial, em que o trabalho escravo era fator essencial na en-

grenagem econômica, definições e termos relacionados à escravidão eram usados 
com parcimônia pelos pregadores das ordens religiosas. De fato, essa situação 
continha uma contradição intrínseca e profunda, do ponto de vista teológico: se 
o trabalho humano deveria dar continuidade à criação e ao eterna trabalho de 
Deus, como poderia ser concebido de maneira tal a aniquilar o homem? A Igreja 
poderia ser conivente com essa aberração?

A análise da posição da Igreja Tridentina evidencia o horizonte em que se 
colocam  essas questões. O Concílio de Trento introduzira no mundo católico 
um código de práticas religiosas destinadas a criar uniformidade de comporta-
mento e rituais. A isso deve-se a insistência na catequese dos escravos e na frequ-
ência dos sacramentos, nas fontes analisadas. No entanto, de acordo com Bossy 
(1998, p.22), tratava-se de  “uma operação ambígua” porque focava fé e com-
portamento individuais em detrimento da participação popular. Por um lado, “a 
transição do cristianismo medieval para o catolicismo moderno significava [...] 
transformar o cristianismo coletivo em cristianismo individual”. Por outro lado, 
“a tentativa de fazer essa transição foi em grande parte um fracasso” (Bossy, 
1998, p.98). O fato de a Contra-Reforma separar o crescimento da experiência 
religiosa indivídual do ambiente da comunidade (que mais poderia promovê-
-lo), levou “ao fracasso de seu próprio programa pedagógico”, insinuando o 
dualismo entre prática religiosa individual e prática social; entre indivíduo e co-
munidade; entre pessoa e sociedade, entre Igreja e mundo (ibidem, p.132). Essa 
condição é expressiva da divisão na modernidade entre pensamento e ação, cul-
tura e trabalho, ato e seu significado (Arendt, 2007). A Igreja Tridentina fez sua 
a divisão entre a dimensão mundana e ultramundana própria da Idade Moderna, 
ao reservar para si o território do cuidado das almas, mas não o dos corpos.

Nesse contexto, a interpretação espiritual da escravidão proposta pelos pre-
gadores esconde o embaraço e a omissão por parte da Igreja Católica, no que se 
refere a uma clara teologia do trabalho. De fato, não havia presença original por 
parte da catolicidade no contexto do sistema de organização do trabalho huma-
no, como ocorrera no início da Idade Média na Europa, sobretudo pela ação do 
monaquismo beneditino. A tolerância de práticas sociais e econômicas injustas e 
eticamente e teologicamente repreensíveis foi acompanhada por uma doutrina for-
malmente contrária. Daí as ambiguidades e contradições encontradas nas palavras 
dos pregadores sobre a escravidão. E, acima de tudo, a distinção cada vez mais evi-
dente entre a escravidão do corpo e a escravidão da alma, uma distinção que, como 
vimos, em alguns casos chegou a cogitar que a submissão à escravidão do corpo 
poderia se tornar uma condição paradoxal de libertar-se da escravidão espiritual.
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A Reforma católica havia proposto reafirmar a ação divina na realidade 
mundana, onde está inserida a presença do corpo místico, cujas formas expressi-
vas são contingentes, mas cuja consistência é eterna (Pécora, 1994). Essa inser-
ção justificava a adesão à realidade mundana pelos fiéis, mas ao mesmo tempo 
afirmava a autonomia das lógicas próprias da esfera terrena; exceto seus efeitos 
particulares que eventualmente seriam reconduzidos ao Significado último, no 
fim dos tempos. Somente Deus poderia recompor em seu Reino celestial as 
desigualdades introduzidas no plano terrestre pelos efeitos do pecado original e 
reafirmar, em Seu julgamento final, a igualdade substancial existente entre os se-
res humanos em virtude de pertencerem ao corpo místico. A desigualdade entre 
escravo e senhor seria, portanto, parte do engano das aparências que terminará 
quando a evidência das coisas eternas se descortinar para os homens. E neste 
plano, a escravidão do corpo é uma condição contingente; mas a da alma seria 
equivalente a uma condenação eterna.

Notas

1 ARSI Brasilia 4, f. 68r.

2 Giovanni Antonio Andreoni (Lucca, 1649-Salvador, 1716), sacerdote da Companhia 
de Jesus, partiu em 1681 com outros italianos para o Brasil. Na Bahia, ocupou cargos 
de diretor do Colégio Máximo da Bahia e Provincial do Brasil (1706-1709). Vieira de-
nunciou Andreoni a Roma, como um fomentador de resistência, rebelião e hostilidade 
em relação ao seu trabalho de visitador geral. Tais dissidios deram origem no ambito da 
Companhia no Brasil a duas facções, uma favorável a Vieira e a outra a Andreoni. 

3 Leite (2004, p.229): “Todos os Padres do Brasil andam perturbados e inquietos na 
consciência com muitos casos acerca de cativeiros, homicídios e muitos agravos, que os 
brancos fazem aos Índios da terra”. 

4 Leite (2004, p.182): “Alguns irmãos nunca pensaram que haviam de ver com os seus 
olhos a Companhia lançar mão de semelhante recurso”.

5 O Dietario, narrativa escrita por gerações de monges, de 1591 a 1815, fornece in-
formações sobre a vida do mosteiro e a biografia de cada monge. Segundo Endres, a 
constituição 3, n.79 do livro 2 do De Archivo Monasterium e congregationis determinou 
que cada mosteiro deveria escrever sua crónica.

6 Livro dos Reis II, cap.23, vers.17.

7 “Sou informado que os religiosos vossos súditos que no Estado do Maranhão estão 
encarregados da missão de algumas aldeias se empregam com excesso nas utilidades 
temporais do comércio, vendendo aos moradores a título de esmola o trabalho dos Ín-
dios no fabrico de canoas, sal, pescaria e semelhantes, e ainda os mesmos gêneros [...]. 
E por que o referido é muito contrário à pobreza que a vossa Religião professa, na qual 
desejo se conserve o crédito que tem de reformada, vos encomendo muito façais que 
os ditos religiosos se abstenham de negociações que são indignas de missionarios e de 
escândalo e prejuízo aos meus Índios” (Archivio Ordine Francescani Minori, maço 18) 
(apud Willeke, 1976).
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resumo – A pesquisa analisa o léxico sobre o tema da escravidão, empregado pelas 
diversas ordens religiosas responsáveis   pela pregação no Brasil colonial. Identificamos 
alguns termos usados   em sermões e relacionados ao conceito, como escravidão, escravo 
cativeiro; e explicamos os significados atribuídos a eles; e usados no contexto do ser-
mão. Comparamos os conceitos expressos pelos religiosos na pregação com a prática da 
escravidão, realizada por suas respectivas comunidades de pertencimento. Os resultados 
mostram que a tolerância dessa prática nos conventos foi acompanhada por uma dou-
trina formalmente contrária. Provavelmente daí derivam ambiguidades e contradições 
detectáveis   nas palavras dos pregadores sobre o assunto; e acima de tudo, a distinção 
cada vez mais clara entre a escravidão do corpo e a escravidão da alma.
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slavery of their respective communities. The results show that tolerance for this practice 
in convents was accompanied by a formally contrary doctrine. It is possibly from this 
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body and of the soul.
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Contexto
igreja que emergiu do Concílio de Trento (1545-1563) parecia ter a ní-
tida noção de que a potencialidade de difusão e ampliação da fé católica 
era mais factível e adequada às realidades ultramarinas do que à Europa.

Assim, a recuperação do território perdido, na altura, pelo catolicismo ao pro-
testantismo no Velho Continente e o inerente espírito de pregação que emula as 
religiões fizeram-se sentir com maior vigor em terras extraeuropeias.

A dilatação da fé católica nas conquistas ultramarinas ibéricas esteve di-
retamente associada ao regime do Padroado que, a despeito de não cuidar de 
assuntos referentes aos dogmas e à doutrina, orientou e condicionou a política 
religiosa para o ultramar. Por conseguinte, sem fazer abstração do seu forte viés 
político-administrativo, os reis portugueses investiam-se na condição de prote-
tores e patronos das ações evangelizadoras nos territórios coloniais. 

O labor missionário teve que levar em conta não só as singularidades das 
diversificadas regiões e localidades em que foi exercido, o estágio cultural e a 
complexidade do panorama religioso com que deparava, bem como a realidade 
geopolítica, posto que variados eram os momentos e as formas de contato e de 
empenho na propagação da catolicidade.

Nessa dimensão, para a análise do tema-objeto anunciado no título deste 
texto, há que fazer rápida menção aos seus antecedentes extraeuropeus, em par-
ticular ao chamado cristianismo africano, experiência de cristianização da África 
Central que se constituiu em variante do catolicismo ocidental, por proceder à 
reinterpretação dos símbolos e práticas cristãs, impondo-se, assim, como impor-
tante fator na compreensão da história política e cultural dos africanos e seus 
descendentes afro-americanos (Reginaldo, 2011, p.71-2).

A destacar que cristianismo africano é enunciado conceitual fluido, permi-
tindo equívocos, como levar a supor a sobreposição do catolicismo às crenças 
religiosas africanas. Assim, o “rótulo de ‘cristianismo africano’ torna-se uma for-
ma bastante conveniente para descrever a religião congolesa em termos gerais”. 
Todavia, “o perigo dessa formulação é o fato de diluir o núcleo cosmológico 
congolês”. Afinal, os “congoleses não eram apenas cristãos. [...] o Cristianis-
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mo e a religião congolesa indígena funcionavam paralelamente, sendo que a 
cosmologia centro-africana continuava a ser o paradigma religioso dominante 
para a maioria dos congoleses, em especial durante o processo de conversão ao 
Cristianismo” (Swett, 2007, p.138).2

Por outro lado, na América portuguesa, os escravos africanos e seus des-
cendentes, ao aceitarem elementos do catolicismo não o fizeram à custa de suas 
cosmologias de origem. As práticas africanas não foram obliteradas. Baseados 
em semelhanças simbólicas, eles procederam sim à naturalização do catolicismo 
integrando traços coincidentes com suas mundivivências, africanizando símbo-
los e crenças católicas, crioulizando formas religiosas da Igreja Católica, no que 
se pode entender como catolicismo afro-brasileiro, que teve nas irmandades 
laicas uma das suas expressões mais vigorosas (Sweet, 2007, p.238 e 252). 

A assinalar a ambivalência na utilização do conceito, seu estatuto de reci-
procidade, isto é, a demonstração de que houve identicamente a aproximação 
dos brancos às formas africanas de religião, a adoção e o impacto de elementos 
das crenças e práticas religiosas africanas no catolicismo brasileiro. Como obser-
va James Sweet (2007, p.265), 

[...] africanos e europeus trocaram ideias religiosas no Brasil, naturalizando 
elementos dos sistemas uns dos outros, de forma a responder a diferentes 
problemas. [...] Como ponto de confluência de vários mundos, africanos 
e europeus, a essência religiosa e cultural do Brasil Colonial não era nem 
portuguesa nem africana. Ao mesmo tempo, também não se tratava de 
uma mistura crioulizada e indiferenciada. Pelo contrário, o Brasil foi a 
soma de partes distintas e, por vezes, contraditórias.

Além disso, na América portuguesa, em matéria de práticas religiosas, am-
bivalência não significava incompatibilidade. “Era possível acreditar em Nossa 
Senhora do Rosário e acreditar em divindades do panteão africano, sabendo que 
elas mantinham suas respectivas identidades” (Oliveira, 2008, p.34).

Tendo em conta essas premissas, retorne-se à essência de nosso propósito, 
afirmando, desde logo, que, qualquer análise respeitante às manifestações reli-
giosas na colônia tem no estudo da atuação das irmandades um de seus pontos 
incontornáveis. É nelas e por intermédio delas que tal religiosidade predominan-
temente se expressou. Promotoras e sedes de devoção religiosa, essas institui-
ções, além de veículos de sustentação material do culto católico na colônia, de-
soneraram o Grão-Mestrado da Ordem de Cristo do dever de aplicar, consoante 
os preceitos que lhe deram origem, os dízimos eclesiásticos por ele recolhido. 

Inspiradas nas suas homônimas metropolitanas, as confrarias americanas 
apresentavam, no entanto, significativos traços de peculiaridade, quando nada 
porque os “africanos e seus descendentes, por mais que isso refutasse as expec-
tativas do Estado e da Igreja, não eram tabulas rasas. Souberam eles, de forma 
criativa, apropriarem-se do culto católico e reconstruí-lo com base na experiên-
cia do cativeiro e nas recordações memoriais das diversas culturas africanas que 
aportaram na América em função do tráfico atlântico” (Oliveira, 2008, p.324).
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Em síntese, não seria equivocado afirmar-se que, por meio e no interior 
das irmandades de negros e seus descendentes, emergia um processo de africani-
zação da religião católica. Um catolicismo negro ou africano, conforme expres-
são cunhada por historiografia recente, tendo em vista que, desde o século XVI, 
o catolicismo se disseminara pela África Central, do que resultou, dentre outras 
realizações, na constituição de irmandades leigas.

O objeto de estudo
No melhor estilo tridentino de doutrinação e de enquadramento dos fiéis, 

as irmandades (aqui tomadas como sinônimo de confrarias, apesar de diferenças 
conceituais) significaram a entidade na qual os leigos assumiram lugar central na 
divulgação do catolicismo nas conquistas portuguesas, visto que foram eles os 
próprios agentes não apenas de sociabilidade, mas também os promotores das 
cerimônias e dos atos devocionais. 

O advento das confrarias nesses domínios espaciais foi obra de diversas 
ordens religiosas, e, secundariamente, de padres e de prelados. De todo modo, 
porque não se restringiam a ser entidades de natureza exclusivamente religiosa, 
as irmandades coloniais foram se independentizando em relação às paróquias e 
aos religiosos ou às suas respectivas ordens primeiras, construindo as suas pró-
prias capelas e igrejas, absorvendo os clérigos nos seus quadros sociais na quali-
dade de meros filiados e, em certos casos, de celebrantes dos ofícios religiosos. 

Data de 1552 o surgimento das primeiras irmandades conhecidas que se 
criaram na América portuguesa. Estavam sob a invocação de Nossa Senhora do 
Rosário e foram erigidas na capitania de Pernambuco. Sendo agremiações com-
postas por “gente de cor”, a essas confrarias se somaram as de São Benedito, São 
Elesbão e Santa Efigênia, igualmente evocados pelas populações negras.

Com efeito, o culto dos santos constituiu-se numa porta de entrada dos 
negros na fé católica, sobretudo pelo caráter humano com que os africanos os 
distinguiram, tornando-os “mais receptivos às necessidades específicas da sua 
comunidade imediata”, transformando-os em paladinos de suas causas e “em 
espíritos de antepassados, à maneira africana” (Sweet, 2007, p.240-2).3

No Brasil colonial, a devoção aos “santos pretos” se apresentou como 
explícita estratégia de ação de cristandade para o processo de catequese dos 
negros, sobretudo no século XVIII, pelo que se lê em “projeto elaborado por 
ordens religiosas mendicantes de cunho marcadamente urbano, nomeadamente 
os franciscanos e os carmelitas”. Trata-se da produção de textos facilitadores da 
recepção do culto aos santos pelas coletividades negras. Citem-se dois exemplos: 
a obra do frade carmelita José Pereira de Santana, Os dois atlantes de Etiópia: 
Santo Elesbão, imperador XLVII da Abissínia. Advogado dos perigos do mar & 
Santa Efigênia, princesa da Núbia, advogada dos incêndios dos edifícios. Ambos 
carmelitas, escrita e publicada entre 1735 e 1738, na qual Elesbão e Efigênia são 
apresentados como “santos pretos carmelitas destinados à devoção dos negros, 
inicialmente cultuados em igrejas da Ordem do Carmo e, aos poucos, nominan-
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do e adornando irmandades leigas daqueles segmentos sociais. A outra, a do frei 
franciscano Apolinário da Conceição, de 1744, intitulada Flor peregrina por pre-
ta, Ou nova maravilha da graça, descoberta na prodigiosa vida do beato Benedito 
de S. Filadelfio, religioso leigo da Província Reformada da Sicília, da mais estreita 
Observância da Religião Seráfica (Oliveira, 2008).4

Na América portuguesa, os oragos mais recorrentes foram os do Santís-
simo Sacramento, os das Almas e o de Nossa Senhora do Rosário, evocações 
particularmente estimuladas pelas orientações emanadas de Trento, embora pre-
existentes e disseminadas antes do conclave.

Fixemo-nos na Senhora do Rosário. Tendo expressiva ressonância no res-
tante da Europa, o culto do Rosário chegou a Portugal possivelmente no século 
XV, por obra de frades dominicanos, comunidade religiosa com a qual passou a 
ser identificado. Um intenso tráfico de escravos africanos para aquele país, nos 
séculos XVI a XVIII, delineia melhor o quadro. Assim é que, em 1551, na igreja 
do Convento de São Domingos, em Lisboa, havia duas irmandades sob a égide 
da Senhora do Rosário: uma, instituída por pessoas brancas; outra, formada por 
pretos e forros. Ainda no século XVI, duas outras confrarias exclusivamente 
integradas por negros se constituíram na capital portuguesa, aumentando seu 
número nas centúrias seguintes, não se limitando geograficamente a Lisboa. 
Encontramo-las também em Évora, no Alentejo, no Algarve e na cidade do 
Porto (Lahon, 1999; 2001; Reginaldo, 2011, p.51, 60-72). Na colônia, no en-
tanto, dada a ausência de dominicanos no processo de evangelização, esse culto 
foi disseminado pelos inacianos. 

A escolha do orago não estava necessariamente associada ao trabalho evan-
gelizador levado a efeito por uma ordem religiosa no local ou nas proximidades 
de instalação das confrarias. Essas congregações, por sinal, poderiam nem se-
quer participar do processo de propagação da fé em determinados contextos nos 
quais o florescimento de irmandades sucedeu com irrefutável vigor. Aponte-se 
o caso da capitania de Minas Gerais onde, no século XVIII, as ordens religiosas 
foram proibidas de se estabelecer (Boschi, 1986; 1999). Por tudo isso, afirme-se 
que a escolha de oragos se vinculava essencialmente às origens sociais, à proemi-
nência geográfica e à categoria socioprofissional dos confrades. 

Presença das irmandades
Para quem quer que fosse, na realidade sócio-histórica aqui considerada, 

tornava-se incontornável a adesão a uma ou mais dessas associações. Por questão 
de vida e de morte. Literalmente. De vida, pois no interior delas o confrade encon-
trava segurança e consolo espirituais, como também ali desenvolvia suas relações e 
convívio sociais, ainda a elas se socorrendo quando da necessidade de submeter-se 
a eventuais cuidados médicos, ou mesmo para a obtenção de empréstimos pecuniá- 
rios. De morte, porquanto não pertencer aos quadros sociais de uma dessas agre-
miações, significava não ter local para sepultamento de seu corpo, ficar na incerteza 
da celebração de missas votivas e de sufrágios para a salvação da alma.5
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Em outras palavras, as irmandades cuidavam de oferecer uma maior sen-
sação de segurança e proteção, o exercício da mutualidade e a garantia prévia 
de sepultamento condigno e de missas pelas almas de seus adeptos, procurando 
confortá-los diante das incertezas e agruras da realidade colonial. Saliente-se, a 
propósito, que a preocupação com a salvação eterna era das motivações decisivas 
para o ingresso em uma ou mais irmandades. Também aqui um traço significa-
tivo: nos testamentos dos irmãos, a definição do sepultamento, a destinação de 
esmolas caritativas e, sobretudo, a determinação de copiosas missas votivas eram 
vontades enfatizadas e, em grande parte dos registros, enunciadas com maior 
relevância do que as especificações dos bens destinados aos descendentes e a 
outros entes queridos do testador.6 Acrescente-se que, em certas associações, na 
falta do irmão, elas prestavam auxílio à sua viúva e aos filhos órfãos. Tudo isso 
sem considerar que a filiação a esses grêmios proporcionava, a todos e a cada um, 
maior visibilidade no corpo social, ou seja, a superação do anonimato.

Na óptica da coroa, e para sua relativa tranquilidade, assim constituídas, as 
irmandades funcionavam como eficiente fator de equilíbrio social. Perante o Es-
tado, laica era a elite, laicos eram igualmente as camadas populares e os escravos. 
Ou seja, o sistema colonial hierarquizava as confrarias, mas não fazia distinção 
formal entre religiosidade popular e religiosidade da elite. Além disso, no Brasil 
colonial, as confrarias, de um lado, foram mecanismos de controle social, de ou-
tro – se não o único –, o mais consistente meio de inserção de negros e mestiços 
no processo de interação social. 

Para os negros, na ordem escravista colonial em que se viram lançados, 
as irmandades facultavam-lhes a identidade coletiva, possibilitando-lhes sair das 
franjas e da exclusão sociais, conferindo-lhes um nível, mínimo que fosse, de 
distinção social. Enfatize-se, no entanto, que a condição escrava se constitui em 
fator essencial seja na formação, seja, principalmente, nas relações internamente 
desenvolvidas pelos seus integrantes.

Circularidade cultural
Para uma sociedade e um Estado com tão fortes conotações ideológicas 

como as existentes no vasto império português setecentista, sobretudo naquelas 
áreas onde se estabeleceram relações sociais apoiadas no escravismo, tornava-se 
primordial a utilização de mecanismos que transmitissem às populações uma 
falsa sensação de igualdade social. As irmandades era um desses instrumentos, 
talvez o mais eficaz.

No plano religioso, elas espelhavam a ideia de que, se a todos era permi-
tida a formação de um ou mais sodalícios, havia igualdade de oportunidades. 
Raciocínio falacioso, pois igualar os homens perante Deus não anula a desigual-
dade existente entre eles enquanto corpo social. 

Na óptica do Estado absolutista, a ideologização das confrarias permitia-
-lhe perceber e, por decorrência, canalizar a seu favor ou neutralizar com maior 
facilidade as manifestações sociais que lhe eram adversas. Por meio das irmanda-
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des, o Estado tentava obter a conciliação de antagonismos sociais. Nessa medi-
da, era fundamental para ele que as confrarias não se transformassem em veícu-
los contestatórios ou desestabilizadores do sistema colonial.

Nesse quadrante, a adesão dos indivíduos às irmandades, conquanto fosse 
necessidade basilar para todos, no sentido de se obter proteção e segurança, 
para além de canal de interlocução social, não provocava nos associados indis-
pensavelmente uma consciência de grupo. O prestígio social das irmandades 
não teve correspondência no plano da práxis política. Em outras palavras, o que 
se almejava em relação, verbi gratia, às populações escravas nas colônias era o 
estabelecimento de uma perfeita heteronomia social. 

Instrumento de dominação, para os negros escravos, porém, as irmanda-
des se traduziam em relevante campo de liberdade. Por conseguinte, assimilar 
em maior ou menor dose a cultura europeia foi decisão que variou conforme a 
circunstância e a vontade dos confrades. De qualquer forma, é indubitável que, 
por intermédio das suas irmandades, aqueles segmentos puderam cultivar e pre-
servar elementos e práticas culturais que, muito possivelmente, teriam desapare-
cido se outro fosse o contexto.

Nessa perspectiva, as irmandades de negros, ao reinterpretarem a religião 
dos dominadores brancos, nuançavam o permanente conflito social e as violên-
cias que permearam todo o período colonial. A aparência de conformismo e 
passividade acabava por esconder o antagonismo latente (Mello e Souza, 2002, 
p.233).

Sincretismo
Na interpretação de uma especialista, a integração dos negros ao Novo 

Mundo exigiu 
[...] o desenvolvimento de relações com os companheiros na mesma con-
dição, africanos ou crioulos, e com os senhores que exploravam seu tra-
balho e aos quais deviam submissão. Dessa forma, na América colonial, 
pessoas submetidas a um mesmo sistema de dominação tiveram que lidar 
com as tensões inerentes às diferenças entre as várias etnias, e com aque-
las advindas do sistema escravista. Assim, imersas em múltiplos conflitos, 
elaboraram formas de organização social que incorporaram contribuições 
africanas e influências dos senhores de origem europeia. Ao lado da diver-
sidade dessas contribuições, as determinações do sistema escravista foram 
fundamentais na elaboração das novas formações sociais. (Mello e Souza, 
2002, p.149)

Ao serem aprisionados, vendidos e transportados para outros continen-
tes, os negros, porém, não prescindiam das suas divindades e das suas visões 
do mundo. Impossível imaginá-los com uma postura receptiva e passiva dos 
padrões culturais e religiosos daqueles que os haviam subjugado. O incremento 
do tráfico negreiro no século XVIII teve, assim, como corolário, a intensifica-
ção do entrecruzamento de sistemas simbólicos e de intercâmbio religioso. As 
irmandades foram loci privilegiados para se captar esses fenômenos sincréticos. 
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Numa tendência secular, como no caso, e tendo em vista a variedade dos 
contextos regionais abrangidos, não se pode ajuizar genericamente sobre o grau, 
a intensidade e as ressonâncias das manifestações sincréticas no Brasil setecentista.  

De todo modo, insista-se, ao fundarem suas irmandades, os negros não 
estavam a incorporar inequivocamente padrões culturais dos brancos. Na reali-
dade, continuavam a agarrar-se aos seus passados étnicos particulares, que eram, 
então, retomados. De acordo com Sweet (2007, p.21-11 e 141-3), 

[...] no Brasil dos séculos XVII e XVIII, as religiões não eram sincréticas ou 
crioulas, mas sim sistemas de pensamento independentes, praticamente em 
paralelo com o catolicismo. Quando ocorriam de fato misturas religiosas 
significativas, como se verificou a partir do século XVIII, este sincretismo 
era essencialmente evidente entre Ganguelas e Minas, ou entre Ndembos 
e Ardas – e não entre africanos e católicos portugueses.

Com efeito, no interior das suas confrarias e nos eventos públicos que 
promoviam ou de que participavam, os negros africanos inseriam suas tradições 
e costumes de origem. Por conseguinte, nem sempre se efetivou sua integração 
no catolicismo dominante, como hipotética também era uma efetiva redefinição 
da religião anteriormente praticada pelos negros, no interior das confrarias por 
esses instituídas.

O que importa é que, no geral, assimilados culturalmente em maior ou 
menor intensidade, preservando (ou não) a autenticidade dos seus costumes e 
tradições de origem, os negros africanos introduziram elementos e componen-
tes na cultura religiosa da América portuguesa, que, só por isso, já se mostraria 
distinta e original. 

Em rigor, esses negros chegavam ao Brasil tendo adquirido ou assimilado 
pouco mais do que rudimentos do catolicismo. Na África, ao serem vendidos 
como escravos ou embarcados em tumbeiros com destino à América ou à Eu-
ropa, de conformidade com disposições eclesiásticas e civis, eles deveriam ser 
instruídos nas verdades da religião católica e batizados antes do embarque. 

É fácil supor o grau sumário dessa catequese e da ineficácia desses batis-
mos,7 mormente levando-se em conta a pressão dos traficantes que acintosa-
mente reclamavam dos prejuízos causados pela “demora” na instrução religiosa 
ministrada pelos sacerdotes católicos. Importa assinalar que esses expedientes, 
em última análise, funcionavam como instrumentos de sacralização do tráfico 
negreiro.

Recorra-se a testemunho de época. No início do século XVIII, autorida-
des eclesiásticas da América portuguesa denunciavam ao bispo de Angola, D. 
Luís Simões Brandão (1701-1719), “que os negros que ali chegavam sabiam 
apenas que tinham sido batizados, mas que não sabiam quem era Deus nem 
conheciam a lei de Cristo. Muitos destes escravos iam para o campo onde mor-
riam sem fé e sem sacramento e continuavam a praticar os ritos pagãos” (apud 
Gabriel, 1978, p.163).
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Ora, diante desse quadro, não surpreende que, ao depararem com outra 
realidade, na qual foram compulsoriamente inseridos, a reação desses africanos 
tenha sido a de incorporação dos padrões comportamentais e, sobretudo, da 
absorção da religião dos brancos, de que, quando tinham algum conhecimento 
ou vivência, essas não ultrapassavam o estágio mais elementar. A bem dizer, 

[...] a aceitação do Cristianismo por parte dos africanos foi lenta e desigual, 
e mesmo quando parecem registrar-se manifestações de devoção à fé cristã, 
continuam a poder ser encontrados elementos do passado religioso africa-
no em coexistência com as práticas cristãs. [...] Ao mesmo tempo que os 
africanos adotavam gradualmente alguns elementos da fé católica, contri-
buíram também para transformar a Igreja brasileira, deixando uma marca 
indelével no panorama religioso do Brasil Colonial. (Sweet, 2007, p.225)

O sincretismo afrocatólico dos escravos foi o tonus hegemônico, como 
não poderia deixar de ser, tratando-se de um período no qual o tráfico negreiro 
africano em direção principalmente à América portuguesa era a mola-mestra da 
economia e da sociedade no Atlântico Sul português. 

Irmandades, espaço de inserção, mas também de resistência. Nas ativi-
dades confraternais das agremiações de “homens de cor” eram inequívocas as 
manifestações cuja marca é a preservação de valores africanos e a reconstrução 
de identidades, como se expressava nas de coroação de reis do Congo.

Exclusivismos étnico-nacionais
O estudo da composição dos quadros sociais das irmandades formadas por 

escravos africanos chegados ao Brasil nos séculos XVI e XVII é dificultado pela 
inexistência de documentação substanciosa, em particular daquela produzida pelas 
próprias associações. Tudo indica, todavia, que, na diáspora e em seus momentos 
iniciais, elas não foram reprodução, na América, de etnias ou de nações africanas. 
Não eram “sociedades étnicas disfarçadas”, ou seja, entidades nas quais a adesão 
ficava restrita aos membros de certas etnias africanas, e cujas atividades almejavam 
a perpetuação das suas tradições religiosas e sociais (Sweet, 2007, p.243).

Essas assertivas não invalidam as evidências de que, em grande parte das 
irmandades negras da América portuguesa, tenha havido a hegemonia de de-
terminados “grupos de procedência”, ou seja, daqueles que, conforme senso 
comum, seriam originados de localidades específicas. Por certo, esses grupos são 
heterogêneos, seja porque têm composição étnica distinta, seja porque suas ori-
gens também não são as mesmas. Assim, não obstante a primazia, a prevalência 
e o controle exercido pelos negros “angolas” nas irmandades de Nossa Senhora 
do Rosário na Bahia, em Pernambuco, no Rio de Janeiro e em São Paulo (Sweet, 
2007, p.243; Soares, 2000, p.188; 2002, p.60; Reginaldo, 2011, p.312-13; 
Silva, 2003, p.77-96; Lima, 1999, p.11-38) há que ressaltar suas especificidades. 
Reginaldo (2011, p.302) registra que,

[...] na Bahia, assim como em outras partes do Brasil, o termo angola era 
usado para identificar diferentes populações embarcadas para a América prin-
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cipalmente através de Luanda, porto e capital do mais importante enclave 
português na costa africana. Podia tratar-se de povos originários das imedia-
ções da costa, ou ainda, de populações escravizadas em regiões distantes do 
domínio português, mas integradas ao circuito do tráfico interno e atlântico.

Reitere-se: primazia, prevalência, não exclusividade, posto que as origens 
étnicas não são determinantes na formação e no cotidiano das irmandades de 
negros do Brasil escravista (cf. Lima, 1999). É nessa perspectiva que Lucilene 
Reginaldo (2011, p.153), baseando-se nas análises de Mintz e Prince (1992) 
e de Lovejoy (2002), chama a atenção para as reservas que se devem ter em 
relação às interpretações calcadas nos referenciais de procedência africana na 
organização das confrarias baianas, entendendo a constituição dessas associa-
ções como procedimentos e espaços de “sobrevivências” de elementos culturais 
e religiosos africanos no Novo Mundo. Ou seja, destaca que, não obstante o 
reconhecimento da importância da distinção étnico-nacional, “a relação entre 
as experiências identitárias africanas e aquelas vividas no outro lado do Atlântico 
mantêm relações mais complexas que a de simples transposição” (ibidem). Afi-
nal, à identidade grupal, vinculada às origens africanas, se somam as experiências 
do cotidiano no mundo e da dinâmica da escravidão americana, nele incluídas 
as relações “entre os africanos de várias procedências e entre eles e os outros 
personagens do cenário social para o qual foram transpostos” (ibidem, p.155).

Assim, estabeleceram-se pactos interétnicos, permitindo dizer-se que “o 
reconhecimento das alianças entre africanos na formação das confrarias na Bahia 
setecentista oferece um excelente panorama dos arranjos da etnicidade” (ibi-
dem, p.155-6).

Tal realidade não deve ofuscar a existência e o exercício de regras restriti-
vas ou de exclusão (baseadas apenas na cor ou na origem étnica) por parte dessas 
confrarias. Considere-se, exemplificadamente, a prática da permissão para a ade-
são indistinta de irmãos, mas com a ressalva da preservação da esfera de poder, 
isto é, que os cargos diretivos – na totalidade ou específicos – ficassem reservados 
a membros oriundos de determinado segmento sociotribal ou a grupo étnico.8

O procedimento denota que “a exclusão, quando interveniente, apontava 
menos para algum tipo de seleção de caracteres culturais e mais para processos 
de relacionamento político entre grupos específicos [...] um ato político, por-
tanto, já que ditado mais por relacionamentos que pela busca de homogenei-
dade do ponto de vista cultural”  (Lima, 1999, p.22). Em outros termos, “[...] 
o clamor de irmandades por uma certa identidade – seja africana, seja local – 
respondia mais à necessidade política de estabelecer um poder de barganha nas 
interações entre escravos e entre cativos e livres que ao aferramento a elementos 
primordiais africanos efetivamente herdados” (ibidem, p.32).

Festas
Ao transferir às populações coloniais os ônus financeiros com o culto re-

ligioso, a coroa portuguesa alimentou naquela gente o espírito de competitivi-
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dade, que, no âmbito das irmandades, se expressou, de variadas formas. Quiçá 
a mais evidente para se perceber as disputas entre os sodalícios sejam as procis-
sões. Ou melhor, os litígios em torno da organização das procissões e de outras 
cerimônias públicas. Quem tinha precedência no cortejo processional? Quais 
critérios orientavam essa definição? Diante da existência de mais de uma irman-
dade de oragos idênticos, qual delas tinha precedência nos séquitos? E assim por 
diante. As sociabilidades não excluíam os conflitos. Litigava-se por tudo e contra 
todos, em pleitos que, por vezes, alcançando a via judicial, se arrastavam por 
vários anos. Com as desavenças, o que se buscava era obter maior visibilidade, 
isto é, adquirir maior prestígio social, preservar privilégios, impor-se ao respeito 
da comunidade. Jogo de poder, em última análise.

O quadro de discórdias não invalida a sua antítese. Assim, registre-se a 
existência de solidariedade e de ajuda recíproca entre as confrarias. Era comum, 
por exemplo, que as despesas com as festas dos seus patronos fossem custea-
das equitativa ou proporcionalmente pelas associações abrigadas no interior de 
uma mesma igreja. Cooperação mútua e reciprocidade de interesses era também 
o que se observava na construção, reparação ou na ornamentação de templos 
onde mais de uma irmandade tinha sede.

De qualquer das maneiras, a evidência dos antagonismos vigentes entre 
as irmandades parece ter aflorado mais enfaticamente por intermédio das festas 
por elas promovidas e pelas/nas procissões de que participavam. Decorrentes 
das determinações tridentinas, as festas do calendário litúrgico e de homenagem 
aos santos padroeiros das irmandades impregnaram, desde o momento inicial, o 
exercício da religiosidade nas terras coloniais. 

Nas festas, prenhes de feições profanas, as irmandades procuravam exibir o 
seu poder e alcançar ou reforçar o seu prestígio social. Nesses espetáculos lúdi-
cos eram flagrantes as desigualdades sociais. Ao mesmo tempo, por meio deles, 
os sodalícios aspiravam atrair e captar simpatias das autoridades civis e eclesiásti-
cas e da sociedade em geral para aspectos que fugiam à ortodoxia e aos padrões 
culturais dos brancos.

Nessas circunstâncias, dos eventos mais significativos eram as coroações de 
reis e rainhas de irmandades de africanos e seus descendentes acontecimentos 
que reviviam a cristianização do reino do Congo no final do século XV. Eles 
existiam nas mais diferentes partes do Brasil colonial, ainda que guardando espe-
cificidades dos momentos e das regiões em que se desenvolviam. Possivelmente 
presente em Portugal desde o século XVI, estendiam-se à vizinha Espanha e às 
suas possessões americanas, o mesmo ocorrendo nas colônias inglesas da Améri-
ca do Norte (Mello e Souza, 2002, p.207-11).9

Reisados e congadas deram novo sentido semântico aos rituais católicos 
na América portuguesa. Um retorno às culturas religiosas primitivas, onde não 
estiveram ausentes práticas do candomblé ou do acotundá, ainda que elas como 
o calundu (esta, sem traços de sincretismo religioso) se exprimissem apartadas 
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das irmandades. Não sendo exclusivo dessas manifestações, foram as irmandades 
de negros e de seus descendentes, no entanto, que, pelo seu traço institucional, 
viriam a favorecer a sobrevivência das mesmas.

Acrescente-se que a eleição de reis e rainhas, os cortejos deles decorrentes 
e o exercício das funções pelos escolhidos tinham impacto político, pois expres-
savam coesão social e revelavam lideranças no interior das irmandades, para além 
de se constituírem em polos aglutinadores das comunidades a que pertenciam. 
Por decorrência, variando no tempo, no lugar e em circunstâncias, despertavam 
sentimentos e atitudes ambíguas nas autoridades civis e eclesiásticas. De aceita-
ção, mas também de repulsa. “No mais das vezes, porém, o sentimento era de 
preocupação e desagrado”, sobretudo, porque, ademais dos desregramentos re-
ligiosos, “eram percebidos também como atos políticos desestabilizadores, que 
precisavam ser reprimidos” (Lara, 2007, p.210-18).

Outros tempos 
No settecento já não havia tanta ênfase na redução de pagãos ao cristianis-

mo. Já não havia o sentido de busca (por vezes desenfreada) de novos adeptos 
ao cristianismo. Na altura, tratava-se mais de consolidar o catolicismo como 
crença oficial do Estado, mais do que nunca subordinando ações religiosas aos 
interesses e às vontades da política colonizadora. Nessa dimensão é que, para 
exemplificar e como referido, o batismo aos negros escravizados ainda na África 
ou nos portos do seu desembarque na América portuguesa constituía-se menos 
num ato de conversão religiosa do que num fator legitimador e sacralizador da 
escravização naquele contexto praticada. 

Agora, grosso modo, as irmandades coloniais, sem abandonar a sua essência 
religiosa-espiritual e assistencialista, estiveram mais voltadas para a satisfação de 
carências econômicas, sociais e políticas dos seus membros. O seu desatrelamen-
to das ordens religiosas foi sendo constante, trazendo-lhes maior grau de auto-
nomia e de liberdade nas suas escolhas e decisões. Mais do que nos séculos an-
teriores, funcionaram como espaço e instrumento de uma solidariedade grupal 
mais efetiva, de integração e identidade social, mas também, e inerentemente, 
foram palco de conflituosidades intra e extrainstitucionais.

Com efeito, naquela centúria, a Igreja-instituição foi-se posicionando à 
margem do processo de disseminação do catolicismo nas colônias portuguesas. 
Já não se via trabalho de evangelização stricto sensu. A fragilidade e o desinte-
resse das ordens religiosas e a supressão da Companhia de Jesus são ilustrativos 
de como se abriram alternativas para a emergência e a disseminação de formas 
de expressão católicas que já não mais se subordinavam às orientações impressas 
pelas congregações religiosas na expansão e na consolidação da fé católica no 
império.

A ação missionária como missão de libertação não tinha mais o elã e a 
vitalidade de outrora. O que se via, então, era conformismo, omissão, ou seja, 
corroboração aos avanços avassaladores do Estado absoluto português e a trans-
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ferência da responsabilidade dos encargos financeiros e da realização dos ofícios 
religiosos para os leigos.

Aliás, em matéria de libertação, registre-se a expectativa de obtenção de 
alforrias de escravos por intermédio das confrarias a que esses se filiavam. Acen-
tuando os laços de solidariedade e de proteção aos seus adeptos, várias foram 
as irmandades do Rosário que clausulavam nos seus compromissos o dever de 
libertar da escravidão os seus irmãos cativos, constituindo fundos pecuniários 
próprios para essa finalidade. Para tanto, algumas delas estipulavam taxas de ad-
missão mais elevadas por candidatos brancos visando provisionar-se. É evidente, 
repita-se, que essa atitude tinha alcance limitado não comprometendo a ordem 
escravocrata reinante. Na realidade, não contribuía para a restituição à liberdade 
de um contingente significativo de escravos. Em contrapartida, mencione-se a 
existência de irmandades de negros possuidoras de escravos, seja por doações, 
seja por compra (Scarano,1975, p.73; Soares, 2000, p.178; Lima,1999, p.20-1).  

Ocaso 
No século XVIII, período regalista por excelência, surpresa seria se o Esta-

do português não tivesse controle sobre as associações leigas. Antes disso, o seu 
poder de ingerência já evidenciara, como no ato de confirmação dos compro-
missos e nas tomadas de contas efetuadas pelos provedores de comarcas, proce-
dimentos esses previstos e prescritos nas Ordenações do Reino. O que alterou 
foram a ênfase e o modus operandi que se tornaram mais rigorosos no século 
XVII, inclusive porque o Estado passou a imiscuir-se em questões de natureza 
religiosa que até então estavam afetas ao arbítrio e às decisões episcopais.

Seja como for, a autonomia e a independência iniciais das confrarias fo-
ram sendo limitadas e restringidas. O Estado buscava ser protagonista exclusivo 
nas ações que dissessem respeito à fiscalização daquelas associações. A partir 
da administração do marquês de Pombal (1755-1777), há firme e continuada 
determinação do Estado em retirar às autoridades eclesiásticas a tutela e a fisca-
lização das irmandades. A competência de os bispos tomarem as contas dessas 
associações, naqueles casos previstos nas Ordenações do Reino, foi sendo cada 
vez mais questionada na segunda metade do século XVIII. Em resumo, com o 
aproximar do final da centúria, pelo enunciado de sucessivas provisões régias ou 
emanadas da Mesa da Consciência e Ordens, tornava-se flagrante a tendência à 
laicização e secularização das confrarias.

Nessa etapa de complexificação da sociedade colonial, quanto mais re-
pressiva e opressora se mostrava a ação do Estado português setecentista, mais 
fortalecidos se faziam os movimentos associativos da população. A comprovar 
essa afirmativa o exame das datas de criação ou de revigoramento das irmanda-
des naquelas partes do império nas quais a conduta acima referida se mostrou 
mais incidente.

  Destarte, verificou-se uma significativa expansão numérica das confrarias. 
Quanto àquelas compostas por camadas superiores da sociedade, a expansão 
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evidenciou-se, por exemplo, pelo advento de um maior número de ordens ter-
ceiras ou de suas presídias, ambas formas de sociabilidades que retratavam uma 
economia que se diversificava produtivamente e uma estratificação social que 
se ia consolidando. No outro extremo social, o movimento expressou-se tanto 
pela multiplicação das irmandades de Nossa Senhora do Rosário,10 como pelas 
de invocações correlatas (v.g., São Benedito e São Elesbão) e pela ocorrência de 
confrarias de Nossa Senhora das Mercês, consagrada privilegiada e principal-
mente à redenção dos cativos.

Assinale-se que, em simultâneo, a criação espontânea de novas irmandades 
ficava inibida pela divulgação de determinações régias pertinentes, como se lê 
em provisões de 17 de novembro de 1766 e de 12 de setembro de 1767, que 
reafirmavam a hierarquia do Estado também nessa matéria, posto que insistia em 
declarar que a faculdade de se erigir irmandades e confrarias e a de aprovar os 
seus compromissos era privativa do grão-mestre das ordens e de sua jurisdição 
régia.

A constatar, além disso, que, na altura (segunda metade do século), a 
criação de novos núcleos urbanos resultava automaticamente no advento de 
novas confrarias, como expressão quer de solidariedade grupal religiosa, quer 
dos interesses temporais e sociais das populações dos aglomerados emergentes.

Assim, a proliferação das confrarias no ultramar levou a coroa a precaver-se 
quanto ao controle que sobre elas exercia. Em 7 de março de 1794, o ministro 
de Estado Martinho de Melo e Castro, dirigindo-se aos deputados da Mesa da 
Consciência e Ordens, a eles encarecia cuidado especial para com os assuntos 
confrarias. Dizia: 

É muito para recear que todo o Brasil se acha inundado de semelhantes 
associações debaixo do título de confrarias e irmandades, sem que se saiba 
o número delas, nem os indivíduos de que cada uma se compõem, nem se 
todas ou maior parte seguem o mesmo criminoso sistema das Minas Gerais 
[...]. Sendo bem conhecidos os danos que têm resultado aos estados sobe-
ranos de muitas das ditas associações eretas ao princípio debaixo do título 
de piedade e devoção, e convertido depois em conventículos sediciosos e ori-
gem de muitos e muitos funestos acontecimentos. (Academia das Ciências 
de Lisboa. Coleção de legislação portuguesa, compilada por Francisco H. de 
Aragão Morato, v.26, doc.186)

No seu conjunto, tempos depois, na virada do século, as confrarias não 
conseguiam esconder o seu declínio. Suspensões de festas, rompimento de con-
tratos de capelães privativos, anexação e fusão de irmandades existentes na mes-
ma igreja ou na mesma localidade, dispensa ou suspensão de contratação de 
músicos e de sermonistas para determinados gêneros de celebrações religiosas, 
restrições nas contratações ou na compra de obras de arte... Várias foram as 
medidas alternativas deliberadas pelas irmandades para tentar conter a evasão de 
quadros e a inadimplência financeira que se foram tornando comportamentos 
rotineiros entre elas.
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Em geral, estava-se perante um processo de dessacralização que envolvia 
minimamente as confrarias acentuando a sua laicização. Considere-se também 
que os indivíduos já não as concebiam como organizações que respondessem 
adequadamente aos anseios sociais naquela viragem de centúria. Cooptadas pelo 
Estado ou por ele cerceadas nas suas ações, as irmandades foram-se tornando 
cada vez mais entidades de perfil conservador e já não mostravam ser ambiente 
de liberdade e de autonomia para as sociedades ultramarinas.

À guisa de conclusão
No Brasil colonial, para os negros, as irmandades se apresentavam como 

forma de sociabilidade, organismo de relativa autonomização e forma de ação 
coletiva e de (re)construção de identidade. Nelas, praticaram o catolicismo, mas 
conservaram suas matrizes culturais. Aninharam-se na religião dos brancos, mas 
fizeram das irmandades instrumento de resistência cultural. Assim, ao mesmo 
tempo em que expressavam uma forma de sincretismo religioso no processo 
de cristianização do negro, essas agremiações representavam também uma das 
poucas – se não a única – das formas de associação permitidas à população de cor 
no interior do mundo colonial. A ação protetora da irmandade passava, naquela 
conjuntura, a ser a determinante básica da adesão do negro àquelas associações. 
Isso explica também, a par do distanciamento temporal e da inexistência de fon-
tes, a identidade e a sinceridade dos laços de coesão grupal entre a população 
escrava. Não seria mesmo arriscado afirmar que tais laços foram mais duradouros 
e permanentes nesse segmento social.

Se é verdade que as irmandades de negros não lutaram pelo fim do sis-
tema escravista, não é menos verdade que, sem elas, certamente desapareceria 
qualquer propósito de solidariedade intragrupal. Embora não objetivassem a 
destruição do sistema, as irmandades davam aos negros a oportunidade de de-
sabafar suas agruras, expressar suas necessidades e, até mesmo, tentar influir em 
seu futuro, procurando tornar suas vidas mais suportáveis. Por isso, elas foram 
palco distinguidor da sociabilidade praticada na colônia. E, nessa medida, os 
negros souberam utilizar-se delas como veículo de defesa e de proteção contra 
os rigores da escravidão.

O sentimento e a prática da solidariedade inerentes às irmandades, que 
se expressavam desde as voluntárias vontade e iniciativa de se aderir a uma ou 
mais associação, infundiam nos negros a insubstituível sensação de que, naque-
las circunstâncias e naquele espaço, eles podiam se sentir um pouco humanos. A 
irmandade, mais do que território do sagrado e do transcendente, era locus legal 
e legitimado onde os negros se podiam perceber minimamente livres e desen-
voltos para deliberar e para agir. Nessa medida, no âmbito das irmandades, e por 
intermédio delas, os negros se impuseram como ativos sujeitos de suas vontades 
e interesses.
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Notas

1 Este texto é caudatário de trabalhos publicados pelo autor, como sejam: Boschi (1986; 
1998a; 1998b; 2007). Pretende-se incorporar a eles parte de importantes contribui-
ções historiográficas publicadas nos últimos anos.

2 Sobre o catolicismo na África, consulte-se também Palmer (1998); Heywood (2002); 
Thornton (1988); Gomez (1998); Lovejoy (2002); Bastide (1971); Mintz; Price (1992).

3 Sobre as irmandades de negros africanos e de seus descendentes na América portuguesa, 
recorra-se também a Russell-Wood (1974); Figueiredo (1994); Torres (1997); Pinheiro 
(2006); Higgins (1999); Karasch (1987); Simão (2010); Mulvey (1976); Assis (1988).

4 Ressalve-se que “a despeito da inegável eficácia do projeto formulado pela Ordem do 
Carmo com vistas à catequese do elemento negro, [...] o estudo do culto de Santo 
Elesbão e de Santa Efigênia permite a avaliação e compreensão das contradições e 
limites dos projetos de poder [...] a difusão do culto [desses santos] demonstrou que 
este discurso impositivo teve que buscar matizes e adaptações à realidade” (Oliveira, 
2008, p.323-4).

5 A quase obsessão com a salvação das almas impulsionava as populações coloniais a eri-
gir confrarias sob tal invocação. Basta dizer que, dentre 322 associações leigas identifi-
cadas nas Minas Gerais do século XVIII, 35 delas, isto é, 10,9%, tinham as almas como 
orago, sendo quantitativamente superadas apenas pelas irmandades de Nossa Senhora 
do Rosário e do Santíssimo Sacramento. Cf. Boschi (1986, p.187-8).

6 “[...] o pagamento do enterro, a celebração das missas e as esmolas deixadas para as 
irmandades são compromissos anteriores à constituição de um patrimônio familiar a 
ser deixado para a descendência” (Soares, 2002, p.67). Sobre a salvação das almas e 
respectivas irmandades, ver Campos (1994; 2013); Ramos (2001).

7 “Entre os vários erros de interpretação que contaminavam a relação entre europeus 
e centro-africanos, talvez a mais significativa era a que envolvia o sacramento do ba-
tismo. Existem muitas provas de que, para os centro-africanos, o batismo equivalia 
ao ato de comer sal” (Sweet, 2007, p.229). “[...] Segundo as crenças tradicionais 
congolesas, o sal era visto como um repelente de pessoas e espíritos maldosos. Assim, 
acreditava-se que o mal poderia ser evitado através do batismo cristão, ou seja, através 
do consumo de sal” (ibidem, p.230).

8 Sobre a exclusividade de ocupação de cargos administrativos das irmandades por gru-
pos ou segmentos sociais, ver, dentre outros: Russell-Wood (1981, p.108); Soares 
(2000, p.188); Reginaldo (2011, p.158-9); Silva (2003, p.82 e 91).

9 Recorra-se também a Scarano (1975); Soares (2000); Borges (2005); Lahon (2001); 
Quintão (2002); Kiddy (2005; 2000); Parès (2006). A salientar as diferenciações e 
singularidades dos reinados festivos e das congadas, de acordo com os vários contextos 
da América portuguesa, como anunciam os vocábulos designativos: reisados, conga-
dos, candomblé, candombe, catopê, maracatu etc. 

10 Por exemplo, 16 irmandades foram constituídas pela população de cor nas oito fregue-
sias da cidade de Salvador da Bahia no século XVIII, e sete delas, as mais numerosas, 
tinham como devoção a Senhora do Rosário dos Pretos, seguida de São Benedito (três 
irmandades)  (Reginaldo, 2011, p.123). Para um total de 322 associações leigas iden-
tificadas nas Minas Gerais setecentistas, 62 delas, isto é, 19,31%, evocavam esse orago, 
sendo as mais numerosas na capitania (Boschi, 1986, p.187-8).
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resumo – A propagação da fé católica na América portuguesa, embora responsabilida-
de formal dos reis lusitanos e atributo dos quadros eclesiásticos, teve nas irmandades, 
confrarias e ordens terceiras os seus efetivos esteios e promotores. Espaços de vivência 
religiosa e de sociabilidade, essas agremiações leigas se disseminaram pelo território 
colonial. Ainda que inspiradas em suas congêneres da metrópole, guardavam conside-
ráveis traços de originalidade, sobretudo aquelas organizadas e mantidas pela majori-
tária população negra, de origem africana. As irmandades de “homens de cor”, as mais 
numerosas, ao reinterpretarem o catolicismo, foram, assim, expressões de incorporação 
desses segmentos sociais ao mundo dos brancos e, em simultâneo, veículos de resistên-
cia cultural.  

palavras-chave: Catolicismo negro, Irmandades, Antigo Regime, Regalismo, Resistên-
cia cultural.

abstract – The propagation of the catholic faith in Portuguese America, although 
formally the responsibility of Lusitanian kings and an attribute of ecclesiastical person-
nel, found in its brotherhoods, confraternities and third orders effective supporters 
and promoters. As spaces of religious experiences and sociability, those lay associations 
spread throughout the colonial territory. Although inspired by their counterparts in 
the Metropolis, they kept marked traces of originality, especially those organized and 
maintained by the majority black population of African origin. The brotherhoods of 
“colored men”, which were the most numerous, by reinterpreting Catholicism were an 
expression of the incorporation of those social segments into the white world and, at 
the same time, vehicles of cultural resistance.  
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Os índios, a Amazônia
e os conceitos de escravidão
e liberdade1

CAMILA LOUREIRO DIAS I

Escravidão e liberdade
á consenso de que a escravidão é africana e o denominador comum 
da nação brasileira tem origem nos anos 1930, quando se começam a 
pensar modernamente as raízes históricas da formação do povo brasi-

leiro. Isso está presente, por exemplo, em Gilberto Freyre e sua ênfase no ele-
mento negro para a formação da família patriarcal. Mas a consolidação desse en-
tendimento se deve, sobretudo, a três autores que, desde então, protagonizaram 
o discurso historiográfico, a começar com Caio Prado, que inaugura uma manei-
ra materialista de observar a história brasileira, preocupado com a observação da 
realidade social como totalidade.

Em seu livro Formação do Brasil contemporâneo (1942), Caio Prado 
(1994) alega que todo povo tem sua própria “evolução”, uma espécie de linha 
mestra e ininterrupta de acontecimentos que se sucedem em ordem rigorosa e 
em determinada direção e cujo sentido cabe ao historiador desvendar. No caso 
do Brasil, essa linha mestra foi o “sentido da colonização”. Afirmava com isso 
que o motor da empresa colonial no Brasil foi a expansão comercial europeia 
iniciada no século XV e, portanto, a nossa essência como nação teria se definido 
por um objetivo que lhe era externo, o país tendo se constituído para fornecer 
produtos primários para o mercado internacional.

Ao analisar o período entre o final do século XVIII e o início do XIX – ao 
mesmo tempo, síntese dos três séculos anteriores e elo com o Brasil contempo-
râneo –, Caio Prado concluiu que todos os aspectos da vida colonial se dispuse-
ram em razão desse objetivo: a produção, as atividades, as relações sociais; e que 
o seu caráter mercantil implicou três elementos constituintes da estrutura eco-
nômica e social da colônia: a grande propriedade, a monocultura e o trabalho 
escravo. Desses, o trabalho escravo é apresentado como sendo a trave mestra, o 
cimento que unia todas as partes. A organização econômica, o padrão material 
e moral, tudo se dispunha em função do caráter escravista da sociedade, organi-
camente constituída por senhores e escravos. E, com isso, o autor inaugura uma 
longa tradição historiográfica que coloca a escravidão e a vocação exportadora 
como elementos definidores da nação. 

H
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Dentre os estudos mais importantes que derivam dessa proposta está a 
tese clássica de Fernando Novais (1995), que leva o sentido da colonização 
às últimas consequências, defendendo que seu “sentido profundo” teria sido, 
mais do que a exportação de gêneros primários, a acumulação primitiva de ca-
pital. Igualmente aqui está presente a ideia de que toda a estrutura econômica 
e social e o modo de produção da colônia se definiram na sua conexão com o 
capitalismo comercial. E as peças do designado Antigo Sistema Colonial eram: o 
exclusivo metropolitano, o trabalho compulsório, mas, sobretudo, o tráfico de 
escravos africanos. 

O tráfico negreiro revelava a engrenagem do sistema mercantilista de colo-
nização: tornando-se ele mesmo um setor rentável da economia, abria um novo 
e importante meio de acumulação de capital, fazendo os lucros fluírem para 
a metrópole. Enquanto, ao contrário, um hipotético tráfico de “aborígines” 
geraria apenas acumulação interna, não interessando ao sistema colonial, para 
Novais (1995, p.105-6), “é a partir do tráfico negreiro que se pode entender a 
escravidão africana colonial, e não o contrário”. Uma afirmação forte e sedutora 
que de fato exerceu influência marcante na construção de um paradigma que, 
a despeito de todas as críticas que lhe foram atribuídas, continua definindo um 
horizonte teórico no qual a escravidão é sempre africana.

Essa mesma chave está na tese de Luiz Felipe de Alencastro (2002), para 
quem o tráfico negreiro teria sido não apenas um negócio rentável a fazer o 
capital fluir para a metrópole, mas, ainda, o que permitia articular dominação e 
exploração colonial. Além de gerar receitas, o trato dos viventes tornava possível 
o exercício do poder colonial porque permitia à coroa portuguesa controlar a 
reprodução dos meios de produção da colônia americana (que era a mão de obra 
importada da África), ligando, assim, as duas margens do oceano. Para Alen-
castro (2002, p.11-42), o trato negreiro confere unidade ao espaço nomeado 
Atlântico Sul e impõe uma interpretação “aterritorial” do Brasil. Mais uma vez, 
aqui, é o tráfico de escravos africanos que explica a escravidão e não o contrário; 
é ele que dá sentido ao que seria uma sociedade escravista e explica a formação 
da nação e do povo brasileiro. O tráfico negreiro, nessa perspectiva, transforma 
a escravidão em escravismo, esse definido como o “sistema colonial fundado na 
escravidão e ligado à economia mundo”. Sendo seu elemento essencial, teve 
implicações em todos os aspectos da formação do Brasil: demográficos, político, 
econômico, cultural.

Temos então a construção de uma concepção de escravidão que se define 
como peça de uma engrenagem que é determinada pelo tráfico de escravos afri-
canos, possível graças ao capital mercantil, e que a transforma a escravidão em 
escravismo, no âmbito do Antigo Sistema Colonial, podendo existir enquanto 
tal somente nos quadros do sistema-mundo. Já as formas sistemáticas de ex-
ploração do trabalho indígena não encontram lugar nessa engrenagem, sendo 
logicamente impossível. 
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E esse é, de fato, um dos argumentos de Alencastro (2002, p.117-54), 
que enfrenta o fato de haver evidências de exploração de trabalho indígena na 
América portuguesa, mas nega ao mesmo tempo a sua existência nos quadros 
do sistema. Segundo o autor, escravidão sistemática e, sobretudo, formação de 
um tráfico de escravos indígenas seriam impossíveis, pois esbarrariam em fatores 
antropológicos, históricos e, sobretudo, estruturais.

Antropológicos por conta de aspectos da organização e relações sociais 
dos nativos antes do contato com os europeus. Enquanto, na África, a presença 
de um comércio continental de longo curso e de sociedades estruturadas em 
razão da captura de escravos teria sido um dos fatores a favorecer o tráfico tran-
satlântico, na América, o mesmo não teria acontecido. Alencastro argumenta 
(com base na aplicação da teoria de Pierre Clastres a uma citação do jesuíta João 
Daniel) que a fraca e instável autoridade dos chefes indígenas e a ausência de 
redes comerciais de longa distância em toda a América impediram que as socie-
dades indígenas pudessem fornecer escravos de maneira regular aos europeus. 
O tráfico de indígenas também seria inviável por conta de circunstâncias histó-
ricas: a falta de imunidade às doenças provindas do Velho Mundo provocou alta 
mortalidade e momentos de epidemias devastadoras, inviabilizando algo que o 
tráfico de escravos africanos resolvia com facilidade: a oferta regular de mão de 
obra; além disso, os índios teriam assumido a função de defender o território e 
não de suprir trabalho produtivo.

Mas a razão determinante é de ordem estrutural, sendo a incompatibili-
dade da escravidão indígena com o sistema colonial. Na medida em que, como 
afirma Novais (1995), ela leva a uma acumulação interna e, acrescenta Alencas-
tro (2002, p.126), à autonomia dos colonos, a escravidão indígena como forma 
exploração do trabalho colonial não encontra lugar no sistema. Assim, a política 
imperial de “vedar” o acesso dos colonos ao trabalho indígena expressa nas leis 
de liberdade (1570, 1680, 1755), para que assim dependessem do tráfico de 
escravos, e o aparato ideológico jesuíta que teria contribuído para essa política 
“pró-indígena” completam um quadro em que, se trabalho indígena houve, ele 
teria sido secundário e conjuntural. Tomada como exemplo, a região amazônica 
só “desencravou”, por meio da importação contínua de escravos africanos du-
rante o período pombalino, passando a fazer parte da economia-mundo (Alen-
castro, 2002, p.138). Ou seja, mais uma vez, o tráfico é o que define, e ele é 
africano.

Trata-se de um paradigma subjacente tanto aos estudos que buscaram 
identificar no período colonial a origem da nação brasileira quanto às novas 
perspectivas que privilegiam a análise dos sujeitos históricos ou a história polí-
tica e administrativa, das mentalidades, da cultura, do cotidiano ou das mani-
festações religiosas; está presente tanto em análises que se detiveram às relações 
entre colônia e metrópole quanto àquelas que, saindo do território nacional, 
se projetaram no Atlântico e além dele. Pois, apesar da ampliação de espaços e 
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sujeitos, as novas abordagens ainda se limitam à noção de escravidão associada 
à experiência negra e, portanto, continua-se a alimentar uma visão insuficiente 
da América portuguesa, onde não há experiências de trabalho e vivência que 
não corresponderam ao africano, onde há oposição conceitual entre trabalho 
escravo, associado ao negro, e trabalho livre, associado ao indígena,2 e, enfim, 
onde se reproduz uma antinomia entre economias centrais – onde predominou 
o trabalho negro escravo – e periféricas ou fronteiriças, mal integradas aos circui-
tos, supostamente isoladas e estagnadas, onde predominou o trabalho indígena.

Isso não quer dizer que o trabalho indígena não tenha sido estudado. O 
livro de John Monteiro (1994), Negros da Terra, foi pioneiro ao acrescentar 
a componente indígena à economia-mundo, abordando uma área considerada 
marginal, a capitania de São Paulo. No entanto, seu enfoque não teve conti-
nuidade e ele próprio passou a orientar os estudos sobre a presença indígena na 
história colonial para a agenda dos movimentos de defesa dos direitos coletivos 
indígenas, afastando-se do debate sobre a formação da sociedade colonial, orga-
nização do trabalho e experiência dos trabalhadores. 

Há ainda outra tradição que abordou a questão do trabalho indígena por 
meio da análise da legislação indigenista e que fez também a partir de noções 
dicotômicas, a legislação entendida como expressão de duas forças, colonos e 
missionários, que lutavam respectivamente pela escravidão e pela liberdade dos 
índios. Está bastante vinculada a uma historiografia de caráter religioso e con-
tribuiu para a construção de uma memória histórica em que a Igreja teria se 
posicionado em favor da liberdade dos índios. É o caso de Serafim Leite, na 
década de 1940, mas também dos religiosos ligados à Teologia da Libertação, 
na década de 1980, quando uma série de estudos e de documentos foi publi-
cada, também na perspectiva de defesa dos direitos indígenas assumida pela ala 
progressista da Igreja (Thomas, 1982; Beozzo, 1983). Pairando sobre esses es-
tudos, existe ainda a interpretação de João Francisco Lisboa que, no século XIX, 
afirmava que essa legislação havia sido sempre oscilante e contraditória, e que 
a coroa portuguesa não teria conseguido impor um projeto próprio entre essas 
duas forças políticas – interpretação da qual Caio Prado se mostrou partidário e 
que, de resto, alimentou estudos coloniais até meados da década de 1990.

Essa ideia passou a ser revista nos anos 2000, por autores que, buscando 
os fundamentos jurídicos da legislação, entenderam que o pomo de discórdia 
entre colonos e missionários não era a escravidão versus a liberdade, mas a defi-
nição de quem deveria exercer o controle sobre o trabalho indígena. A legislação 
indigenista trazia em seu cerne a experiência prévia com os mouros, e as teorias 
tomistas do direito natural retomadas pela Segunda Escolástica admitiam que 
havia formas justas de redução de outrem à escravidão. De forma que esses estu-
dos demonstraram que os jesuítas, uma das forças políticas mais organizadas na 
colônia, lutavam antes para terem o monopólio da regulação das relações de tra-
balho do que pela denominada liberdade dos índios (Ruiz, 2004; Zeron, 2011).
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Porém, o estudo que mais tem influenciado a percepção da legislação in-
digenista é o capítulo que Beatriz Perrone-Moisés (1992) publicou no livro 
História dos Índios no Brasil, no qual a autora tentou sintetizar as aparentes 
contradições da legislação por meio de um corte transversal nas leis do século 
XVI ao XVIII, que indicaria duas linhas políticas da coroa portuguesa, pautadas 
por duas possibilidades de reação dos índios às investidas coloniais: aos amigos 
estaria garantida a liberdade; aos inimigos o destino era a escravização. E, por-
tanto, as leis que pareciam contraditórias não estavam se referindo aos mesmos 
grupos indígenas, e a “política indigenista” se definia, na verdade, em função 
das “políticas indígenas” – uma proposta analítica que foi apropriada pela nova 
história indígena para enfatizar a capacidade de agência dos nativos. 

Sua análise carece de dimensão temporal. Pois, para atribuir um sentido 
comum a diversas leis que parecem discordantes, não considera o peso de con-
junturas políticas e econômicas na definição dessas leis, conferindo à legislação 
uma coerência mais ampla do que ela de fato tem. A autora não deixa de iden-
tificar em notas de rodapé todas aquelas regulamentações que escapam à sua 
síntese; no entanto, as identifica como exceções, sem integrá-las à análise; mas, 
vistas sob uma perspectiva diacrônica, essas leis evidenciam conjunturas espe-
cíficas onde os princípios jurídicos se rendiam aos interesses dos agentes, em 
diversos níveis.

Por outro lado, segundo Perrone-Moisés (1992), trata-se de uma política 
de liberdade para os aliados e escravidão para os inimigos, embora ela mesma re-
conheça que havia formas de escravização de índios que não eram nem amigos, 
nem inimigos, mas prisioneiros de outros índios. Concretamente, um índio era 
considerado escravo não apenas quando aprisionado em situação de resistência 
à colonização, mas também quando vendido por outro índio, de modo que, 
mesmo não sendo inimigo dos portugueses, poderia ser escravo. Quer dizer, a 
escravidão era legitimada mesmo em caso de índios que não eram inimigos, e, 
além disso, havia formas dissimuladas de escravização dos índios amigos, como 
pelas chamadas “administrações particulares”. Portanto, não é exata a explicação 
de que as leis se pautavam por duas linhas políticas que identificam os índios 
amigos e os índios inimigos e que os estatutos de trabalho correspondessem à 
reação dos índios às investidas portuguesas.

Ou seja, por um lado, a escravidão indígena não é compatível com sistema 
e, por outro, depende da vontade dos sujeitos. Tanto em uma proposta como 
na outra, existe subjacente uma visão dicotômica entre escravidão e liberdade, 
como se esta última significasse isenção de trabalhar (obrigando a importação 
de negros) ou engendrasse formas muito distintas de organização e práticas de 
trabalho. 

Restringir a nossa compreensão da América portuguesa a uma escravidão 
que é exclusivamente negra e a análise do trabalho indígena às grandes leis re-
produz essa falsa dicotomia entre liberdade e escravidão. A legislação era cons-
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truída no cotidiano das relações e várias cartas régias, alvarás, bandos etc. se re-
ferem a situações que matizam essa oposição. Também o dimensionamento do 
trabalho indígena em termos numéricos, o estudo do perfil dos trabalhadores, 
assim como uma descrição da organização e das práticas de trabalho permitem-
-nos superar uma classificação que é, sobretudo, teórica, sendo possível também 
enxergar de maneira mais concreta as relações na sociedade colonial.

Trabalho livre e escravo
O trabalho indígena foi empregado em diferentes contextos, tempos e 

espaços americanos, antes e durante a adoção da escravidão africana como prin-
cipal motor da produção econômica (Monteiro, 1994; Metcalf, 2005; Sommer, 
2005; Gallay, 2009; Valenzuela, 2017; Velloso, 2018). Nesses diversos con-
textos, alguns mecanismos de recrutamento se repetiram e, dependendo das 
circunstâncias locais, adquirindo uns mais importância do que outros. Eles são 
relativamente bem conhecidos, tendo sido descritos em várias fontes e estudos.

Os chamados descimentos previam o deslocamento de aldeias indígenas 
inteiras, de suas regiões de origem para as áreas próximas às vilas e lugares portu-
gueses: o procedimento consistia em se dirigir a uma comunidade no interior do 
território e negociar um contrato com as autoridades indígenas que implicava a 
aceitação da fé católica e suprimento de trabalho. Os índios eram então assenta-
dos nos denominados aldeamentos, e trabalhariam parte do seu tempo para sua 
manutenção, outra parte para o serviço alugado a moradores, missionários ou 
a obras públicas, mediante um salário, estipulado por lei e administrado pelos 
religiosos e chefes nativos. Os resgates consistiam na compra, pelas tropas por-
tuguesas, de prisioneiros indígenas aos próprios índios em troca de mercadorias. 
Esses prisioneiros eram, sobretudo, fruto de conflitos interétnicos. Por fim, tro-
pas de guerra também traziam novos trabalhadores capturando prisioneiros em 
ocasiões de guerras justas, isto é, aquelas antecedidas por uma injustiça prévia 
(ataques realizados ou iminentes, comandados por autoridades indígenas). 

Essas três modalidades – descimentos, resgates e guerras – eram formas 
legais de aliciamento de trabalhadores indígenas e, para isso, deveriam ser auto-
rizadas, organizadas e realizadas por autoridades coloniais. Mas havia também 
outra modalidade – de longe a mais comum, a crer nos relatos contemporâneos 
– que era o apresamento: também conhecido como correrias entre os espanhóis, 
ou amarrações, entre os portugueses, correspondia à prática de ataque a uma 
comunidade, ateando fogo, matando os homens, capturando sobretudo as mu-
lheres e as crianças.

Apesar das várias maneiras possíveis de aquisição de trabalhadores nativos, 
os moradores de Grão-Pará e Maranhão sempre reclamaram um acesso legal 
mais amplo a eles. E, para atender a uma economia emergente com a exportação 
das drogas do sertão, durante a primeira metade do século XVIII (Alden, 1976), 
houve uma flexibilização das leis, que passaram a facilitar cada vez mais o acesso 
dos moradores ao trabalho dos índios na região. As autoridades locais come-
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çaram a permitir que particulares financiassem as expedições de descimentos a 
troco de poderem dispor do trabalho dos índios descidos; depois, que pudessem 
levar os índios descidos diretamente para suas fazendas, sem ter que passar pelas 
aldeias; enfim, que pudessem forçar o descimento de comunidades que se recu-
sassem a fazê-lo (Dias; Bombardi, 2016). Além disso, os moradores passaram 
a participar das expedições de resgate, financiar e capitanear essas expedições. 
Também na primeira metade do século XVIII, a legislação passou a permitir que 
as tropas fossem financiadas e realizadas por iniciativa dos próprios interessados 
e não mais pelos cofres reais. O que, tudo somado, demonstra que, ao menos 
nesse contexto, não havia interesse em “vedar” o acesso dos colonos ao trabalho 
indígena de modo a forçar a importação de africanos.

Essas diversas modalidades de recrutamento davam origem a dois regimes 
de trabalho: escravo e livre. O trabalhador escravo era aquele que havia sido 
recrutado por meio da guerra justa (ou injusta), resgates e apresamentos. O tra-
balhador livre era aquele que havia sido incorporado aos aldeamentos – os quais, 
dependendo da lei em vigor, poderiam ser governados por capitães, ou missioná-
rios e autoridades indígenas. Mas, dentro das categorias de trabalhadores livres 
e escravos, havia modalidades que poderíamos chamar de híbridas, porque tive-
ram origem legislativa peculiar: era o caso do “escravo de condição”, situação 
prevista pela lei de 1655 e que significava que, oriundo de uma guerra injusta, o 
prisioneiro indígena serviria durante cinco anos como escravo, período ao final 
do qual seria remetido para as aldeias missionárias (Zeron, 2016). Havia, além 
disso, outra possibilidade controversa, denominada “administração particular” 
(Monteiro, 1994, p.129-53), que consistia no descimento de trabalhadores in-
dígenas livres, os quais, ao invés de irem morar nas aldeias, eram destinados às 
casas e fazendas dos moradores, por quem seriam “administrados”. Muitas vezes 
requeridas pelos colonos, ela foi permitida no Maranhão em 1684 e passou a 
valer também em São Paulo em 1696 (Chambouleyron; Bombardi, 2011). 

Para compreender como se organizavam o trabalho livre e escravo, é im-
portante observarmos especificamente a prática de resgates, isto é, a compra de 
prisioneiros indígenas que se incorporavam à sociedade colonial na condição 
de escravos. Pois, apesar de ter sido considerado incompatível com o sistema 
colonial, desenvolveu-se, na região amazônica, desde o século XVII, algo que 
podemos chamar de tráfico de prisioneiros indígenas. De dimensões obviamente 
inferiores ao trato africano, que foi continental e durou séculos, porém, maior e 
mais impactante do que o consenso em torno da escravidão permite supor.

Na Amazônia, o trato de prisioneiros indígenas envolveu diversos povos 
do interior do território e agentes de vários impérios europeus: franceses, ingle-
ses, espanhóis, holandeses e portugueses. As práticas de resgates se desenvolve-
ram aproveitando dinâmicas sociais e interétnicas preexistentes entre essas so-
ciedades, de relações de subordinação, guerras, alianças e trocas, comprando-se 
os prisioneiros das guerras e conflitos interétnicos (Butt-Colson, 1973; Santos, 



ESTUDOS AVANÇADOS 33 (97), 2019242

2009; Whitehead, 2011). A demanda europeia por cativos alterou a escala, in-
tensificou o quadro das guerras, modificando as relações de força entre os povos 
indígenas do interior do território. Ainda que a troca de prisioneiros por mer-
cadorias não tenha sido mera resposta a uma situação de mercado, mas tenha 
envolvido questões de aliança política (Farage, 1991; Monteiro, 1994), é certo 
que houve intensificação dessas guerras mediante a demanda europeia, especial-
mente no século XVIII (Dreyfus, 1992; 1993). De forma que não apenas uma, 
mas várias sociedades indígenas acabaram assumindo o papel de fornecedoras de 
cativos aos europeus.

O comércio de escravos que se desenvolveu na região amazônica também 
se transformou em negócio rentável e adquiriu, de acordo com documentos 
coevos, interesse em si (Dias, 2014a). Esse comércio era, além disso, parcial-
mente operado por sertanistas que escapavam ao controle real: portugueses e 
mamelucos conhecidos como “pombeiros” (assim como na África) ou, mais 
comumente, e sobretudo no século XVIII, como “cunhamemas”, esses agentes 
firmavam alianças com autoridades indígenas por meio de casamentos, fazendo 
fluir para os fluxos coloniais os prisioneiros de povos indígenas em disputa por 
poder no sertão amazônico (Sommer, 2006).

Há notícias dessas práticas desde o início da presença portuguesa no ter-
ritório. Cristóvão de Acuña escreveu em seu Nuevo descubrimiento del gran río 
de las Amazonas (1641) que os colonos portugueses queriam ter subido o Rio 
Negro, pois sabiam ser uma região onde havia muitos potenciais cativos. Os 
resgates adquiriram cada vez mais importância a partir de um primeiro grande 
refluxo demográfico até meados do século XVII (sobre o qual Antônio Vieira 
estimou dois milhões de mortos)3 e atingiu o seu auge na primeira metade do 
século XVIII, tanto em sua versão lícita quanto ilícita (Dias; Bombardi, 2016).

Mas cumpre notar ainda que o comércio de prisioneiros indígenas esteve 
associado às outras formas de recrutamento acima descritas, consensuais ou for-
çadas. E essas formas de recrutamento, juntas, adquiriram proporções notáveis. 
Ao considerarmos, em uma mesma conta, os índios recrutados por meio dos 
descimentos, dos resgates oficiais, dos resgates e descimentos particulares, das 
guerras justas e dos apresamentos ilegais, chegamos a uma ordem de grandeza 
que varia entre um número mínimo de 110 a um possível de 390 mil índios 
trazidos dos sertões para as áreas coloniais, entre os anos 1680 e 1750, período 
para o qual temos dados disponíveis.4 Período que se pode supor, por comentá-
rios dos contemporâneos, ter sido o auge do ciclo escravista na região.5 

É uma ordem de grandeza comparável à entrada de africanos em outros 
contextos econômicos da América portuguesa, dominados pela produção de 
açúcar e pela extração mineral: pouco menos de 306 mil escravos africanos de-
sembarcaram na Bahia e em Pernambuco entre os anos 1576 e 1650, e pouco 
mais de 350 mil africanos desembarcaram no Sudeste do Brasil no mesmo perí-
odo do nosso estudo, isto é, entre 1676 e 1750.6
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Qual o perfil desses trabalhadores? Por uma análise do perfil da população 
escravizada, aquela oriunda dos resgates, chega-se à conclusão de que a maioria 
desses cativos era de mulheres e crianças. Cerca de 60% dos cativos eram do sexo 
feminino. E, se contabilizarmos mulheres e crianças (meninos e meninas até 14 
anos) em uma mesma categoria, temos que compunham 84% do contingente 
de escravos.7

Trata-se de um padrão incomum para a escravidão africana, que, no en-
tanto, se repete em outras regiões onde a escravidão indígena foi predominante. 
Para a província de São Paulo, no século XVII, John Monteiro chegou a núme-
ros equivalentes, o que ele atribuiu à organização das sociedades indígenas, em 
que os homens combatentes eram aprisionados para rituais antropofágicos e as 
mulheres e crianças eram responsáveis pelas atividades agrícolas.8 No sul do Chi-
le, em meados do XVII, onde as razias escravistas geravam as denominadas “ven-
das a la usanza”, práticas próximas ao que chamamos de resgate, registros de 
batismo atestam que 65% dos escravos vindos do sertão eram do sexo feminino, 
40% deles com menos de 20 anos de idade. Segundo Jaime Valenzuela Márquez 
(2017), talvez isso se deva ao fato de que mulheres e crianças fossem mais vulne-
ráveis e estivessem sujeitas a práticas de sequestro e servidão doméstica entre as 
próprias sociedades nativas. Por outro lado, a mulher escrava representaria uma 
vantagem jurídica ao proprietário, que poderia vender o direito de servidão de 
seus filhos, enquanto os meninos tinham a vantagem de gerar lucro em longo 
prazo: seu preço aumentava conforme crescia e, quando ainda jovem, era mais 
fácil de tirá-lo do seio da sua família; além de se adaptarem mais facilmente às 
novas condições de vida, língua e hábitos cotidianos.

No contexto amazônico, a que podemos atribuir essa prevalência de mu-
lheres e crianças entre os escravos indígenas? Possivelmente, em parte, aos mes-
mos fatores. Mas outros aspectos, particulares à organização das práticas eco-
nômicas locais, podem explicar com maior precisão essa disparidade entre o 
número de escravos adultos e aquele de mulheres e crianças entre o contingente 
de escravos. O fato de a maioria dos escravos ser mulheres e crianças não signi-
fica que os homens adultos não exercessem papéis importantes na reprodução 
econômica. Ao contrário, eram eles que remavam as canoas, uma atividade fun-
damental na Amazônia, em expedições fluviais ao interior do território, que ti-
nham por objetivo coletar os gêneros da floresta, as chamadas drogas do sertão, 
assim como realizar os resgates, isto é, a compra de mulheres e crianças.

Sabemos que parte importante daquela economia baseava-se na exporta-
ção das drogas do sertão, da produção de aguardente, de farinha de mandioca 
e de algodão, para fabricação de panos. Sabemos também que, para que essas 
atividades pudessem funcionar a contento, uma rede de missões foi instalada 
em todo o território: primeiro, com aldeamentos administrados por jesuítas; 
mas, a partir de 1694, também por outras diversas ordens religiosas.9 As aldeias 
missionárias foram situadas em pontos estratégicos, nas confluências entre o 
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rio Amazonas e seus principais tributários, e se constituíam como pontos de 
apoio para as expedições, onde as canoas se abasteciam de remadores, farinhas, 
mantimentos; perto de onde se instalavam arraiais a partir dos quais os soldados 
adentravam a mata em busca de cativos; onde, enfim, comerciavam com as so-
ciedades indígenas do interior.

O Regimento das Missões, de 1686, cujo objetivo era “dar forma con-
veniente à redução do gentio, sua repartição e serviço”, instituiu uma série de 
medidas que pretendiam transformar os índios em população economicamente 
funcional, por meio do controle do seu trabalho, da sua mobilidade e das suas 
práticas comerciais. Esse regulamento organizou a rede de comércio no inte-
rior dos sertões do rio Amazonas por meio de missões, estabelecendo as suas 
dimensões, a maneira como deveriam ser administradas, assim como o serviço 
dos índios aldeados, principalmente a maneira como deveria ser realizada a sua 
repartição, isto é, a divisão do seu trabalho entre as próprias missões e o serviço 
aos moradores. Ou seja, muito mais do que um projeto de missionação, apre-
sentou-se como um regulamento do regime de trabalho e também um plano de 
organização da economia do estado do Maranhão.

O Diretório dos Índios, de 1757, foi na mesma direção e, em seu artigo 
46, afirma que “entre todos os ramos de negócio de que se constitui o comércio 
deste Estado, nenhum é mais importante ou mais útil do que o do Sertão”. Re-
tomando o mesmo modelo do Regimento das Missões, o Diretório substituiu o 
missionário pelo diretor como agente responsável da administração do que antes 
eram missões e passaram a ser chamadas de vilas. Porém, no plano econômico e 
com relação ao regime de trabalho, adotou os mesmos princípios do Regimento 
das Missões de 1686, procurando aprimorá-lo, por meio da institucionalização 
do comércio do sertão: padronizando os procedimentos de envio das canoas 
de coleta dos gêneros da floresta, regularizando a participação nas expedições, 
adotando medidas para reduzir contrabando e práticas de trabalho ilegais, etc.

O fato é que, para além dos aldeamentos, ou vilas, que são os objetos prin-
cipais de regulação desses dois documentos, percebemos por eles também que as 
expedições fluviais ao interior estavam entre as atividades mais importantes daque-
la sociedade. Elas tinham o objetivo de colher as drogas do sertão, comerciar com 
os índios gentios, realizar resgates dos cativos indígenas, combater o gentio inimi-
go e adquirir prisioneiros de guerras justas e, enfim, realizar novos descimentos. 

Nessas expedições, o trabalho dos índios homens era absolutamente ne-
cessário, já que, como relata o padre Antônio Vieira ao Provincial do Brasil, em 
1661, eram eles os responsáveis por todo o processo de fabricação das canoas, 
além de serem eles também que conduziam as canoas pelos rios, às vezes atra-
vessando obstáculos com elas às costas e, nos momentos de pausa, eram ainda 
aqueles que iam ao mato buscar o que comer. Eram eles que construíam casas, 
que conduziam expedições por terra, carregavam cargas e armas. Enfim, “tudo 
isso faz[iam] os pobres índios”.10
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Ora, uma expedição como essa podia durar de seis a oito meses. Uma úni-
ca canoa empregava geralmente 25, mas podia chegar a 40 remadores. Quando 
a economia das drogas do sertão estava no auge, em 1736, foram expedidas 
licenças para 320 canoas subirem o rio Amazonas, nas quais poderiam ter sido 
empregados cerca de sete mil índios.11 Como abastecer essas expedições? Como 
obter o sustento e o pagamento desses índios? É também Vieira que nos explica, 
ao dizer que a toda a “gente inútil” que não poderia participar dessas expedi-
ções, como eram os velhos, as mulheres e as crianças, caberia plantar e cultivar 
os produtos da floresta, os quais, pagos à Fazenda Real na forma de impostos, 
financiariam o serviço e culto nas igrejas, o sustento de suas famílias e as despe-
sas necessárias às expedições, pagando o trabalho – ou que ele define como “a 
vontade” – dos índios.12

 Ou seja, aos homens adultos, o trabalho nas expedições. Àqueles a quem 
Vieira chama de “inúteis”, as mulheres, os velhos e as crianças (além da metade 
dos homens adultos que não haviam sido convocados para nenhuma expedição), 
ficava a tarefa de plantar os mesmos gêneros, de cujos dízimos se financiariam 
as expedições. As mulheres, crianças e os velhos eram, portanto, empregados na 
roça, na produção de aguardente, na produção agrícola das drogas do sertão, 
na produção de farinha, de algodão, no trabalho doméstico; as mulheres, ainda, 
como amas de leite, fiadeiras, artesãs. Produzindo nada menos do que farinha, 
algodão e aguardente, eram responsáveis pelo sustento, vestimenta e circula-
ção de moedas (o algodão), além do pagamento aos remadores. Os meninos 
ajudavam no trabalho de conversão e no sacerdócio, e certamente se tornavam 
guerreiros e remadores quando mais velhos (Carvalho Junior, 2013), além de 
coletores, pescadores, caçadores e intermediários do comércio do sertão.

 De certa forma, reproduz-se assim a organização do trabalho indígena – 
homens guerreiros, comerciantes, remadores; mulheres e crianças na roça. Mas 
podemos imaginar também que havia circulação e complementaridade entre os 
aldeamentos missionários e as casas e fazendas dos particulares: os homens dos 
aldeamentos, considerados livres, eram os remadores cujos serviços eram aluga-
dos periodicamente para as tropas ao sertão. Já as mulheres e as crianças, con-
sideradas livres nas aldeias, realizavam o mesmo trabalho daquelas consideradas 
escravas nas casas dos moradores. Quer dizer que, naquele contexto, trabalho 
livre e escravo eram categorias coexistiam e se complementavam em um mesmo 
tipo de organização, e seus limites eram pouco claros no âmbito das experiências 
cotidianas.

 Há que notar por um lado que, mesmo livre, o trabalho era compulsório, 
pois os índios dos aldeamentos eram considerados livres, porém obrigados ao 
trabalho. Por outro lado, paradoxalmente, mesmo compulsório, na prática, pre-
cisava da vontade dos índios para se concretizar, especialmente para o serviço nas 
expedições, como fica claro na observação do padre Antônio Vieira acima men-
cionada. Como forçá-los a um trabalho cuja característica principal é a mobili-
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dade? De fato, são vários os relatos de índios que fugiam e, para mantê-los nas 
expedições, os capitães e demais interessados precisavam dispender muito mais 
do que o salário a que eram obrigados por lei. Pagamentos e outros incentivos 
materiais, em muitos casos, motivavam a participação dos índios remadores nas 
expedições (Roller, 2010). Pois, se o salário oficial havia sido estipulado em duas 
varas de pano (cerca de dois metros do tecido), que seriam geridas pelo missio-
nário da aldeia, são comuns os relatos de moradores reclamando da quantida-
de de produtos necessária para convencer os índios a trabalhar nas expedições: 
aguardentes, tecidos, avelórios e outros manufaturados europeus. Até mesmo o 
Diretório sancionou a distribuição de aguardente aos tripulantes das expedições, 
embora tenha proibido o seu comércio nas aldeias indígenas.

 É possível conceber, portanto, que as expedições ao sertão, a atividade 
comercial mais importante, eram fruto de trabalho masculino, relativamente 
consentido, a troco de pagamento. E os escravos resgatados nessas expedições, 
que eram as mulheres e as crianças, serviam na produção daquilo que pagaria o 
trabalho masculino e que alimentava as expedições de resgate e a colheita das 
drogas do sertão, fechando um circuito que, no entanto, se abre para o mercado 
externo, por meio da exportação das drogas do sertão.

 Livres e escravos eram maneiras de nomear sujeitos indígenas em razão 
do modo como haviam sido incorporados à sociedade e segundo o domínio de 
quem se encontravam. Os missionários acusavam os moradores de submeter os 
índios que foram morar em casas de particulares a uma dura escravidão. Mas 
relatos de fuga das expedições, depois de terem recebido o salário, de fuga dos 
aldeamentos para a casa dos moradores, de matrimônios entre índios livres e 
escravos, enfim, uma diversidade de situações sugere fronteiras fluidas entre as 
condições dos trabalhadores livres e escravos.13 Trabalhos livre e escravo convi-
viam, complementavam-se, e não engendravam oposições. 

 Com a introdução continuada de africanos na segunda metade do sé-
culo XVIII, a lógica da complementariedade permaneceu. O fato de os índios 
terem sido declarados livres na lei de 1755 não significa que teriam sido isentos 
da obrigação de trabalhar. Ao contrário, o Diretório dos Índios de 1757 lhes 
atribui um lugar claramente determinado naquele que era considerado o mais 
importante e útil negócio dos estados do Pará e do Maranhão: o comércio do 
sertão. Mais um indício de que não há incompatibilidade ou dicotomia entre 
trabalho livre dos índios e escravos dos negros em uma mesma política imperial.

Por estudos empíricos e novos conceitos 
Temos, portanto, de um lado, uma tradição historiográfica que nega a 

existência de escravidão indígena, preocupada com as raízes coloniais da nação 
brasileira na sua conjunção com o capitalismo comercial e que entende o es-
cravismo em grandes esquemas teóricos. E, de outro lado, uma tradição que, a 
partir do período da redemocratização brasileira, negou os grandes esquemas, 
concentrando seus esforços analíticos nos sujeitos, e para quem não interessa 
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enfatizar formas de exploração do trabalho, mas sim a capacidade de agência 
desses personagens individuais e coletivos antes invisíveis nas grandes teorias. 
Nesse percurso, alguns objetos emergiram, mas  escravidão, tráfico de escravos 
e outras formas de exploração do trabalho indígena continuaram marginais. E, 
além disso, o que ambas as tradições têm em comum é o fato de admitirem no-
ções abstratas de escravidão e liberdade, negligenciando evidências que não se 
encaixam em suas teorias.

A intenção deste artigo não é propor uma síntese das duas tradições e 
promover um terceiro modelo; mas sugerir um mergulho nas evidências. Assim 
como na arqueologia (Neves, 2015) e na antropologia (Taylor, 1994), aliás, os 
estudos empíricos amazônicos têm um grande potencial de contribuição para 
a renovação e construção de um quadro teórico mais rico e de relevância que 
suplanta os estudos locais.

Houve uma notável variedade de experiências entre trabalho indígena e 
africano em diferentes regiões das Américas que não correspondem às referên-
cias teóricas consolidadas na disciplina. Como também propõem colegas norte-
-americanos, é preciso analisar a diversidade da experiência escrava, as variadas 
formas de trato de escravos, de processos de escravização, o seu variado caráter, 
circunstâncias e propósitos (Gallay, 2009; Reséndez, 2016). E, para incluirmos 
indígenas em uma explicação abrangente da escravidão no Brasil, seria preciso 
abordar o tema a partir de uma perspectiva mais ampla, capaz de compreender 
as variadas formas de trabalho e a maneira como se articularam nos diferentes 
contextos. 

Poder-se-ia, além disso, ampliar a própria noção de Atlântico, cujas dinâ-
micas são mais abrangentes do que aquelas que passam diretamente pelo tráfico 
de escravos africanos. Ainda que seja esse comércio a atribuir coesão ao espaço 
atlântico, existem processos que se dão em razão de trocas e dinâmicas que 
igualmente convergem para circuitos atlânticos, mas que não necessariamente 
passam pelo tráfico de escravos africanos. 

Abrir a análise da escravidão para além da experiência africana nos força a 
buscar outras categorias interpretativas, a reexaminar tanto a história da escra-
vidão quanto a história indígena. Pois acrescenta novos elementos às narrativas 
sobre autonomia dos grupos nativos, participação na sociedade envolvente, evo-
lução de suas próprias políticas e de seus sistemas sociais. E também nos permite 
reconsiderar  natureza, formas e impacto do colonialismo e do desenvolvimento 
do capitalismo no Novo Mundo.

Notas

1 Este artigo apresenta resultados de pesquisa realizada com apoio financeiro do Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (processo n.16/12975-4).
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2 O que é um dos pilares da argumentação de Alencastro (2002 p.143), para quem, 
para promover o tráfico negreiro era preciso, entre outras coisas, “vedar” o acesso dos 
colonos ao trabalho indígena. Essa ideia é repetida à exaustão pela historiografia e, 
apesar de já ter sido fortemente questionada, prevalece em obras de autores influentes 
e de grande apelo editorial. Por exemplo, no verbete “Escravidão indígena e início 
da escravidão africana”, escrito no Dicionário da Escravidão e Liberdade (Schwarcz; 
Gomes, 2018). 

3  “Em espaço de quarenta anos se mataram e se destruíram por esta costa e sertões mais 
de dois milhões de índios, e mais de quinhentas povoações como grandes cidades” 
(Vieira, 2013, p.226). 

 4 Trabalho desenvolvido em parceria com doutoranda Fernanda Aires Bombardi (FFL-
CH-USP) e o professor de estatística Eliardo Costa (DEST/UFRN), cujos resultados 
serão em breve publicados em artigo científico. Com o objetivo de estabelecermos um 
chão e um teto para a população indígena recrutada aos espaços coloniais, chegamos 
ao número mínimo de 108 mil índios inseridos no Estado em 70 anos, dos quais 
mais da metade seria composta por índios livres, recrutadas por meio de descimen-
tos oficiais e privados. Esse número é bastante conservador, tendo em vista que não 
pudemos calcular o fluxo de índios anualmente descidos aos aldeamentos e descon-
sideramos a existência de índios escravizados ilegalmente. O nosso teto, de 390 mil 
índios, teve por base a percepção de que a escravização ilegal era uma realidade muito 
mais frequente do que a conduzida por meios legais e que, por isso, não poderiam ser 
desconsiderados de nossos cálculos.

5 Não apenas por relatos contemporâneos, ou na documentação administrativa, que 
reflete o clima politico e econômico, mas também por outras fontes de natureza quan-
titativa. Por exemplo, pelo “Livro das Canoas”, publicado por Márcio Meira em 1994, 
conseguimos visualizar os movimentos da prática de resgate, do seu auge nas décadas 
de 1730 e 1740 ao seu declínio, na década de 1750, fornecendo-nos, portanto, infor-
mações de contexto que podemos confrontar com os demais números (Dias, 2014b). 

6 Dados disponíveis em: <slavevoyages.org> (acesso em: 20 abril 2019). Mas há que 
dizer que esse volume de indígenas integrados à sociedade colonial não refletia ne-
cessariamente a quantidade de índios presentes na sociedade, pois, nos mesmos anos, 
e especialmente a partir da década de 1730, guerras e epidemias foram efetivamente 
responsáveis pela morte de muitos índios, sustentando, portanto, um ciclo vicioso 
que só aumentava a necessidade por mais índios e, claro, a intensificação das práticas 
escravistas e recrutamento de trabalhadores indígenas de forma geral.

7 A partir da análise de cerca de 400 registros de cerca de 1.500 prisioneiros resgatados 
na década de 1740, conservados em fundos do Instituto de Estudos Brasileiros/USP 
(Coleção Lamego, códice 43.58) e do Arquivo Público do Pará (códice 44).

8  Mas houve, ainda segundo Monteiro, uma inversão desse padrão entre os cativos com 
a mercantilização da economia da província (Schwartz, 1988; Monteiro, 1994).

9 Carta régia a Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho, governador do Mara-
nhão, 19 de março de 1693. In: Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, v.66, 
p.142-4, 1948.

10 “Aqui será bem que se note que os índios são os que fazem as canoas, as toldam, as 
calafetam, os que as velejam, os que as remam, e muitas vezes, como veremos, os que 
as levam às costas, e os que, cansados de remar as noites e os dias inteiros, vão buscar 
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o que hão-de comer eles e os portugueses (que é sempre o mais e melhor); os que lhes 
fazem as casas, e, se se há de marchar por terra, os que lhes levam as cargas e ainda as 
armas às costas. Tudo isto fazem os tristes índios [...]”. Carta ao Provincial do Brasil 
(1661) in Franco e Calafate (2013).

11 Consulta do Conselho Ultramarino para o rei D. João V, sobre carta do ouvidor-geral 
da capitania do Pará, Manuel António Fonseca, em que se queixa dos governadores 
por terem desleixado as licenças do sertão e aponta os prejuízos daí decorrentes. 1737, 
Janeiro, 30, Lisboa AHU Pará.

12 “[…] que a gente inútil, que não pode ir às missões, como velhos, mulheres e meninos 
e outros índios, nos seis meses que lhes ficam livres do serviço da República, plantem e 
cultivem também por sua parte as sobreditas drogas, das quais, pagos à Fazenda Real 
os dízimos, tirarão o necessário para o serviço e culto de suas igrejas e remédio de suas 
famílias, e para as despesas necessárias das missões, como são no sertão as dádivas com 
que se adquirem as vontades dos índios” (Vieira, 2016).

13 Uma consulta à Base de Dados “Legislação: Trabalhadores e Trabalho em Portugal, 
Brasil e África Colonial Portuguesa” evidencia facilmente essa afirmação (Disponível 
em: <https://www.ifch.unicamp.br/cecult/lex/web/>).
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resumo – O consenso de que a escravidão é negra e de que ela define a formação na-
cional não se restringe à historiografia brasileira e brasilianista. Tanto no Brasil como 
em outras tradições historiográficas, tratou-se de um paradigma construído ao longo de 
décadas e que associa escravidão ao tráfico de africanos, forjando um conceito incapaz 
de explicar contextos em que predominaram outras formas coloniais de exploração do 
trabalho. O objetivo deste artigo é mapear esse percurso teórico no Brasil e, a partir de 
investigação empírica focada na região amazônica, propor uma abordagem mais ampla 
da noção de escravidão.
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abstract – The dominant paradigm that slavery is African and that it defines national 
stories is not restricted to Brazilian historiography. Both in Brazil and in other historio-
graphical traditions, A consensus built over decades associated slavery with the traffic of 
Africans. This process forged a concept that is unable to explain social contexts charac-
terized by other colonial forms of labor exploitation. The intent of this article is to map 
this theoretical course in Brazil. Based on empirical research focused on the Amazon 
region, it also suggests a broader approach to the notion of slavery.
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ste artigo situa-se na confluência de três diferentes correntes de pesqui-
sa que vêm crescendo nos últimos anos. A primeira mostra a relevância do 
fenômeno da escravatura na Europa mediterrânica até o século XVIII.1 A 

segunda destaca o número surpreendentemente elevado de muçulmanos, não 
apenas escravos, que estavam presentes na Europa no início do período moder-
no; eles muitas vezes foram negligenciados pelos historiadores por causa de seu 
status particular como uma minoria “invisível” ou como “estranhos familiares” 
(Dackhlia; Vincent, 2011; Dackhlia; Kaiser, 2013; Valensi, 2012). A terceira con-
sidera o impacto cultural e social da conversão tanto na Europa como no ultramar 
(Krstić, 2011; Dursteler, 2011; 2013; 2014). No caso específico do Islã, comple-
mentando o conhecimento sobre os cristãos convertidos ao Islã, ou os “cristãos 
de Allah”, há também um número crescente de pesquisas sobre os “muçulmanos 
de Cristo”, ou seja, muçulmanos que se converteram ao cristianismo.2 Contri-
buindo para essa literatura vasta e complexa, este artigo explora o apostolado 
jesuíta junto aos escravos muçulmanos em Nápoles e em diferentes cidades da Es-
panha no século XVII. As fontes deste ensaio são principalmente tratados, manu-
ais, relatórios e cartas, tanto publicadas quanto não publicadas. Esses documentos 
levantaram a questão da confiabilidade e da demanda de uma análise cuidadosa e 
crítica, uma vez que os limites entre os gêneros da história, a propaganda interna 
e espiritual e a edificação são, muitas vezes, tênues. No entanto, um ponto de 
vista jesuíta, encoberto pela retórica missionária e indisponível de outra forma, é 
encontrado nessas fontes, as quais destacam métodos e estratégias dos missioná-
rios jesuítas e esclarecem o status especial que o apostolado possuía em relação 
aos escravos muçulmanos, algo que se manteve na mente dos jesuítas. Enquanto a 
Europa foi o cenário de missões a fim de converter os escravos muçulmanos, e es-
sas missões foram consideradas uma variação das chamadas “missões populares”, 
elas eram frequentemente carregadas   de um valor simbólico mais profundo. Isso 
se dava pois os interlocutores dos missionários eram “infiéis” tão diferentes em 
sua cultura e em seus hábitos que os jesuítas usavam formas de conversão muito 
semelhantes àquelas que empregavam nas missões no ultramar. Em suma, encon-
tramos aqui um modelo híbrido de missão, dirigido a “outras Índias” e localizado 
a meio caminho entre as missões no estrangeiro e as missões populares na Europa. 

Infiéis em casa. Jesuítas e
escravos muçulmanos (Nápoles
e Espanha, século XVII)
EMANUELE COLOMBO I
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Este artigo começa com uma breve visão geral que contextualiza o apos-
tolado jesuíta junto aos escravos muçulmanos. Em seguida, é feita uma análise 
do status social dos escravos convertidos, ambos considerando tanto o ponto 
de vista da Igreja Católica do início da era moderna, quanto o ponto de vista 
específico das estratégias missionárias dos jesuítas. 

Jesuítas e escravos muçulmanos em Nápoles e Espanha 
Durante o século XVII, Nápoles foi um dos portos italianos mais impor-

tantes e um pivô para o comércio de escravos. Embora seja sempre difícil esti-
mar números precisos, muitos estudos determinaram que, no início do século 
XVII, houve em Nápoles uma presença estável de pelo menos dez mil escravos 
muçulmanos, principalmente capturados na guerra e na pirataria que vieram 
do Magreb (Boccadamo, 2010). Alguns deles eram propriedade do Reino de 
Nápoles e trabalhavam nas galés. Outros, principalmente mulheres e crianças, 
eram de propriedade de famílias e trabalhavam como empregados domésticos. 
Os escravos não eram os únicos muçulmanos na cidade: Nápoles hospedou uma 
comunidade muçulmana grande e bem organizada que gozava de uma boa 
quantidade de autonomia e estava sempre pronta para defender seus direitos e 
reivindicações. Na cidade, os muçulmanos eram frequentemente empregados 
como agiotas; eles estabeleceram uma mesquita no Fondaco dei Mori, perto do 
porto, onde as autoridades religiosas muçulmanas lideravam os serviços de ora-
ção que eram geralmente frequentados por cristãos curiosos (Boccadamo, 2010, 
p.13-15).3 

A partir de meados do século XVI, sacerdotes diocesanos e várias ordens 
religiosas fortaleceram o apostolado junto a escravos muçulmanos em uma cam-
panha que teve a colaboração de autoridades eclesiásticas e políticas. Nápoles logo 
se tornou a cidade italiana com o maior número de escravos muçulmanos conver-
tidos ao cristianismo.4 Como Peter Mazur (2009, p.28) observou recentemente, 
“para os governantes de Nápoles, tanto clérigos quanto leigos, a conversão e 
assimilação na sociedade de um escravo muçulmano era uma vitória cheia de sim-
bolismo que incorporava os mais altos valores do Igreja Católica e da monarquia 
espanhola”. Os jesuítas, que estavam presentes na cidade desde 1552, não ficaram 
indiferentes a esse apostolado e, no final da década de 1580, começaram a conver-
ter escravos que pertenciam às famílias napolitanas e escravos nas galés.5

Foi, no entanto, no século XVII que a Companhia de Jesus lançou um 
apostolado mais sério para os escravos muçulmanos em Nápoles. Em 1601, 
os jesuítas Girolamo d’Alessandro e Giacomo Antonio Giannoni, depois de se 
encontrarem com escravos muçulmanos enquanto estavam pregando na cidade, 
criaram uma confraria leiga, a Congregação da Epifania, para “tirá-los do infer-
no”.6 Em princípio, os membros da confraria visitavam os escravos nos lares de 
seus senhores; depois eles passaram a reuni-los na igreja do colégio jesuíta, a fim 
de catequizá-los. O sucesso da congregação e desse apostolado jesuíta variou 
ao longo do século, dependendo do apoio dos bispos locais, da nobreza e da 
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presença de missionários particularmente zelosos. Esse foi o caso de Baldas-
sarre Loyola († 1667), um antigo príncipe muçulmano de Fez, Marrocos, que 
converteu-se, juntou-se à Companhia de Jesus, e foi enviado para Gênova e Ná-
poles para pregar aos escravos em preparação para a missão no império Mogol, 
na Índia (Colombo, 2013).

 Durante sua estada de um ano em Nápoles (1666-1667), Loyola con-
verteu mais de trezentos muçulmanos, o que foi possibilitado pelo seu conhe-
cimento do árabe e do Alcorão e pelo respeito que lhe foi concedido pelas 
autoridades civis e eclesiásticas. No final do século, o apostolado jesuíta junto 
aos escravos muçulmanos era ainda ativo: conhecemos a história de Francesco di 
Geronimo († 1716), um proeminente pregador de missões populares que traba-
lhou incansavelmente para converter os escravos muçulmanos nas galés (Bonis, 
1747, p.29-30).7 

No século XVII, os muçulmanos ainda eram uma população significativa 
na Península Ibérica, mesmo após a expulsão final dos mouriscos (1609-1614). 
Ainda havia comunidades de descendentes dos mouriscos que escaparam das ex-
pulsões, preservando secretamente seus costumes e tradições islâmicas, além dos 
escravos muçulmanos que foram capturados no norte da África ou tiveram que 
emigrar voluntariamente do Magreb devido à fome frequente (Vincent, 2001, 
p.195). A maior parte do conhecimento sobre os mouriscos produzidos ao lon-
go das últimas décadas de alguma forma escondeu um paradoxo intrigante: a 
mesma monarquia que expulsou muçulmanos convertidos, cujos ancestrais vive-
ram na Espanha durante séculos, ao mesmo tempo deu as boas vindas a outros 
muçulmanos vindos de fora, com a esperança de convertê-los (Vincent, s. d., v.1, 
p.615).8 Os documentos jesuítas fornecem evidências desse fenômeno: durante 
os anos 1609 e 1610, enquanto a expulsão final dos mouriscos estava ocorren-
do, mais de duzentos escravos muçulmanos receberam o batismo no Colégio je-
suítico imperial em Madri.9 As missões continuaram ao longo do século: a partir 
de 1620, Francisco de Alemán († 1644) pregou aos muçulmanos em Granada, 
a pedido do arcebispo local.10 Juan de Almarza († 1669) estava ativo em Múrcia, 
onde havia uma grande comunidade de muçulmanos; ele também deixou um 
fascinante catecismo de moros, um catecismo manuscrito para ajudar a conversão 
dos muçulmanos.11 Em Barcelona, Francisco Poch pregou aos escravos muçul-
manos nas galés durante pelo menos nove anos (1676-1685) e descreveu seu 
ministério em correspondência com Roma.12 Finalmente, os dois mais famosos 
“apóstolos” dos escravos muçulmanos são certamente Juan Gabriel Guillén († 
1675) e Tirso González de Santalla († 1705) (Reyero, 1913)..13 Em muitas 
cidades do sul da Espanha, mas também em Madri, eles pregavam tanto nas 
missões populares tradicionais para católicos quanto nas missões especiais para 
os escravos muçulmanos. González, que mais tarde se tornou o décimo terceiro 
superior geral da Sociedade, compôs um Manual para a conversão dos muçul-
manos, que teve ampla difusão, desde a Europa até a China, sendo traduzido em 
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polonês e árabe, e se tornou o livro de referência da Companhia sobre o assunto 
(Santalla, 1687).14

Quando se converteram e foram batizados, seja sob pressão dos missio-
nários, seja por um desejo sincero, os escravos muçulmanos levantaram uma 
questão importante dentro da Igreja Católica. Muitos católicos questionaram: 
como poderia um cristão ser escravo de outro cristão?

Escravos cristãos, mestres cristãos 
“Se você disser que é cristão, não será um escravo” (apud Boccadamo, 

2010, p.16). Esse ditado, popular na comunidade muçulmana no início da Ná-
poles moderna, é definitivamente um reflexo enganoso da realidade histórica. 
Na verdade, como muitos estudiosos mostraram recentemente, os escravos mu-
çulmanos que se converteram ao catolicismo não obtiveram a liberdade (Bono, 
1999). A alforria de escravos era regulada pelas autoridades civis e, nos reinos 
espanhóis, nunca foi concedida como uma consequência da conversão. Mesmo 
assim, para a Igreja Católica, o status de escravos muçulmanos convertidos criou 
um dilema moral. Como poderia um cristão manter outro cristão como escravo? 
Desde a Idade Média, teólogos e canonistas discutiram essa questão, fornecendo 
respostas diferentes (Kedan, 1985, p.321-32). No começo do período moder-
no, a visão mais comum era de que era proibido escravizar um cristão – por 
exemplo, quando descobrissem que um prisioneiro de guerra era um indivíduo 
batizado.15

No entanto, se um muçulmano escravo decidisse se converter, seu status 
servil não mudaria. A missão de converter escravos foi considerada pelos teólo-
gos um gesto de caridade, não um dever. A manutenção do status servil dos es-
cravos convertidos também foi inquestionável, apesar do decreto (motu proprio) 
emitido pelo papa Paulo III em 1549 e confirmado por Pio V em 1566, que 
“ditava que qualquer escravo que tinha sido batizado poderia vir para o Monte 
Capitolino, sede da administração municipal da cidade de Roma, e ser-lhe con-
cedida a liberdade e o status de cidadão romano” (Mazur, 2009, p.30). O fato 
de que o decreto papal acabou não sendo aplicado na prática revela tanto uma 
discrepância entre a lei e a realidade nesse assunto quanto um medo difundido 
no mundo católico de que os muçulmanos convertidos voltassem para os seus 
países e sua religião.16 O mesmo cenário aparece em documentos jesuítas do 
início da era moderna em Nápoles e na Espanha. Por exemplo, quando jesuítas 
napolitanos herdavam um escravo de um benfeitor, eles corriam para libertá-lo, 
não por obrigação, mas sim para “evitar murmúrios” e mostrar que não estavam 
sendo gananciosos.17 Na Espanha, após o batismo de um escravo, o patrão às 
vezes lhe dava dinheiro para sua libertação; no entanto, esta era claramente uma 
escolha opcional, não uma obrigação, além de não acontecer com frequência.18 

Fiéis a essa tradição, os jesuítas nunca pressionaram os senhores a liberta-
rem de escravos convertidos, mas estavam frequentemente preocupados com o 
tratamento de seus escravos e tentavam melhorar suas condições de vida.19 Eles 
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também estavam bem cientes de um acordo tácito de reciprocidade em relação 
ao tratamento de escravos muçulmanos na Europa e de escravos cristãos no nor-
te da África: os jesuítas, que estavam frequentemente envolvidos na libertação 
de cristãos cativos de muçulmanos, temiam as repercussões contra os cristãos em 
resposta a abusos contra escravos muçulmanos. 

Nessa intersecção complexa de questões teológicas e morais permeada por 
circunstâncias políticas, uma coisa ficou clara na mente dos jesuítas: converter 
muçulmanos escravos era uma forma de apostolado extremamente atraente, e 
também era útil para outros católicos que poderiam ajudar nessa empreitada. 

Convertendo em casa 
A última década do século XVI foi marcada na Companhia de Jesus por 

uma forte ênfase nas missões sob pressão do general superior Claudio Acquaviva 
(1581–1615), que insistentemente lembrou que uma vocação jesuíta exigia que 
eles não fossem “reunidos e vinculados a um lugar particular”, mas, ao con-
trário, “que fossem onde houvesse maior necessidade e exigência das almas”.20 
Acquaviva apontou que a Europa, e não apenas as Índias, deveria ser vista como 
um imenso campo de missão. A consequência foi o crescimento das missões je-
suítas populares nas cidades e campos da Europa, seguindo estilos e estratégias 
específicos dos jesuítas.21 Em Nápoles e na Espanha, as missões destinadas aos 
escravos muçulmanos surgiram “quase por acaso” quando os jesuítas tomaram 
consciência de sua presença nas casas da nobreza. Os muçulmanos eram uma 
parte integrante do tecido social nas cidades onde viviam e tinham significativas 
interações com os católicos. Portanto, não é surpreendente que o estilo daque-
las missões se assemelhasse à abordagem teatral das missões jesuíticas populares 
(Fumaroli, 1990; Majorana, 2002). 

Em Nápoles, os sermões de Baldassarre Loyola às vezes duravam mais 
de quatro horas, e ele pregava em público tanto para muçulmanos como para 
cristãos, e em particular para “os muçulmanos mais teimosos”.22 O púlpito era 
transformado em um palco, onde cada detalhe era estudado para impressionar 
os interlocutores. Na Espanha, um jesuíta a fim de persuadir seu público muçul-
mano, realizava monólogos dramáticos: 

Virando as costas para o público e de frente para a parede, ele limpou o 
suor de sua testa com a mão e, em seguida, colocou a palma da mão na 
parede e exclamou em voz alta: “Oh parede, ouça a Palavra de Deus, e 
seja testemunha do fato de que tenho pregado a verdade a essas pessoas 
insensíveis”. E então, voltando-se para os muçulmanos, ele falou para eles 
ameaçadoramente: “Eu serei rigoroso contra vocês diante de Deus no Dia 
do Julgamento. Eu vou condenar sua teimosia perante o juiz supremo [...]. 
Ó bom Deus! Derreta a dureza de seus corações!”23

Procissões e grandes cerimônias, que foram usadas nas missões populares 
jesuítas, eram ainda mais importantes no contexto muçulmano, uma vez que 
eram instrumentos para encurtar a distância cultural. Escrevendo de Barcelona 
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em 1680, Francisco Poch relatou que “durante a Semana Santa as galés foram 
decoradas como uma igreja”. Cada navio tinha três altares e os bancos eram 
adornados com flores. Entre as imagens, uma da Virgem Maria – uma figura al-
tamente respeitada no mundo muçulmano – foi considerada um terreno comum 
possível de ser explorado junto aos escravos muçulmanos.24 

Quando pregavam para escravos, os missionários enfrentavam diferentes 
problemas, sendo o mais grave a falta de cooperação dos mestres: eles estavam 
relutantes em enviar os escravos aos serviços religiosos, temendo que pudessem 
perder o que consideravam ser sua propriedade privada ou serem obrigados a 
tratar seus escravos de forma mais humana. Os jesuítas frequentemente pediam 
a colaboração da nobreza local, que através da pressão social poderia persuadir 
os senhores a cooperarem. Em Nápoles, aproveitando seu status de ex-príncipe, 
Loyola entrou em contato com o vice-rei Pedro Antonio de Aragón e sua es-
posa; eles enviaram seus próprios escravos para ouvir as homilias de Loyola e 
encorajaram os nobres da cidade a fazer o mesmo.25 Em Sevilha, durante uma 
campanha extremamente bem-sucedida em 1672, González e Guillén recebe-
ram ajuda do conhecido nobre Don Miguel de Mañara, cavaleiro de Calatrava e 
hermano mayor, ou líder de uma confraria local para leigos, a Santa Hermandad 
de la Caridad. Don Miguel fez todos os esforços para reunir os escravos mu-
çulmanos, inclusive pagando a cada um deles o equivalente a um dia de salário 
para cada dia que participassem da missão.26 As confrarias para leigos também 
eram cruciais em Nápoles: era mais fácil para as pessoas leigas se conectarem 
com os escravos muçulmanos, que também estavam com medo e relutantes em 
ter contato direto com os padres ou autoridades civis. Além disso, a participa-
ção dos católicos leigos nessas missões foi extremamente útil no fortalecimento 
de sua própria fé: os jesuítas frequentemente tinham mais confiança quanto ao 
benefício de suas missões para os católicos envolvidos nelas, do que quanto ao 
resultado dessas entre os muçulmanos.27 

As missões jesuíticas na Europa eram frequentemente dedicadas ao cui-
dado pastoral de doentes e pessoas à beira da morte (Callado, 2006, p.251ss.). 
Isso também se aplica ao ministério entre os muçulmanos moribundos nas galés, 
nas casas dos seus proprietários e nos hospitais. Depois de uma corrida contra o 
tempo, a conversão de um escravo moribundo era celebrada como um triunfo 
especial. Os jesuítas muitas vezes se aproveitavam da fraqueza corporal dos escra-
vos moribundos a fim de convertê-los, mas eles nunca reconheceram isso. Pelo 
contrário, consideravam que as conversões em leito de morte seriam as mais ver-
dadeiras, pois os convertidos não buscavam benefícios sociais ou econômicos. 
González usou esse argumento para depreciar o fenômeno dos “renegados”, 
cristãos que se converteram ao islamismo, que eram um verdadeiro espinho do 
lado da propaganda católica. Embora fosse verdade que muitos cristãos “levados 
em cativeiro pelo diabo” abraçaram o Islã pelas vantagens materiais, de acordo 
com González eles nunca foram convertidos em seu leito da morte.28
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As fontes e relatórios das missões destacam a oscilação entre a “pedagogia 
do medo” e a “pedagogia da caridade”, uma estratégia dupla que não era nova 
no estilo missionário da Companhia de Jesus. A fim de avisar a respeito das 
consequências da fidelidade teimosa dos muçulmanos ao Islã, os jesuítas falavam 
ameaçadoramente sobre o inferno no qual os escravos ficariam confinados se 
não se convertessem.

A descrição do inferno – um tópico recorrente na tradição popular das 
missões – foi adaptada para o público muçulmano e foi identificada como o 
reino de Maomé.29 Em 1610, em Nápoles, um escravo muçulmano que estava 
morrendo não quis se converter. Um jesuíta visitou-o e, pegando uma vela, 
aproximou-a da mão do escravo, que afastou a mão para não ser queimado. O 
jesuíta disse: “Oh amaldiçoado, você foge desse pequeno fogo que é como a 
água, se comparado ao fogo do inferno? O que você vai fazer quando, em pou-
cas horas, você for para a casa dos demônios, onde não só a sua mão, mas todo 
o seu corpo e alma irão queimar para a eternidade?”.30 Durante suas homilias 
em cidades espanholas, González costumava exibir a imagem amedrontadora de 
uma alma condenada ao fogo do inferno, para mostrar aos muçulmanos o seu 
destino se eles não se convertessem.31 Ao mesmo tempo, a caridade foi funda-
mental para mover as almas dos muçulmanos. González e Guillén relatam que 
em Sevilha vários muçulmanos foram convertidos porque foram acolhidos pelo 
arcebispo, o qual cuidou e consolou os doentes no hospital local. Em Nápoles, 
muitas conversões ocorreram no Hospital de Incuráveis, onde Jesuítas e outros 
religiosos ajudaram os doentes e os moribundos.32 

As missões junto aos escravos muçulmanos, tanto em Nápoles como na 
Espanha, foram consideradas extensões das missões populares, direcionadas tan-
to à conversão dos muçulmanos quanto ao progresso na fé dos católicos bati-
zados. Quando os senhores traziam seus escravos à igreja, os jesuítas pregavam 
aos primeiros, destacando a graça e as responsabilidades de seu status de cristãos. 
Além disso, as cerimônias imponentes organizadas para os muçulmanos atraíram 
muitos interessados pelo cristianismo e tiveram impacto em toda a cidade.33 
Os muçulmanos eram uma parte significativa da sociedade nas cidades em que 
viviam. Ao mesmo tempo, eles representavam algo mais aos olhos dos jesuítas: 
como interlocutores, eram “infiéis”. 

Convertendo “infiéis”
As fontes dos jesuítas revelam a mesma atitude ambígua que frequente-

mente encontramos em outras aproximações europeias ao Islã no século XVII: 
hostilidade e fascínio, repulsão e atração. De uma perspectiva teórica, o Islã era 
um perigo para a cristandade. Isso foi claramente percebido pelos jesuítas em 
Nápoles e na Espanha, onde estiveram envolvidos na propaganda antiotomana 
durante o “longo século XVII”, da Batalha de Lepanto (1571) até a Batalha 
de Viena (1683). Em seus escritos, os jesuítas apoiavam uma “cultura de anta-
gonismo” contra o Islã, e a conversão dos “mais perigosos inimigos da fé” foi 



ESTUDOS AVANÇADOS 33 (97), 2019260

considerada um triunfo espiritual para o catolicismo, que antecipou ou reforçou 
as vitórias militares (Poumarède, 2009; Tejada, 1959). Os argumentos medie-
vais que foram reiterados no início das polêmicas modernas antimuçulmanas 
combinavam perfeitamente com essa abordagem (Ibarra, 1989). González em 
seu Manual, Almarza em seu Catecismo, e Baldassarre Loyola em suas homilias 
reforçaram amplamente os argumentos da polêmica medieval: a condenação de 
Maomé como um falso profeta, a negação da moralidade sexual islâmica, e a 
definição do Islã como “a soma de todas as heresias.” O Islã foi retratado como 
irracional, incompatível com a natureza humana. Em uma seção do seu Manual, 
por exemplo, González demonstrou “a falsidade do Alcorão através do próprio 
Alcorão”, e perguntou sarcasticamente, “Como não se pode ficar atordoado e 
surpreso que seres humanos razoáveis   considerem esses contos e esses sonhos ri-
dículos como um artigo de fé? Como podem reverenciar Maomé, que inventou 
todos esses contos?”.34

Ao mesmo tempo que repetiam esses argumentos, os jesuítas logo perce-
beram que esses eram esforços insuficientes para converter muçulmanos. Em au-
tênticos encontros com escravos muçulmanos, era necessário ouvir, bem como 
doutrinar, para se aproximar dos muçulmanos de maneira humanizada e estabe-
lecer um vínculo com eles. Tais abordagens foram mais fáceis para jesuítas que 
já haviam passado algum tempo em terras muçulmanas, e mais fácil ainda para 
um ex-príncipe muçulmano como Loyola. Em outros casos, os jesuítas tentaram 
usar histórias de proeminentes muçulmanos convertidos, o que poderia atrair a 
atenção dos escravos.35 Para tornar os encontros mais eficazes, os jesuítas colo-
cavam em prática diferentes formas de acomodação, como seus colegas fizeram 
em outras missões no ultramar.

“Acomodar-se aos outros”, na interpretação que a Companhia de Jesus 
deu a essa noção, era um meio necessário para obter o fim de “vencer e entregá-
-los a Cristo” (Prosperi, 1995, p.173).

Uma forma intrigante de acomodação foi a abordagem em relação às mu-
lheres muçulmanas, um destaque frequente nos relatos dos jesuítas, apesar do 
fato de as mulheres serem minoria entre os escravos. As mulheres eram geral-
mente apresentadas como razoáveis, sensíveis e dotadas de virtudes naturais. Em 
1649, em Nápoles, os jesuítas presenciaram a conversão de Cata, “uma jovem 
de 25 anos, mulher, alta, nobre e amável, extremamente talentosa como muitas 
vezes são pessoas nobres; ela alegou ser a filha de um governante muçulmano”. 
No começo, ela não queria se converter, porque tinha orgulho de sua religião; 
no entanto, quando ela ficou mortalmente doente, seu senhor pediu a um jesuí-
ta que aproveitasse a situação. Possivelmente, ela foi persuadida por um sonho e 
decidiu se converter. Ela morreu olhando para a cruz, e “depois de sua morte, o 
mau cheiro e a deformidade da doença desapareceram e o corpo dela se tornou 
perfumado e belo”.36 Em Málaga, uma jovem muçulmana que se converteu foi 
informada de que seria liberta e poderia retornar para Argel, sua cidade natal; 
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“ela gentilmente respondeu que preferiria ficar na Espanha como escrava entre 
os cristãos, do que voltar para sua terra muçulmana como uma mulher livre”.37 
Mulheres convertidas eram particularmente eficazes na conversão de outras mu-
lheres muçulmanas, e os jesuítas muitas vezes buscavam a ajuda delas.38 A re-
presentação extremamente positiva das mulheres – nada frequente nas missões 
populares tradicionais dos jesuítas – era provavelmente um argumento implícito 
para criar um contraste com o status inferior das mulheres no Islã, e esse foi um 
dos argumentos dos jesuítas para convencer o público da falsidade da religião 
muçulmana.39 

O problema da linguagem, uma questão-chave nas missões jesuítas no ul-
tramar, era também levantado nas missões junto aos escravos muçulmanos. Em 
Nápoles, os jesuítas logo perceberam que era necessário dominar o árabe para 
poderem se comunicar de forma eficaz com os escravos. A importância de estu-
dar o árabe não era nova na Companhia de Jesus. Inácio tinha planejado vários 
projetos – a maioria dos quais nunca foram realizados – para criar faculdades 
de língua árabe, a fim de promover missões jesuíticas no norte da África. Mais 
tarde, o Colégio Romano introduziu o ensino de árabe, bem como uma prensa 
tipográfica com o tipo árabe.40 Embora essas tentativas anteriores visassem ter-
ras a serem evangelizadas fora da Europa, em Nápoles uma instituição especial 
foi criada para a evangelização dos escravos muçulmanos. Em 1603, os jesuítas 
Pietro Antonio Spinelli e Mariano Manieri fundaram a Academia de Línguas 
(Accademia dei Linguaggi) no Colégio Massimo em Nápoles (Santagata, 1756-
1757, v.1, p.572).41 Manieri tinha ido a Argel treze vezes em nome do vice-rei 
de Nápoles em missões para a redenção de cativos cristãos. “Quando ele voltou 
para Nápoles com o conhecimento de diferentes línguas africanas, ensinou-as 
para alguns dos nossos jovens [jesuítas] […]. Desta forma, Manieri adquiriu 
alguns companheiros para catequizar muçulmanos em Nápoles” (Santagata, 
1756-1757, v.2, p.469).42 A importância das línguas foi retomada alguns anos 
depois, na congregação provincial de Nápoles (1619), quando outro jesuíta foi 
recomendado como um possível professor de línguas árabes (Santagata, 1756-
1757, v.1, p.42). Ele era Pietro Ferraguto († 1656), autor de uma das primeiras 
gramáticas turcas da Europa.43 Nascido em Messina, Ferraguto esteve preso du-
rante cerca de seis anos na Tunísia. De volta a Nápoles, ele decidiu dedicar-se a 
evangelização dos escravos muçulmanos, “pela salvação daquelas almas imersas 
em erros”, como escreveu ao cardeal Roberto Bellarmino na dedicatória de sua 
gramática (Bombaci, 1940, p.206-7). Apesar do fato de que a Academia de Lín-
guas ter sido um experiência de curta duração que nunca floresceu, o mero fato 
de sua criação, junto com o engajamento de Maniero e Ferraguto nas atividades 
missionárias, mostra uma sensibilidade particular em um período em que o es-
tudo acadêmico de idiomas orientais estava em seus estágios iniciais. Em Roma, 
alguns anos depois, a Congregação de Propaganda Fide lançou outros planos 
sistemáticos na mesma direção (Pizzorusso, 2009, p.253-88).
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Na Espanha, de acordo com relatórios missionários, a necessidade de 
aprender árabe parecia ser menos urgente: a maioria dos escravos podia enten-
der, e às vezes até ler línguas ibéricas, havendo também poucas referências à ne-
cessidade de um intérprete.44 No entanto, houve jesuítas que estudaram árabe, 
conheciam os livros impressos na Europa nas línguas orientais e produziam tra-
duções, gramáticas e dicionários. Eles se relacionavam com outros missionários: 
González, por exemplo, que não tinha um conhecimento direto da cultura mu-
çulmana, esteve em contato com o famoso orientalista jesuíta Tomás de León 
(García-Arenal; Mediano, 2013, p.315-19; 1991, p.413-14). 

Uma forma extrema de acomodação pode ser encontrada em dois diálo-
gos fictícios, propostos como exemplos de uma abordagem prática para a apro-
ximação dos muçulmanos. Na parte conclusiva de sua gramática turca, Pietro 
Ferraguto inseriu um “Diálogo entre um turco e um cristão”. Na primeira parte 
do diálogo, o cristão se mostra escandalizado pelos hábitos muçulmanos, como 
a poligamia e a facilidade com que os homens podem abandonar suas esposas; 
no final, no entanto, ele parece convencido de que ele e os muçulmanos adoram 
ao mesmo Deus. O turco diz: “Vamos orar a Deus com todo o nosso coração 
para que ele nos ilumine e nos ajude a conhecer a verdade”, e o cristão responde: 
“Espero que Deus permita que nos encontremos no céu, se seguirmos sua lei”.45 
Em seu Manual, González apresentou um longo diálogo com um cenário se-
melhante. O discurso final do cristão é intrigante: “Ore persistentemente a Deus 
para iluminar-te, para que possas ser digno da sua luz; evite vícios, pratique a 
piedade, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo”.46 
Ao contrário do modelo convencional de diálogos semelhantes, aqui os dois 
muçulmanos não se convertem, sugerindo que González e Ferraguto foram 
provavelmente inspirados por encontros reais. A ênfase nos aspectos comuns 
entre cristãos e muçulmanos é radicalmente diferente da abordagem polêmica 
usada pelos jesuítas em suas descrições teóricas do Islã. 

Enquanto o clímax das tradicionais missões populares junto aos católicos 
era geralmente a confissão sacramental, que marcava o retorno a uma vida cristã, 
os batismos eram o clímax das missões junto aos escravos muçulmanos. Os jesu-
ítas sempre explicavam a importância dessas cerimônias religiosas, transformadas 
em grandes eventos barrocos. “Tanto os fiéis como os infiéis, participavam da-
quelas cerimônias sagradas”, comentou González, “e olhando suas solenidades, 
entendiam que havia algo grande em jogo [...]; isso não aconteceria se eles 
apenas vissem homens entrando na água benta”.47 Em Nápoles e na Espanha, às 
vezes, os jesuítas chamavam o arcebispo para celebrar batismos e confirmações 
de escravos, tendo nobres e autoridades civis que competiam para serem seus 
padrinhos.48 Para os jesuítas, era particularmente importante celebrar esses batis-
mos em suas próprias igrejas: tanto em Nápoles como na Espanha, muitas vezes 
romperam com a tradição de celebrar tais batismos na catedral, provocando 
reclamações e ciúmes de outras ordens religiosas (Reyero, 1913, p.69).49 
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A inferioridade social dos escravos levanta a questão do nível de pressão 
que os jesuítas e os patrões podem ter exercido para que eles se convertessem. 
Claro, sempre existiram formas de pressão. No entanto, os documentos revelam 
nas entrelinhas uma imagem mais colorida e cheia de nuances do que podería-
mos imaginar. Existiam muçulmanos que recusavam a se converter e atacavam 
abertamente os jesuítas; os alfaquis, ou especialistas em lei islâmica, frequente-
mente trabalhavam contra os jesuítas e persuadiam os escravos a não se conver-
terem. Os muçulmanos não eram passivos perante o apostolado jesuíta. 

Além disso, as fontes jesuítas insistem sempre na importância da liberda-
de dos escravos: uma conversão só era válida se fosse livre. “Embora possamos 
forçá-los a participar de nossas missões”, costumava dizer González aos escravos 
muçulmanos, “não queremos usar esse tipo de violência; nós apenas pedimos 
e imploramos que vocês participem”.50 Esse não era apenas outro exemplo de 
retórica jesuítica. 

Um estudo recente mostrou que, a partir da segunda metade do século 
XVI, o direito canônico e a literatura teológica apresentavam fortes argumentos 
contra batismos forçados, influenciados pelo fracasso das conversões forçadas, 
o fiasco da estratégia católica em relação aos mouriscos e o debate sobre o ba-
tismo emergente do Novo Mundo (Poutrin, 2012). Os jesuítas não eram ingê-
nuos a respeito da gama de motivos pelos quais os indivíduos eram batizados 
e muitas vezes questionavam a sinceridade das conversões. Eles reconheciam 
que os escravos muçulmanos poderiam se converter na esperança de receberem 
um melhor tratamento. Esse foi o caso, por exemplo, dos muçulmanos sen-
tenciados à morte em Nápoles, que esperando adiar suas execuções o quanto 
pudessem, simulavam um conflito espiritual (Mazur, 2009, p.37-8). O batismo 
muitas vezes não quebrava o vínculo dos convertidos com seus correligionários 
ou suas pátrias, e às vezes os escravos secretamente permaneciam muçulmanos. 
Conscientes dessas possibilidades, os jesuítas se preocupavam em fornecer uma 
sólida educação religiosa aos convertidos e se preocupavam com os episódios 
frequentes de muçulmanos convertidos que “retornavam” à sua seita por falta 
de educação religiosa. Por essa razão, os jesuítas em Nápoles fundaram um ora-
tório especificamente para os escravos batizados e a Casa dos Catecúmenos que 
funcionou durante alguns anos (1637-1649) seguindo o modelo de instituições 
similares que existiam em outras cidades italianas.51 Na Espanha, González e 
Guillén organizaram escolas de doutrina cristã para escravos e, muitas vezes 
adiavam batismos a fim de garantir uma educação mais eficaz dos catecúmenos.52 

Em suas narrativas, os jesuítas citavam as cartas vindas das Índias referentes 
aos seus desejos de martírio – um tema tradicional das missões no ultramar – e 
enfatizaram as reações hostis dos muçulmanos à sua pregação (Roscioni, 2000). 
Guillén relatou que, durante uma missão em Málaga, os muçulmanos cobriram 
a cabeça com as mãos e as mulheres usaram seus véus, temendo que os mis-
sionários estivessem colocando um feitiço maligno sobre eles com seus gestos. 



ESTUDOS AVANÇADOS 33 (97), 2019264

Alguns deles gritaram contra os jesuítas, ameaçando que iriam “escrever para a 
África, sugerindo que [os muçulmanos] fritassem os cativos [cristãos] em óleo, 
uma vez que eles eram inimigos de Maomé”.53 Loyola escrevia que em Nápoles 
os muçulmanos “estavam revoltados e confusos, e fecharam os ouvidos, não 
ouvindo meus argumentos contra Maomé”, e lembrou que uma vez, durante 
uma homilia, “um sacerdote maometano, [...] ouvindo o que eu estava dizen-
do sobre Maomé, foi para o meio da assembleia e começou a gritar como um 
amaldiçoado”.54 

Loyola frequentemente se arriscava a ser morto por muçulmanos; os mis-
sionários se encontravam particularmente em risco quando pregavam nas galés, 
onde a coesão social dos muçulmanos era mais forte. As missões com escravos 
muçulmanos levantaram questões semelhantes às das missões no ultramar: a ne-
cessidade de acomodação, os debates a respeito do batismo forçado e o desejo 
de martírio. Mesmo estando na Europa, os jesuítas descreveram suas atividades 
pastorais como se estivessem nas Índias. 

Conclusão: outras Índias 
Os jesuítas em Nápoles e na Espanha usaram estratégias missionárias si-

milares no apostolado com os escravos muçulmanos, e suas cartas e relatórios 
circularam em ambas as direções. A história de Baldassarre Loyola oferece um 
exemplo claro da eficiência dessa rede jesuíta. Em 1666, ele pregou aos escravos 
muçulmanos em Nápoles com grande sucesso; quatro anos depois, Guillén re-
latou a história de Loyola durante seus sermões para escravos muçulmanos em 
Marbella e atribuiu a conversão de cinco deles à intercessão do falecido jesuíta.55 
A mesma história foi inserida no Manual de González, que foi publicado pela 
primeira vez em Madri, em 1687, e alguns anos depois foi publicado novamente 
em Nápoles, em benefício dos missionários locais (González, 1702). 

A convicção de que a Espanha e o Reino de Nápoles eram dois lugares 
privilegiados para a conversão de escravos muçulmanos também era bem esta-
belecida entre os superiores jesuítas. Em 1598, Juan Bautista Pacheco, um je-
suíta envolvido no apostolado dos mouriscos e muçulmanos na Espanha, queria 
criar um novo ramo da Companhia de Jesus, os Jesuítas Descalços, que seria 
especialmente dedicado ao apostolado para mouriscos e muçulmanos.56 Pacheco 
propôs seu plano ao general Acquaviva em Roma e secretamente visitou o papa 
Clemente VIII em Ferrara, o que irritou seus superiores. Antes de mandá-lo 
de volta para a Espanha, Acquaviva ordenou que ele passasse algum tempo no 
Reino de Nápoles, onde ele poderia ver por si mesmo que a Companhia não 
precisava mudar suas regras a fim de buscar um apostolado bem-sucedido entre 
os muçulmanos (Santagata, 1756-1757, v.1, p.48-9).57 Tal apostolado já existia. 

Em Nápoles e na Espanha, os escravos muçulmanos tinham um status es-
pecial. Por um lado, faziam parte do tecido social das cidades nas quais viviam: 
por essa razão, missões jesuíticas junto aos escravos muçulmanos eram uma ex-
tensão de missões populares e também poderiam beneficiar católicos de diferen-
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tes classes sociais. Por outro lado, os escravos muçulmanos eram extremamente 
distantes da Igreja Católica. Essa distância foi evidenciada tanto em polêmicas 
contra o Islã, que retomou os clássicos argumentos medievais anti-islâmicos, 
e expressavam a necessidade de uma acomodação missionária à distinta cultu-
ra dos muçulmanos. Nos encontros reais, o tratamento especial recebido pelas 
mulheres muçulmanas, o desejo de aprender árabe e a tentativa de encontrar 
um terreno comum com os muçulmanos espelhava as estratégias dos jesuítas nas 
missões no ultramar. Essas atitudes não produziram resultados particularmente 
bem-sucedidos, mas confirmam “uma mudança inegável na abordagem missio-
nária junto aos muçulmanos e ao Islã referente ao que traziam os textos produ-
zidos pelos missionários católicos nas décadas anteriores. O que era realmente 
novo era a crença dos missionários de que eles compartilhavam hábitos em co-
mum com os muçulmanos, definidos pelo uso da razão e pelo monoteísmo” 
(Heyberger, 2012, p.514). Embora a ênfase no monoteísmo seja fundamental 
nos dois diálogos fictícios analisados   neste artigo, ambos escritos por jesuítas 
envolvidos em encontros concretos com os escravos muçulmanos, a atenção ao 
uso da razão também foi evidente na administração de batismos por parte dos 
jesuítas. No esforço dos jesuítas, podemos observar uma sensibilidade crescente 
em relação à libertação dos escravos e à instrução religiosa dos catecúmenos. 
Nessa evolução, os jesuítas se inspiraram em sua própria história e em sua expe-
riência nas Índias. 

No século XVII, os jesuítas viam as missões no ultramar como uma opor-
tunidade fascinante e as missões populares na Europa – chamadas por eles de 
“nossas Índias” – como “um consolo para aqueles aos quais foram designa-
das tarefas inferiores ao apostolado ideal em terras distantes” (Prosperi, 1995, 
p.179). As missões junto aos escravos muçulmanos representavam uma terceira 
categoria entre a Europa e as Índias. Em 1603, o general Acquaviva visitou a 
província jesuíta de Nápoles; depois de selecionar um grupo de jesuítas que 
se candidataram às missões extraeuropeias, dirigiu-se àqueles cuja partida havia 
sido adiada. Como preparação para sua futura missão entre os “infiéis”, ele disse 
que eles deveriam trabalhar na conversão dos escravos muçulmanos em Nápo-
les, e uma vez que estava claro que os escravos nem sempre seriam capazes de 
entender o italiano, os jesuítas tinham como tarefa estudar o árabe (Santagata, 
1756-1757, v.1, p.94-5). Mais tarde, Baldassare Loyola, que esperava passar a 
vida no “grande campo” do Grand Mughal, foi requisitado pelo general para 
que “cultivasse o pequeno jardim” do apostolado com os escravos muçulmanos 
em Nápoles.58 Quando Francesco di Geronimo pediu para ser enviado ao Japão, 
ele recebeu a resposta de que “ele era digno de ser o apóstolo nas Índias desta 
cidade e no Reino de Nápoles”, onde, de fato, ele se dedicou à conversão de 
escravos muçulmanos e tornou-se conhecido como o “apóstolo das galés”.59 

O mesmo aconteceu na Espanha: Tirso González e Juan Gabriel Guillén, 
que repetidamente pediram para ir em missões no ultramar, encontraram sua vo-
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cação nas missões junto aos muçulmanos na Espanha (Colombo, 2012b, p.97-
137). Francisco Poch, que insistiu para ser enviado para Argel, mas foi obrigado 
a permanecer em Barcelona, escreveu para o general que nas galés “os debates 
são tão incansáveis e o fruto é tão abundante que todos acham que Deus nosso 
Senhor moveu as Índias para esta cidade. […] Parece, para mim, que o nosso 
Deus quer que eu cultive com os infiéis locais o meu desejo de ir para Argel.”60 
A conversão de escravos muçulmanos em Nápoles ou na Espanha era concebida 
pelos jesuítas como uma maneira alternativa e eficaz de ir em missão “mesmo 
entre Turcos”, como afirmou a Fórmula do Instituto, apesar de nunca deixarem 
os reinos europeus para as terras otomanas. Situadas entre as missões no ultra-
mar, onde os jesuítas convertiam os “infiéis” em terras distantes, e as missões na 
Europa, onde eles tentavam salvar as almas de pessoas batizadas que não tinham 
educação religiosa, estavam em “outras Índias”. Lá, os jesuítas podiam encon-
trar, converter, e batizar os “infiéis” em casa.61
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resumo – A partir de fontes jesuítas publicadas e não publicadas – tratados, manuais, 
relatórios e cartas –, este artigo explora o apostolado jesuíta referente aos escravos mu-
çulmanos em Nápoles e em diferentes cidades da Espanha durante o século XVII. Um 
ponto de vista jesuíta, encoberto pela retórica missionária e indisponível de outra forma, 
é encontrado nestas fontes, as quais destacam os métodos e estratégias missionárias jesuí- 
ticas além de esclarecerem o status especial do apostolado para os escravos muçulmanos 
na mente jesuíta. Enquanto a Europa estava enviando missionários para converter os es-
cravos muçulmanos (e as missões foram consideradas uma variação das então chamadas 
“missões populares”) a essas missões muitas vezes era atribuído um valor simbólico mais 
profundo. Uma vez que os interlocutores dos missionários eram “infiéis”, tão diferentes 
tanto em sua cultura quanto em seus hábitos, os jesuítas usavam formas de acomodação 
extremamente semelhantes às que eram usadas nas missões no ultramar. A conversão de 
escravos muçulmanos em Nápoles ou na Espanha foi concebida pelos jesuítas como um 
caminho alternativo e eficaz para realizar uma missão “mesmo em meio aos Turcos”, 
como afirmava a Fórmula do Instituto, apesar de nunca ter deixado os reinos europeus 
para terras otomanas. Situada entre as missões no ultramar, onde os jesuítas convertiam 
os “infiéis” em terras distantes, e as missões na Europa, onde eles tentavam salvar as 
almas de pessoas batizadas que não tinham educação religiosa, havia “outras Índias”, 
onde os jesuítas podiam encontrar, converter e batizar os “infiéis” em casa. 

palavras-chave: Jesuítas, Muçulmanos, Escravos, Alojamento, “Outras Índias”, Mis-
sões populares, Conversão, Baldassare Loyola, Nápoles, Espanha.

abstract – Drawing from published and unpublished Jesuit sources – treatises, hand-
books, reports, and letters – this article explores the Jesuit apostolate to Muslim slaves 
in Naples and in different cities of Spain during the seventeenth century. Under the 
blanket of missionary rhetoric, a Jesuit viewpoint not otherwise available is found in 
these sources, which highlight their missionary methods and strategies and clarify the 
special status of the apostolate to Muslim slaves in the Jesuit mind. While Europe was the 
setting of missions to Muslim slaves and the missions were considered a variation of the 
so-called popular missions, they were often charged with a deeper symbolic value. Be-
cause the missionaries’ interlocutors were “infidels,” so different in their culture and in 
their habits, Jesuits used forms of accommodation extremely similar to those they used 
in the missions overseas. Converting Muslim slaves in Naples or in Spain was conceived 
by Jesuits as an alternative and effective way to go on a mission “even among Turks,” 
as the Jesuit Formula of the Institute stated, despite never leaving European kingdoms 
for Ottoman lands. Located between the missions overseas, where Jesuits converted the 
“infidels” in distant lands, and the missions in Europe, where they attempted to save the 
souls of baptized people who lacked religious education, were “other Indies,” where 
Jesuits could encounter, convert, and baptize the “infidels” at home.

keywords: Jesuit, Muslims, Slaves, Accommodation, “Other Indies”, Popular missions, 
Conversion, Baldassare Loyola, Naples, Spain.
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Uma casa é as ruínas de uma casa, 
uma coisa ameaçadora à espera de uma palavra; 
desenha-a como quem embala um remorso [...]

(Manuel António Pina)

E pensei que, afinal, todas as casas, 
na sua fixidez, são estacas do mal [...]

(Lúcio Cardoso)

Espaço e sociedade
feição de retrato do Brasil que subjaz à experiência do romance de 
1930 – estampada seja pelo imperativo de verossimilhança, seja pelo de-
bate em torno do romance proletário, seja pela circunstância das obras 

cíclicas ou pela insurgência contra o modelo da vanguarda modernista – advém 
do caráter representativo mobilizado na intenção de captar o todo da nação. 
O desenho de país condicionado pela opção documental, em detrimento da 
literatura e da visada mítica ou experimental,1 faz pensar no predomínio dos 
espaços abertos e comuns, talvez cenário mais característico para a figuração dos 
conflitos sociais.  

Contudo, na contramão dessa inferência, chama atenção que grande parte 
dos enredos do romance a partir dos anos 1930 se desenvolva rente à esfera do 
mundo privado por oposição ao público. Se a tendência à apreensão do real 
parece mais afeita tanto à escolha dos espaços compartilhados quanto à repre-
sentação neorrealista – como ocorre, em graus diversos, com Parque industrial 
(1933), Os corumbas (1933), Cacau (1933) e Suor (1934) –, cabe ponderar a 
respeito da grande quantidade de obras que privilegiam os espaços menores, da 
vida doméstica, bem como da relação entre esses espaços, a sociedade e certa 
compleição formal. 

Pode-se refletir sobre o assunto a partir da amplitude – assim como da in-
compreensão – que a prosa de tendência introspectiva adquire no período, para 

Um país dentro da casa:
o caráter político
do espaço doméstico
em três romances brasileiros
SIMONE ROSSINETTI RUFINONI I
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além da ultrapassada dicotomia entre regionalistas e intimistas. A observação 
tem relevância ao observar como a crítica do período privilegiou a experiência 
romanesca do que se convencionou chamar de “romance do Nordeste”, consi-
derado o caminho mais adequado para a elaboração eficaz da vida social.

Para além das classificações restritivas, em romances emblemáticos da déca-
da a presença do espaço da intimidade e das técnicas de introversão comparecem 
entrelaçados; sirvam-se os exemplos de dois romances diversos e seminais do 
período: São Bernardo, de Graciliano Ramos (1934), e Fronteira, de Cornélio 
Penna (1935). Com alterações de rumo e projeto, a potencialidade semântica e 
sociológica do espaço doméstico continua nas décadas seguintes como ocorre 
com Fogo morto, de José Lins do Rego (1943), A menina morta, de Cornélio 
Penna (1954), e Crônica da casa assassinada, de Lúcio Cardoso (1959). Trata-
-se de enredos que transcorrem no interior ou em torno das habitações, mais 
especificamente aquelas que foram ou são casas-grandes, impondo a presença de 
certa estrutura de poder como aspecto que se entronca, de modo vário, ao espa-
ço romanesco. A recorrência ao espaço da casa, a análise e interpretação de suas 
consequências permitem entrever o complexo quadro de relações entre espaço, 
forma romanesca e sociedade brasileira na experiência posterior aos anos 1930 – 
mais especificamente entre as décadas de 1940 até meados dos anos 1960 – com 
ênfase nos três romances acima elencados. 

Em termos teóricos, o espaço acomoda-se mais imediatamente à tradição 
realista, em decorrência da primazia do caráter representativo, muita vez embe-
bido em tonalidades científicas. Nesse sentido, a categoria pode ter sido relegada 
pela modernidade cujo princípio antimimético privilegiava a discussão acerca da 
autonomia dos procedimentos de linguagem, de certo modo negligenciando a 
sugestão ao extratextual que a espacialidade encerra (Brandão, 2013, p.22-4).2 
Tal panorama permite pensar o sentido do espaço ficcional na cena literária bra-
sileira posterior aos anos 1930, com foco nos três romances. Nesses, a utilização 
privilegiada do espaço é muito peculiar e se afasta de qualquer preocupação 
meramente empirista; as casas não são palco meramente mimético, com função 
cenográfica, pitoresca ou de representação direta do real. A presença determi-
nante comparece diluída, uma vez que existe por meio e em função dos sujeitos. 
Trata-se de pensar uma categoria afeita à imitação, contudo submetida à elabo-
ração antimimética do prisma introspectivo. 

A casa é lócus muito peculiar: por um lado, é espaço do dentro por opo-
sição ao espaço do fora,3 mas o recesso da intimidade é um outro dentro para o 
qual a casa é também um fora, embora menos exteriorizada e mais restrita que o 
mundo comum. Configura um lugar que se entronca à intimidade e, ao mesmo 
tempo, acena com a virtualidade da dinâmica do mundo. Como uma série de 
encaixes, as espacialidades e seus sentidos se interpenetram.

Sabe-se que a casa é imagem que, quase um arquétipo, acolhe sentidos 
que se referem ao retorno à mãe, ao aconchego, à plenitude. A idealidade da 
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morada pode estar contida nas imagens do casulo, do ninho ou da gruta, alusões 
a um estado de bem-estar primeiro e totalizante ao qual, contudo, a experiência 
do homem no mundo não parece acatar.4 Os romances desvelam a casa como 
lugar socialmente configurado, em nuances variegadas do exercício do poder. 
Não há como se furtar ao fato de que o predomínio da história como arbítrio e 
opressão infiltra-se e amalgama-se à constituição ficcional do espaço físico, evi-
denciando a condição incontornável de como esse se faz extensão do social.  A 
casa não é um vazio, mas espaço do mundo.5

Afastada a pretensão da autonomia dos fenômenos, avulta o caráter po-
lítico das casas: não mais redoma apaziguadora, mas receptáculo privilegiado 
da História – “As casas não são refúgios contra a história. É nelas que os fatos 
históricos vão desembocar”.6 De modo que a suposta natureza primeira do lar 
inviolável não pode se eximir da totalidade das relações sociais; assim, a casa, 
literariamente delineada, configura-se “estrutura social em estado objetivado”.7

Acrescente-se a isso a condição local: para além do espaço objetivado da 
abstração espaço-social, a circunscrição literária da casa se comunica, sem ser 
mero reflexo, com o funcionamento e a estrutura de um determinado modo de 
produção. Para falar com Henri Lefebvre (2013, p.124), o espaço social está 
longe da acepção de natureza; não só reproduz, como intervém e sofre as trans-
formações do modo de produção. Apesar de produto do momento histórico, 
ultrapassa a mera noção estática que atua sobre uma mercadoria ao abarcar uma 
rede dinâmica de relações sociais – daí ser “à sua maneira produtivo e produ-
tor”,8 ultrapassando o limite da superestrutura. 

A esse quadro soma-se a especificidade da empresa rural brasileira, o âm-
bito da casa-grande como célula do poder, base do latifúndio escravocrata, cuja 
onipresença corta a experiência nacional. Sob esse aspecto, o espaço físico e 
literário da casa por vezes emula o próprio espaço social, espécie de construção 
em microcosmo, a um só tempo produto e produtor, cuja rede de relações que 
a sustém perfaz a base da economia monocultora. Mais do que um espaço social 
vago e amplo, a casa-grande literária vislumbra a base, a estrutura, em cujo bojo 
se desenvolve toda a complexa rede que, ancorada na família patriarcal, a ampara 
e propaga. Assim, apesar de alocada na categoria “espaço”, cujas limitações re-
ferem-se à exterioridade e à localização geográfica, em detrimento da categoria 
“tempo”, mais comumente associada à historicidade e à abordagem diacrônica, 
a casa faz parte de um conjunto estético-social que a desvenda como construção 
complexa, postulando a leitura da morada como categoria espaçotemporal.

Desse modo, a ressonância entre os romances Fogo morto (1943), de José 
Lins do Rego (1971), A menina morta (1954), de Cornélio Penna (2001), e 
Crônica da casa assassinada (1959), de Lúcio Cardoso (1997), permite inter-
pretar a complexidade da dinâmica social brasileira captada pelos significados 
que o palco ficcional da vida privada pode compreender.

A aproximação entre as obras referendada pelo espaço físico acolhe uma 



ESTUDOS AVANÇADOS 33 (97), 2019280

série de características, desvendando-se recurso privilegiado da memória do Bra-
sil arcaico. Os enredos transcorrem no interior ou à sombra das casas ruinosas 
que, guardiãs da memória e testemunhas da decadência, impõem-se como luga-
res de interdição à liberdade e ao processo de emancipação. Nessas residências, 
encenam-se, pelo viés intimista, os modos da sociabilidade brasileira ancorada 
na vivência doméstica, dada a quase inexistência do espaço externo. Os sentidos 
que o espaço incorpora expressam sua potencialidade como lócus capaz de con-
jugar tempo, história e formação do sujeito. 

Importa acompanhar quais os matizes que o conjunto da casa assume ao 
incidir sobre as personagens; de que modo a dominação infiltra-se nas relações 
interpessoais moldando a voz e o lugar, o discurso e o corpo – a emancipação 
ou a sujeição do homem livre. Como a elaboração estética capta a dinâmica da 
grande propriedade, mundo e moldura da subjetividade.

Pode-se pensar que o olhar para o país como uma casa traduz um cami-
nho crítico: um país cerceado quadra bem com a modernidade tardia e falhada, 
murada pelo atraso. Tais romances, ao apostar na parte que remete ao todo, 
elegem sujeito e vida miúda como condutores da vida social. Essa vida à roda da 
casa conduz necessariamente a escolhas narrativas e formais: o reduto do sujeito 
afina-se com procedimentos estéticos que logram desentranhar da densidade 
psicológica, da memória, dos acontecimentos fortuitos ou do dado comezinho, 
a complexidade da história.9 

Romances como casas interiorizadas, que se dão a ver por meio de ima-
gens 10 cuja construção desenha uma casa-país. O pressuposto exige cuidado 
para com a complexidade que a categoria espaçotemporal sob a égide da casa 
configura. Não só cenário ou categoria teórica, nem tampouco mero reflexo 
do patriarcado ou lugar da introspecção, mas imagem e ambiência literária que 
açambarca diversos aspectos.11 Desse ponto de vista, a casa aqui observada com-
preende várias nuances articuladas em torno da estrutura de poder herdada da 
colônia e entroncada à formação da subjetividade burguesa

A materialidade literária da casa a concebe como categoria complexa em 
cujo amálgama se inscreve o país; assim, é enquanto imagem que a casa sugere 
outras roupagens – quais sejam: as de prisão, hospício e, finalmente, espaço tumu-
lar. A par das diferenças, as reverberações de sentidos entre as obras referendam 
a objetividade da matéria social apreendida. 

Do refúgio ao cárcere: a casa como prisão
É sob a égide dos casarões, índice da casa-grande enquanto estrutura de 

poder, que os três romances se desenrolam. O Santa Fé em Fogo morto, o Grotão, 
em A menina morta, e a chácara dos Meneses, em Crônica da casa assassinada. 
Nesses romances, a morada assume proporções surpreendentes, ultrapassando a 
mera dimensão do ingênuo recesso do lar e fortalecendo-se como imagem das 
estruturas de poder.

Peculiaridades da vida privada imprimem-se nas figurações da casa. Apesar 
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de apenas uma das três partes do romance Fogo morto se deter no engenho Santa 
Fé, do coronel Lula, os outros espaços – a morada de Zé Amaro e a Vila do Pilar 
– estão condicionados temática e socialmente à casa-grande. 

A segunda parte de Fogo morto – significativamente intitulada “O engenho 
de Seu Lula” – desenvolve-se sob a grande propriedade. A família empobrecida 
vive encarcerada. Tal acepção emerge no episódio em que Seu Lula se torna 
obcecado como uma suposta relação entre a filha Neném e um promotor, genro 
desqualificado aos olhos da fidalguia. 

Começara a chover forte. As portas da casa-grande estavam fechadas. Saiu 
para examinar os ferrolhos, as trancas. Tudo estava muito bem fechado, 
Neném não viera para a mesa do chá. Quis que ela viesse. Mandou que 
a mulher fosse chamá-la. E quando a viu de olhos vermelhos de chorar, 
com a cabeça baixa, imaginou o ódio que não lhe teria. Era pai, e pai era 
somente para aguentar as fraquezas dos filhos. Estava sereno. Deus lhe dera 
calma, força para vencer os tumultos de sua alma. Não falou. Amélia parecia 
com medo de qualquer coisa. O vento batia nas portas, bulindo com os 
ferrolhos. Tudo estava muito bem trancado. Então, Seu Lula pôde olhar 
para a sua filha como uma propriedade sua, que ninguém tocaria. (Rego, 
1971, p.188)

A narrativa continua acompanhando os eventos por intermédio da cons-
ciência de Lula de Holanda: encaminha-se ao quarto dos santos, vê D. Amélia a 
rezar e se pergunta o que ela pediria a Deus, rememora os anos de recém-casado 
e a ternura da filha pequena. Em seguida a casa se apaga, todos se recolhem. 
Olívia, a cunhada louca, segue gritando frases desconexas e a chuva continua a 
cair, pontuando a cena agônica, quando o coronel ouve os cascos de um cavalo. 
Logo fantasia o rapto de sua filha, supõe ser vítima de um complô e a ameaça 
da desonra aflora violentamente. De clavinote em punho sai para o terreiro e 
mata um cavalo que havia escapado do curral. Quando, na ordem do narrado, 
a sucessão dos eventos desvenda o erro, escancara-se a paranoia e o distúrbio. 
A imaginação da grandiosa ofensa – inimigos confabulam contra a nobreza do 
senhor que, heroicamente, faz justiça com as próprias mãos – seguida do choque 
diante da realidade mesquinha culmina em um ataque e o senhor cai, fulmina-
do. Em tudo, a cena é a caricatura do mundo do poder senhorial, apequenado 
e doente, mas sem abrir mão da superioridade de classe que abre caminho para 
a insanidade. 

O episódio desvenda a casa-grande como símile de uma prisão. A sinha-
zinha guardada a ferrolhos, o senhor de engenho de armas engatilhadas, a pro-
teção que se confunde com a pena, o pai que se faz algoz. Do todo, desponta 
a face da casa como espaço de confinamento, algo bem diverso do acolhimento 
de um lar.

Cárcere também se faz a fazenda do comendador, o Grotão, palco de A 
menina morta. O nome já contém algo de contraditório e sombrio: a grota, ou 
gruta que, segundo certa tradição, pode remeter ao espaço como refúgio aca-
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lentador passa, pelo aumentativo, acrescido dos sentidos contextuais, a conter o 
oposto: torna-se cenário lutuoso, mais afeito ao imaginário infernal.12  

Poucos são os eventos do romance que ocorrem fora da casa. Cenas que 
são exceções, momentos que rompem com a normalidade, para que em seguida 
os moradores retornem à casa-claustro, onde se vive uma atmosfera de tempo 
em suspenso, carregada de energias individuais e coletivas represadas. Uma das 
recorrências importantes do espaço externo é a clareira. É dúplice a significação 
do local, divisor de águas da vida da matriarca Mariana: foi lá que conheceu o 
comendador, e consequentemente onde seu destino foi decidido, e é para lá que 
retorna a fim de fugir a casa. Também é digno de nota que, após o casamento 
de Celestina (a prima pobre e doente), Carlota observe que o casal, em vez de 
dirigir-se à vila, como seria o esperado, tome o caminho da clareira. O espaço 
natural funciona como antítese à ordem da casa, índice de fuga, transgressão ou 
liberdade. Outro episódio dos espaços abertos: ao final, após a traumática ma-
numissão e a debandada geral, há uma cena externa digna da desordem em que 
o sujeito fora lançado. Carlota, a sinhá que aboliu a escravidão, a escrava Libânia 
e Manuel Procópio, o agregado – a herdeira, a escrava e o idoso de um país de-
vassado aliam-se ante a tarefa funesta: sepultar Dadade, a negra meio feiticeira, 
cujas palavras cifram o destino da fazenda. 

Assim, a casa se faz refúgio hostil. Para Libânia, a ama de leite da sinhazi-
nha, o Grotão “lhe parecera sempre um palácio encantado e proibido” (Penna, 
2001, p.37); Justino, o administrador, espanta-se ao “ver que lhe mandavam en-
trar no recesso da casa”, pois “parecia-lhe uma audácia só o pensar que poderia 
ir lá e decerto não saberia orientar-se naquela grande casa” (ibidem, p.35); para 
D. Virgínia “cada dia que se passava a grande casa se lhe tornava mais hostil e 
perdia pouco a pouco a sua vitalidade e o seu palpitar largo e fecundo” (ibidem, 
p.101); Dona Violante diz estar diante de “grave sessão do parlamento do reino 
do Grotão” (ibidem, p.403); Para Sinhá Rola parecia “tudo ter se tornado hostil 
e estranho, e aquele quarto tão amado, seu refúgio de tantos anos, era agora o 
pouso banal de hotel de passagem, das estações de baldeação de suas raras via-
gens” (ibidem, p.469). O conflito entre sujeito e mundo – centro do romance 
como queria Lukács – molda-se à circunstância local: como não há espaço fora 
da esfera doméstica, o mundo reduz-se à morada que, fiel à historicidade, torna-
-se palco que absorve e desdobra o embate.

A prisão privada assenta sobre uma ambiguidade de fundo. Por um lado, 
trata-se da preservação do grupo contra a ameaça de dissolução, expressa pela 
emergência do mundo do trabalho livre. Daí que a preservação se articula à pro-
teção; à ameaça sucede a defesa, legitimada em termos que radicam na ideologia 
da família, num caminho de legitimação de modos de violência. Sob esse prisma, 
note-se a presença maciça de mulheres na fazenda, em um romance voltado 
para personagens femininas. Tanto as sinhás, quanto as agregadas não devem 
ser vistas, ter voz ou presença: das primeiras espera-se o luxo da reclusão; das 
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segundas, à condição feminina se acresce a necessidade de viver sorrateiramente, 
na condição de coadjuvantes. 

Por outro lado, a suposta proteção é grave violação à individualidade e 
aos incipientes direitos do cidadão sob o mundo livre. A retórica em torno da 
preservação e da proteção radicam no conservadorismo que intenta manter a or-
dem e garantir a perpetuação do sistema hierárquico e excludente. De modo que 
o confinamento ao espaço privado dá conta da recusa ao aflorar da subjetividade 
pré-moderna, testemunhado pelo medo diante da liberdade que necessariamen-
te recai sobre a negação e incompreensão do processo abolicionista. 

 Certa passagem de A menina morta ilumina o caráter simbólico do espa-
ço. Trata-se da descrição do móvel que guarda a despensa da fazenda. Em face 
da relevância social do ambiente, a mera descrição toma outro vulto: o armário 
se faz metonímia da casa, assim como a casa se faz metonímia do país. A pujança 
dos objetos contrasta com o esvaziamento da experiência enclausurada em pe-
quenas “casas” – móveis, gavetas, cofres.13 

O corredor largo e escuro que conduzia à cozinha era como uma rua dentro 
da grande fazenda. Tudo passava por ali e a qualquer hora do dia podiam 
ser nele encontrados os habitantes do Grotão. Nos armários que ocupavam 
as paredes, nos lanços entre as poucas janelas gradeadas e abertas para o 
pátio interno eram guardados os artigos finos vindos do Rio de Janeiro e 
vindos de países exóticos e longínquos. Suas prateleiras conservavam por 
todo o ano o perfume forte e apimentado das gulodices, mandadas vir para 
as festas de Natal e fim de ano, e muitas vezes ali permaneciam durante 
meses, servidas em sobremesa para as visitas. Durante algumas gerações 
eles tinham sido os cofres de tesouros que só eram alcançados pelas crian-
ças depois de muitas súplicas e de promessas de bom comportamento, e 
quase nunca era permitido às pequenas cabeças de cabelos encaracolados 
se alçarem até o nível das grandes caixas de madeira com gravuras de cores 
cintilantes, das latas cobertas de desenhos orientais ou figuras inglesas, ou 
ainda dos longos pacotes azuis rotulados de branco e cheios de letras es-
trangeiras. Deviam aguardar muito caladas, cá debaixo, a abertura das por-
tas cujo rumor lhes parecia misterioso e solene, e que as pessoas abrissem 
lá em cima todas aquelas arcas e volumes de preciosidades, para receberem 
com reverência os quadrados de doces secos, os toletes de chocolate envol-
vidos em papel prateado, os cachos de passas com laços de fita vermelha, as 
ameixas muito negras e reluzentes, as nozes, avelãs e amêndoas que seriam 
ainda quebradas para ser comidas. Deviam receber esses dons com respeito 
e era necessário esperar que a senhora, em geral a governante, se preparasse 
para sair, para lá no jardim ou em plena mata, na sombra, poderem comer 
com sossego tudo aquilo, apesar das exclamações indignadas da professora.
Perto da porta de entrada da sala de jantar que se levantava até o teto onde 
formava um arco de volta rebaixada, sustentado de cada lado por sóbrio 
ornamento, estavam colocados dois aparadores de madeira preta, onde po-
savam os pratos tirados da mesa para dali serem levados para a lavagem. 
Neles também eram colocadas as palmatórias que as pessoas quando iam 
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deitar-se ou iam buscar qualquer coisa em seus quartos tiravam e acendiam 
a um candeeiro sempre aceso desde o escurecer. Na hora de todos dormi-
rem o negro velho vinha enche-lo de novo de azeite, para assim ficar noite 
adentro até acabar. Com sua luz indecisa e fumarenta tinha de alumiar a 
longa extensão do corredor, que tomava proporções fantásticas e quem por 
ele entrava sentia a princípio a sensação de penetrar em gruta imensa, sem 
limites no alto e nos lados, pois suas paredes eram escuras, com os móveis 
sombrios, lisos e quase ameaçadores em sua severidade, mas logo a penum-
bra tudo absorvia, e todos instintivamente andavam nas pontas dos pés, 
com as mãos estendidas [...] (Penna, 2001, p.80-1, grifo meu)
A casa faz as vezes de uma cidade. Além de palácio, desvenda o caráter de 

microcosmo, magnificência do poder que emula um arremedo de vida pública. 
Seus corredores são ruas em que se encontram os moradores como se estivessem 
no espaço aberto.14 Porém, o espaço da vida compartilhada inexiste. O mundo 
reduz-se à casa e à família.

Após o narrador comparar os corredores às ruas e o trânsito doméstico à 
via pública, segue a descrição minuciosa dos víveres em armários suntuosos. A 
suposta neutralidade do recurso ao pormenor parece escolhida para substituir 
o exercício da vida em comum. Algo de naturalista sobrevive no caráter descri-
tivista e na força do meio e das coisas como mediadores entre homens e mun-
do. No entanto, o romance não condiciona a função do ambiente à explicação 
dos destinos; ao contrário, o dado realista parece ser mobilizado a fim de gerar 
maior opacidade, em um mundo envolto em mistérios.15 A desusada descrição 
da variedade da despensa faz pensar em uma mercearia de luxo ao expor suas 
mercadorias. Mas não: nada ali está à disposição do homem livre, do trabalho 
ou da troca. Os armários são trancafiados e seus pertences furtados ou interditos 
surgem como bens inalcançáveis e signatários do poder. Tudo pertence a um 
dono invisível e as preciosidades são destinadas àqueles que melhor fizeram seu 
papel na manutenção do grande teatro. 

A passagem remete à presença do espaço doméstico como impedimento 
em face do significado que emerge do espectro esvaziado do espaço externo, 
uma vez que esse só se organiza enquanto arena em que se situam iguais. O 
espaço externo é interno à casa, a amplidão inexistente do mundo se entronca, 
de súbito, ao relato dos objetos que se chocam com a sugestão da rua. Se a 
grande propriedade monocultora é o espaço da privatividade, da qual faz parte 
o grupo de parentesco e a escravaria, em um contexto em que a desigualdade é 
legitimada pela instituição da escravidão, o único espaço de vida permitido é o 
da família; daí a casa, corredores e aposentos simularem a convivência civilizada, 
desmentida constantemente pela base do trabalho compulsório. A propriedade 
e o grupo dominam todos os refolhos da práxis. Nada parece lhes faltar porque 
a queixa seria assombrosa afronta: os desejos pessoais, só possíveis no espaço da 
liberdade, não são sequer postulados. Os meandros do que é privado subsumem 
a autonomia afim à esfera da liberdade.
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A casa representa o próprio sistema da grande propriedade comandada 
pelo patriarca, sustentada pela escravidão, amparada pelo favor e à mercê da 
ameaça de dissolução em face do mundo livre. Assim ecoa a amplitude da meto-
nímia, como diz a personagem Inacinha: “não tenho mesmo coragem de pensar 
em sair daqui, apesar de ter o pressentimento de aproximar-se o fim do Grotão” 
(Penna, 2001, p.472). O “fim do Grotão” implica o fim da estrutura de poder 
que, apesar da impiedosa opressão, é temido, uma vez que lhes garante algum 
lugar e autoconhecimento, salvaguardando-os contra o desconhecido.16 

 Na sequência da narrativa, a decadência do sistema se imprime na solidez 
da propriedade. Em meio à debandada dos moradores, em movimento análogo 
ao da natureza, a casa rui:

A estação das chuvas chegou, e naquela noite toda a fazenda ressoava ao 
som de mil tamborins, e parecia que pelos tetos imensos de enormes te-
lhas romanas em declives rápidos, com os rebordos revirados, na lembrança 
dos tempos orientais, corriam tropas de guerreiros pigmeus, em manobras 
intermináveis, cheias de surpresas, de recuos e de assaltos velozes. Em con-
traste estranho com o silêncio dominante nas salas e nos corredores, onde 
apenas luzia a lamparina fumarenta, todo o rumor sonoro do telhado dos 
sótãos onde caíam de quando em quando enormes pedras, das tábuas a 
estalarem, dos ulos prolongados do vento em seus esforços para arrancar a 
pesada cobertura da casa, subdividida pelas claraboias e pelas construções a 
ela ligadas, formava longa música desesperada e alucinante. (Penna, 2001, 
p.435)

A derrocada do sistema é metaforizada pelo esboroamento da casa, do 
qual participam tanto as forças da história – uma vez que o processo é detonado 
por uma ação consciente – e da natureza – a dinâmica incontrolável das chuvas 
que se fazem tempestade e a tudo destroem. Por trás da magnificência do Gro-
tão está a escravidão, cujas imagens adentram o espaço doméstico em cenas na 
cozinha, na visita das agregadas aos compartimentos da fazenda, na presença si-
nuosa das mucamas e dos negros da casa, cujo encargo, entre outros, era prover 
demandas e caprichos dos brancos, arcando com os inúmeros afazeres necessá-
rios para dar aos casarões rústicos o difícil conforto requerido pela fidalguia.17 

Se entre a enunciação e o enunciado, em A menina morta, há o fulcro 
da memória – uma vez que, publicado em 1954, o enredo recua e fixa-se no 
final do século XIX –, o palco da enunciação na Crônica da casa assassinada é a 
modernidade, fazendo coincidir ambos os momentos. Nesse sentido, trata-se da 
decadência que perdura, da queda como processo constante e inacabado em que 
o arcaico jaz conservado e reanimado por uma modernização peculiar. As estru-
turas ruinosas da casa são as da família ameaçada pela vinda de uma estrangeira: 
a singular Nina, cuja independência e liberdade abalará os alicerces do sistema.

Muitas são as imagens da casa na obra de Lúcio Cardoso; mas, a fim de 
entendê-las, há que considerar, em princípio, a peculiaridade da orquestração 
das vozes. Trata-se de um romance epistolar, o que implica presença de diversos 



ESTUDOS AVANÇADOS 33 (97), 2019286

narradores e, consequentemente, de múltiplos pontos de vista. Desse modo, as 
imagens da casa são leituras de mundo que ressoam nas subjetividades focaliza-
das. 

O romance se abre com um mapa da casa dos Meneses.18 Em uma das 
imagens, note-se a flagrante associação entre casa e família: ambas perfazem um 
só corpo:

[...] Quem sabe, no fundo, também para ele [Timóteo] a Chácara signi-
fique alguma coisa – talvez a herdade seja uma doença de sangue. Essas 
pedras argamassam toda estrutura interior da família, são eles Meneses de 
cimento e cal, como outros se vangloriam da nobreza que lhes corre nas 
veias. (Cardoso, 1997, p.122-3)

A passagem revela como a chácara funde-se se aos valores do clã, os quais 
reverberam o ideal de “nobreza”. Como quem fala aqui é a amargurada Ana, 
esposa de Demétrio e rival de Nina, é sintomático que a propriedade, simulacro 
da aristocracia, seja designada como “doença de sangue”. Ana é, a um só tempo, 
representante da ordem e vítima da opressão, daí desvendar a matéria desalmada 
que perfaz a “estrutura interior da família”. Outras aparições da casa, sob nar-
radores diversos, também desdobram o paradoxo de uma solidez ruinosa – da 
casa, da família, do patriarcado. A estrutura abalada, porém ainda firme, é a tra-
dição que persevera, apesar das fissuras que o novo tempo da modernidade traz.

Certas formulações da mansão dos Meneses podem ser lidas como “ima-
gens dialéticas” do processo histórico-social:19

Assim rumamos em direção à chácara, aquela velha chácara que sempre 
fora a lenda e o orgulho da pequena cidade em que vivíamos. Querelas, 
notícias de violências e de rivalidades me vinham ao pensamento – a lem-
brança do Barão, por exemplo, mais ilustre, mais rico e mais nobre que os 
Meneses, morando numa fazenda distante da cidade, mas cujo nome e cuja 
casa, apesar de tudo, não conseguiam ter em nosso pensamento o prestígio 
romântico da casa dos Meneses. E de onde vinha esse prestígio, que poder 
garantia a essa mansão em decadência o seu fascínio, ainda intacto como 
uma herança poética que não fora roída pelo tempo? Seu passado, exclusi-
vamente seu passado, feito de senhores e sinhazinhas que haviam sido tios, 
primos e avós daquele Sr. Valdo que agora ia ao meu lado – Meneses todos, 
que através de lendas, fugas e romances, de uniões e histórias famosas, ti-
nham criado a “alma” da residência, aquilo que, incólume e como suspenso 
no espaço, sobreviveria, ainda que seus representantes mergulhassem para 
sempre na obscuridade. Era o que eu sentia, enquanto o carro atravessava o 
portão central e ia deslizando pela areia empapada do jardim; ah, lamentava 
eu ainda, reconhecendo mesmo sob a chuva o perfume peculiar aos jardins 
da Chácara, esses Meneses não sabiam o que significavam para a imaginação 
alheia, o valor da legenda que lhes cercava o nome, sua força dramática e 
misteriosa, a poesia que os iluminava com uma luz frouxa e azulada. Sim, 
essas velhas casas mantinham vivo um espírito identificável, capaz de orgu-
lho, de sofrimento e, por que não, de morte também, quando arrastadas à 
mediocridade e ao chão dos seres comuns. E não era isto o que acontecia, 
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com a escória última daqueles Meneses que já não chegavam mais ao tope 
do prestígio mantido pelos seus antecessores? E de dentro da chuva cerrada 
quase sentia procurar-me da distância o olhar do velho prédio sacrificado, 
com estrias de sangue que escorressem ao logo de suas pedras mártires. 
(Terceira narrativa do médico). (Cardoso, 1997, p.285-6)

A significativa imagem é dada pelo relato do médico de província. O olhar 
exógeno permite que se aquilate a persistência do velho código senhorial. A 
cidadezinha encampa e propaga o prestígio decadente da família encarnado na 
casa. A fala deste narrador capta um processo de mitologização que não se limita 
ao poder econômico – uma vez que os Meneses estão empobrecidos e o Barão 
é “mais ilustre, mais rico e mais nobre” –; tinge-se de algo misterioso, inson-
dável. O relato procura perscrutar a respeito de aspectos imponderáveis como 
a “alma” da residência e o caráter lendário que a cinge. O fragmento é signifi-
cativo do poder que emana da casa, no sentido dos valores aristocráticos que se 
revestem de traço sobrenatural, evidenciando o discernimento turvado em face 
do mito da superioridade natural. Assim, a herança colonial acaba por conferir, 
a casa e aos seus, caráter aurático: o singular inviolável nas cercanias do mito. A 
contradição é reforçada pela persistência do passado senhorial em face da malig-
nidade do novo. A perversa “herança poética”, o caráter lendário, a memória de 
“senhores e sinhazinhas” permanece, apesar da propriedade abrigar a “escória 
última daqueles Meneses”.20 O relato comprova o papel decrépito e alienante 
da família patriarcal cujos usos, valores e costumes se sobrepõem ao clamor 
contemporâneo de igualdade e individuação. Desse modo, a casa, literariamente 
configurada, revela-se constructo de ideologia e reflexão.

Em muitos momentos da narrativa, o espaço capta o páthos da experiência 
da subjetividade arruinada. O animismo que lhe empresta vida a faz detentora 
da vontade humana e má de matar. A casa assassinada também assassina; torna-
-se, a um só tempo, objeto e sujeito, é alvo e algoz, vítima e criminosa. Força 
lutuosa, contamina os moradores e assimila suas dores, numa espécie de via de 
mão dupla rumo à destruição: dissemina a impossibilidade de emancipação e tra-
duz a voz da intolerância e da hierarquia, mas também estará sujeita à transito-
riedade da matéria. Tradição e subjetividade parecem travar um pacto de morte.

A protagonista Nina, mulher cuja modernidade e encanto põem a perder 
o siso da família Meneses, constitui-se na antítese da ordem da casa. Ela encarna 
a interdita esfera do desejo e da liberdade humanas, acrescidas da beleza esfín-
gica e da volubilidade dos que não se deixam aprisionar. Sua fragilidade será pa-
radoxalmente sua força: sob sua presença acelera-se a derrocada da casa-família-
-tradição. Desejada e proscrita, Nina encarna tudo o que a família anseia e teme. 

O dinamismo do processo histórico, potencializado pela polifonia dos ca-
pítulos epístolas, inscreve-se no edifício e comunica-se com o corpo de Nina – o 
qual açambarca a juventude e a doença iminente. A chácara emulará um corpo 
em decomposição, colando-se à imagem da protagonista cujas carnes apodre-
cem em vida, intercambiando história e natureza. De modo que os opostos 



ESTUDOS AVANÇADOS 33 (97), 2019288

perfazem um só organismo que une vida e morte: o velho e o novo, a tradição 
e a ruptura –  a casa e Nina.

A decadência, porém, não se inicia com a doença da invasora. O movimen-
to ininterrupto de queda é onipresente e constante desde o início da narrativa. 
Muitas são as alusões a um presente que procura viver das sombras do passado. 
Memória da opulência, agora exânime, que se imprime no espaço e se incrusta 
nas subjetividades. O corpo social preservado à custa das vidas, emerge como 
corpo malsão, organismo eivado de morte, prestes a desfazer-se.

A prevalência do ambiente íntimo é também uma opção romanesca, uma 
vez que o lar e os limites concretos da vivência afinam-se à tendência introspec-
tiva. Tal imperativo domina sobretudo em A menina morta e Crônica da casa 
assassinada. O recesso da casa, o quarto de dormir, as salas e as dependências 
dos escravos ou empregados são os espaços da ação dos romances. Os sujeitos 
como que vivem na redoma da grande propriedade que condiciona a aventura 
humana. Por vezes, a ação se produz antes na interioridade do que na exterio-
ridade, atrelando-se à memória e à reflexão. A esse respeito, note-se que Fogo 
morto faz-se uma exceção, uma vez que, apesar da introversão, oferece mais 
diversidade espacial, abrangendo a casa-grande, o casebre e a vila. 

Do despontar do trabalho livre (A menina morta) passando pela decadên-
cia do patriciado rural (Fogo morto) até as angustiantes reminiscências do fausto 
e do poder da família mineira (Crônica da casa assassinada), irrompe o esmaga-
mento da subjetividade livre e emancipada, a consciência do fracasso e da culpa, 
a impossível autolibertação. 

Com efeito, se o espaço da privatividade é o espaço da família, anterior à 
pólis, portanto avesso à conquista da cidadania, os sujeitos reduzem-se ao outro 
de si mesmos (Arendt, 2013). Ao dar-se conta de que a intimidade de suas cor-
respondências fora violada, Carlota, por fim,

[...] descobria-se presa, limitada, prisioneira de alguma coisa difusa e ras-
tejante, que a cercava de forma invisível e a tolhia sem algemas sensíveis, 
semelhante a ameaças de cegueira ou de surdez, companheiras dos velhos. 
(Penna, 2001, p.336)

A atrofia da práxis ecoa nos signos do inumano comandados por forças 
sociais que se fazem fabulosas: o invisível e rastejante a prende, algema, cega e 
ensurdece. 

Não é por acaso a recorrência ao tema que corta os três romances: o di-
fícil processo de individuação em face da persistência do passado. O caráter de 
enclausuramento se refere à presença marcante da família, como se a arquitetura 
capturasse e zelasse pela memória dos seus. A grande propriedade é o reduto 
do clã cujo núcleo parental ampliado – parentes próximos, agregados e escra-
vos – encontra-se submetido às ordens de um patriarca (Candido, 1951). O 
aprisionamento garante a perpetuação da estrutura de poder e legitima a família 
tributária da economia monocultora e da escravidão. A simbiose entre espaço e 
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grupo estabelece contraponto com a exterioridade, expressa pela ordem da cida-
de, da individualidade. Ao incorporar todos esses significados, as casas tendem 
à antropomorfização: tornam-se casas-monstros, o sistema vivificado preserva o 
membro do grupo e condena a individualidade. Os fragmentos são expressivos:

A casa-grande subiu a cumeeira, as telhas brilhavam ao sol, a horta cresceu, 
o engenho subia as paredes, e com pouco o Santa Fé criava o seu corpo, 
era como gente viva, com os partidos de cana acamando na várzea. (Rego, 
1971, p.136, grifos meus)
Entretanto, do outro lado da casa que parecia um grande e monstruoso 
animal adormecido junto das palmeiras imperiais, todas as vinte janelas ras-
gadas em sua fachada se alinhavam simetricamente, com as guilhotinas des-
cidas e as portas de pau cerradas. (Penna, 2001, p.65, grifos meus)
E assim tudo continuava em sua aparência habitual, mas havia um princípio 
de desagregação, de ruína e desmoronamento que todos suspeitavam, e 
olhavam para o dono da casa como o único capaz de salvá-los, de tornar 
a fazer reviver e galvanizar aquele grande corpo que lhes parecia agonizan-
te, agitado pelo trabalho subterrâneo da morte. (Penna, 2001, p.97, grifos 
meus)
Cada qual sentia no íntimo ter o Grotão se fendido de alto a baixo, na 
iminência de ruir, e algum mal estranho corroía suas entranhas... (Penna, 
2001, p.267, grifos meus)
Na obscuridade, enquanto caminhava, vi a casa acesa, de janelas abertas, 
com uma ou outra sombra transitando em seus corredores; a Chácara, sem-
pre mergulhada em sua calma, surgia diferente para quem conhecia seus 
hábitos. Era curioso de se ver, e havia certo encanto nisso – um sopro novo 
parecia alimentá-la e ela se erguia atenta, como na previsão de aconteci-
mentos importantes. Não me lembrava de tê-la visto assim tão preparada, e 
possivelmente me orgulharia de sua nova atitude, se não trouxesse o coração 
pesado e não pressentisse que, como certos doentes graves, ela só abrisse os 
olhos para celebrar o próprio fim. (Cardoso, 1997, p.470, grifos meus)
Quem quer que a visse de longe, estranharia seu aspecto de coisa invadida e 
violada. No entanto, na metamorfose que a alterava, e isto desde o cimo até 
sua mais secreta estrutura, havia um silêncio, uma espera que lhe empres-
tava um dignificante tom humano. Vendo-a, era impossível não reconhecer 
a importância do momento: como que em sua estática atenção, ela aguar-
dava que a rajada passasse. Por cima, nos altos espaços que o céu azulava, 
percebia-se o estrondar da correnteza invisível, o vento, e era decerto a essa 
refrega que ela prestava atenção, com seus ouvidos de pedra, seus nervos de 
pedra, sua alma de pedra, silente e evocadora, como um instrumento de 
música morto na vastidão do campo. (Cardoso, 1997, p.474, grifos meus)

Instaura-se forte contraste entre a casa como organismo vivo, capaz de 
apreender os movimentos da natureza e da história, e a desvitalização dos su-
jeitos. A grande propriedade propaga a desindividuação, que confina o autoco-
nhecimento à esfera da distinção de classe. Sob a esfera do patriarcado, todos 
reduzem-se a espectros, meros fantasmas:
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Era triste ter de retornar àquela habitação imensa, cheia de alcovas som-
brias, cortada pelos corredores escuros e sonoros onde passavam fantasmas 
em pleno dia... (Penna, 2001, p.158, grifo meu)

Em certa medida, o estar em casa funciona como recusa ao enfrentamento 
da experiência, como se o confinamento pudesse prolongar a fixidez reconhecí-
vel, portanto falsamente confortável, do costume. O todo da composição roma-
nesca mira a casa e atinge o que lhe é antitético, entrevendo a “rua”: a centrali-
dade da vida doméstica conterá o espectro esmaecido da vida pública, palco da 
modernidade, virtual espaço entre iguais (Arendt, 2013). Graças à compleição 
formal dos romances, o reduto familiar desvenda-se, perversa e significativamen-
te, antes mundo que redoma.

Da interdição à loucura: a casa como hospício
Nesse percurso, o olhar para o caráter político do espaço romanesco ob-

serva mais uma dobra da figuração do confinamento: o engenho Santa Fé, a 
fazenda Grotão e a chácara dos Meneses evocam hospícios. A exigência aguda 
de controle, sob o imperativo da família, desemboca no seu oposto e a subje-
tividade fracassada encontra-se com a insanidade. Paira por sobre esse mundo 
comandado pelas casas-grandes a aniquilação da promessa da individualidade 
burguesa e os sujeitos, reduzidos ao núcleo familiar e indispostos à autonomia, 
acabam por apresentar fortes marcas de desequilíbrios psíquicos. 

A ambiência do Santa Fé assemelha-se a um manicômio. Tanto o coro-
nel Lula, quanto Olívia, moradores da casa-grande, dão conta da vertigem do 
mundo senhorial. Os pobres também colhem os respingos da irracionalidade do 
sistema: além da loucura de Marta, tanto Zé Amaro, quanto Vitorino trazem 
fortes marcas de desequilíbrios. O capitão amalucado, invectivando contra os 
poderosos e o seleiro atado à roda do ressentimento (Rufinoni, 2018).

A casa suntuosa e opressora do grande romance de Cornélio Penna é de-
lineada como um palácio sombrio e mal-assombrado por cujos corredores pe-
rambulam seus moradores, inquietos e insatisfeitos, frequentemente em estados 
de semilucidez. 

No Grotão, a inexistência de canais de desafogo para o sujeito é atroz: o 
trabalho compulsório, as primas empobrecidas, Carlota e Mariana como mario-
netes de um poder incontrolável. Todos sofrem as consequências da voragem do 
poder que enseja a atmosfera de desvario: “[...] e assim tentavam chamá-lo [ao 
padre] àquilo que para elas era a realidade, isto é, o meio delírio em que todas 
viviam” (Penna, 2001, p.210, grifo meu)

No romance de Lúcio Cardoso os desajustes se devem ao insustentável 
projeto de castração a que todos foram submetidos em nome da manutenção 
do antigo poderio. Dentre as interdições propagadas, emerge a aniquilação do 
desejo e do corpo, cuja resposta serão as transgressões ou pecados, dada a forte 
presença da religião. Ápice das castrações e impedimentos, a figura de Timóteo 
é exemplar. O filho pária dos Meneses, expulso do convívio da família e das 
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vistas do mundo externo é, contudo, mantido nos limites da casa, em aposento 
secreto. Proscrito pelos seus em razão da homossexualidade, aceita o expurgo 
e sobrevive em meio ao desatino. Nina, a individualidade também banida, irá 
afrontar a proibição do contato. Aproximam-se em face da inobservância do 
lugar desejado, daí o despontar de certa camaradagem, o ensaio de certa soli-
dariedade. No entanto, Timóteo não é apenas perseguido pela sua inadequação 
social; parte de seu delírio radica em uma curiosa, e talvez invertida, miragem 
de superioridade. Quando tomado pelo delírio, veste-se com as roupas de uma 
antepassada, mulher independente e ousada que também sofreu com os des-
mandos do grupo. De modo que a fantasia de vingança com laivos de emanci-
pação comparte do código interno. Mesmo ao afrontar seus algozes, projeta a 
impossível independência por meio de uma figura do panteão familiar: renega-
da, porém endógena.

Ele, ao mesmo tempo, pertence e não pertence à ordem da casa: não pode 
dela se safar, mas resta aprisionado em um aposento oculto. A casa dentro da 
casa lembra a lógica dos hospitais gerais, locais que, destinados a apartar os do-
entes dos sãos, operavam como instituições jurídicas.21 A esse título, também a 
edícula, palco dos encontros clandestinos, torna-se espaço interno de fuga. Pois 
até a transgressão circunscreve-se nos limites do clã. Como se a casa pudesse – e 
devesse – dado seu caráter moral, guardar os pecados de família, controlando os 
corpos – lentamente assassinando-os, por assim dizer.

Os romances, cada um à sua maneira, captam a opressão da casa-família-
-país e suas consequências. Trata-se, portanto, da formalização introspectiva do 
descompasso de uma modernidade que se faz pelo atraso, do desenho de uma 
anomalia social que se engasta nas subjetividades. A prosa que diz o mundo 
através das personagens plasma, pelo crivo da introversão, a matéria social bra-
sileira, como se o caráter “fora do lugar” da experiência histórica entalhasse a 
interioridade a golpes rudes, resultando em distúrbios psíquicos.22 Espectros 
da grande propriedade e da escravidão, a negação do indivíduo e da alteridade 
emerge como matéria social que molda a formação do sujeito moderno nacio-
nal. Consequências da introjeção de um sistema caduco, porém vigilante: sobre-
vivência residual, a fomentar a insanidade. 

Da loucura à morte: casas-túmulo
É de notar que os três romances trazem a morte nos títulos. Dos matizes 

estruturais às significações afins, urge interpretar o destaque dado à morte: o 
engenho e a criança estão mortos e a casa, por sua vez, foi assassinada. Qual seria 
o sentido mais fundo dessa morte à qual os romances se referem?

De algum modo, em todos comparece a notação fúnebre, por vezes insólita, 
que articula a crise da grande propriedade à percepção da casa como grande túmu-
lo cujos significados incidem sobre o peculiar processo de formação dos sujeitos.

Habitar e morrer são experiências contíguas. Alfredo Bosi já lembrou o 
quanto o ato de morar se articula à morte: a raiz comum vem de colo – a um só 
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tempo morar e cultivar a terra – cujo particípio passado cultus abrange tanto a terra 
já lavrada, marcada pelo tempo da experiência, quanto o culto dos mortos. A terra 
cultuada “é sinal de que a sociedade que produziu seu alimento já tem memória” 
(Bosi, 1993, p.13), processo de enraizamento que também permite ao homem 
sepultar seus mortos, de modo que o abrigo da vida se comunica com o da morte. 
O caráter de acolhimento que a instante final encerra também é mencionado por 
Bachelard ao estabelecer parentesco entre o teto, o ventre e o túmulo.23 

Contudo, a trama romanesca que retece sentidos absorverá a negatividade 
do processo civilizatório – cuja palavra base “cultura” também remonta a colo, 
do futuro culturus – e o abrigo, desprovido de conteúdo redentor, conterá sua 
antítese: será lápide e será cárcere.24 

Acompanhem-se os eventos fúnebres dos enredos: Zé Amaro suicida-se, 
a menina está morta, Nina morre de câncer. Contudo, os sentidos vão além do 
conteúdo manifesto.

Em primeiro lugar, a articulação entre a casa e o significado histórico da 
decadência perpassa os três romances: seja a derrocada da economia do engenho 
diante das usinas (Fogo morto), as vésperas da abolição ameaçando a empresa ca-
feeira (A menina morta) ou o derradeiro golpe representado pela incontrolável 
presença do sujeito livre (Crônica da casa assassinada). 

Em um segundo nível, o significado latente conduz à morte paulatina 
e constante do sistema. Concerne, ainda, ao tema da decadência, mas com a 
especificidade local de não se confundir com alguma destruição pontual e fulmi-
nante;25 ao contrário, trata-se de uma morte que se insinua na vida, dos sentidos 
da queda que contaminam o fastígio e repercutem na modernidade – lembre-se 
que o luto de A menina morta se nutre da opulência do ciclo do café; em Fogo 
morto, a rememoração do engenho grandioso contém os signos da ruína e, em 
Crônica da casa assassinada, o contemporâneo torna-se penosa expectação do 
ininterrupto fim.

Essa espécie de morte histórica a se infiltrar nas dobras de um regime cujas 
características se mantêm mesmo após a abolição faz pensar que a decadência 
é uma morte falhada, infinidade maligna, sempre reposta. Uma vez que os ro-
mances captam em diversos níveis o processo de desagregação do patriarcado, 
ao perseguir os conteúdos mais recônditos que a comparação entre os três ro-
mances possa aventar, os sentidos da morte comunicam-se com o alvorecer da 
individualidade sob o mundo livre. 

No fecho de Fogo morto, o engenho Santa Fé morre: “não bota mais, 
está de fogo morto” (Rego, 1971, p.290). A extinção do engenho dará lugar 
ao tempo da modernização que trará o coronelismo – adotado por Zé Paulino 
e negado por Lula de Holanda – e as usinas. Mas o conluio do velho com o 
novo continua a expurgar os fumos de igualdade expressos quer pela fala de Zé 
Amaro, quer pela ação de Vitorino. Não mais escravos, não ainda livres: aporia 
a corromper a promessa de reconhecimento pessoal.
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Quanto ao romance de Cornélio Penna, ao luto em face da sinhazinha, 
que abre o romance e cujas emanações algo sacralizadas dominam a narrativa e 
se enovelam à atmosfera noturna e enigmática do romance, segue o proposital 
apagamento de sua imagem pelo poder. A dúplice condição da morte daquela 
que seria a continuidade do mando faz a aniquilação recair sobre o sistema, eco-
ando a abolição que será decretada pela sinhá moça, Carlota.

É sintomático que o desconhecimento em face da liberdade – lembrar que 
o enredo recua ao XIX brasileiro – a faça tributária da morte. Ao final, a disso-
lução da fazenda articula-se à ideia de uma certa liberdade. Num misto de pesar 
em face do desconhecido e de impulso à vida, a morte da casa dialoga, parado-
xalmente, com o despontar da consciência. A enigmática exclamação de Carlota 
no fecho do romance pode ser lida nessa chave: a dos paradoxos intransponíveis 
da condição colonial. Como se o direito à escolha nascesse minado:

– Eu é que sou a verdadeira menina morta... eu é que sou essa que pesa 
agora dentro de mim com sua inocência perante Deus... Aquela que mor-
reu e se afastou, arrancando do meu ser o seu sangue para desaparecer na 
noite, não sei mais quem é...e a mim me foi dada a liberdade, com a sua 
angústia, que será a minha força! (Penna, 2001, p.541, grifo meu)

Em Crônica da casa assassinada, certa cadeia de acontecimentos conduz 
ao assassinato da chácara dos Menezes – sentido que, por si só, remete à personi-
ficação –, propriedade que se cola à tradição e aos ecos escravistas e aristocráticos 
que sustém a família. Nina, o agente insidioso da destruição, será vítima da força 
da casa que, lenta e dolorosamente, esmagará a protagonista amalgamada às 
pedras do casarão. A ruína da protagonista e a da família são eventos intercam-
biáveis; após a morte de Nina, diz Timóteo à governanta Betty:

Era evidente que para ela (para Betty) só existia a morte de Nina, e nem 
poderia apreender jamais que outra qualquer espécie de morte estivesse tão 
iminente, e fosse uma morte fria, executada a capricho, com mãos trabalha-
das para a perícia e o assassinato. (Cardoso, 1997, p.533)

A passagem é ambígua. Em nível manifesto, o agente da destruição é Ti-
móteo, mas a julgar pelo encadeamento geral da narrativa, a ação pode ser pra-
ticada por Nina e pela própria casa – ambas emissoras da destruição. As “mãos 
trabalhadas para a perícia e o assassinato” empreendem “outra qualquer espécie 
de morte”: o evento funesto se amplia abrangendo a devastação da família.

Em todos esses casos o que se vê é a aniquilação de uma possível subjeti-
vidade moderna e emancipada que jaz sob o peso da tradição aristocrático-es-
cravocrata. Imperam os valores do grupo, apolíticos e excludentes, avessos aos 
direitos do indivíduo e às potencialidades próprias ao mundo do trabalho livre.

O avanço do colapso não garante um mundo aberto ao sujeito; a ideia 
mais funda da decadência não ambiciona um outro tempo, mas tece o novo 
com os fios do velho. Sob esse ponto de vista, os romances privilegiam sujeitos 
invisíveis socialmente: para os homens pobres e livres de Fogo morto e para todos 
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em A menina morta, o espaço dos iguais ainda é impossível; já, em Crônica da 
casa assassinada, a desejável arena entre iguais é interditada, uma vez que o esta-
tuto do sujeito moderno é de tal modo desqualificado que ainda emerge como 
afronta e desprestígio.

Se a experiência coletiva e ritualística da morte deveria guardar um possível 
sentido totalizador e altruísta, nos romances a tradição ancestral é substituída 
por uma série de significações contextuais que enfocam o modo como os traços 
do processo de modernização na periferia condicionam a fisionomia e o destino 
das personagens. Daí a escolha pelo viés introspectivo, cujos vários procedimen-
tos formais procuram assimilar em nível profundo os percalços da formação do 
sujeito imerso na historicidade local. 

A promessa de liberdade burguesa atrelada ao retrocesso imprime sua marca 
em todos: senhores, homens e mulheres pobres e livres e escravos. A liberdade será 
amarga uma vez que a sobrevivência residual da escravidão é imperiosa e não se 
apagam sem mais as marcas do cativeiro. Os três romances, apesar da diversidade, 
aproximam-se por meio seja do foco na privatividade, seja na formalização matizada 
da introversão, delineando angulações da mesma verdade histórica: a aventura 
da subjetividade em formação na transição entre escravidão e liberdade em face 
do patriarcado moribundo. O palco da vida privada será a casa, cujas acepções de 
prisão, hospício e túmulo acompanham as vicissitudes da experiência nacional. 

Nesse caminho, uma das especificidades dos romances será que o paradoxo 
do foco nas subjetividades não resulta em autoconsciência ou profundidade filo-
sófico-reflexiva por parte das personagens: tal ocorre por não lhes ser facultada 
nem a percepção de seu lugar social, nem a clareza acerca dos condicionamentos 
sociais do conflito vivenciado; daí o mal-estar da existência enveredar pela religio-
sidade mórbida, pela fuga via mito ou pelo giro em falso do ressentimento. En-
castelados no universo apolítico da família, distantes da observância do estatuto 
da vida compartilhada, a marca dos sujeitos será a invisibilidade dos socialmente 
emudecidos,26 fronteira do não ser no limiar da insanidade. Mas que não se con-
funda a precária autorreflexão conferida aos personagens com a construção da 
introspecção em termos do todo das composições. As diferentes formalizações 
da interioridade serão responsáveis pela captação em profundidade da formação 
e do esvaziamento dos sujeitos; ou seja, para além da incompletude das vozes da 
matéria narrada, o alcance do ponto de vista advém do êxito da arquitetura ro-
manesca. Daí as peculiaridades: as vozes, a um só tempo, efusivas e inaudíveis dos 
pobres livres em contraste com o emudecimento do senhor arruinado, em Fogo 
morto; a feição fantasmagórica da introversão esvaziada em A menina morta; a 
intangível escrita da vida íntima, endereçada ao outro virtual, cuja visibilidade 
dependerá da complexa engenharia literária, no romance de Lúcio Cardoso.

A obstrução à ordem pública condiz com o patriarcado e seus resquícios, 
negá-la pressupõe a interdição à subjetividade e ao desejo, à cidadania e à voz. 
Postura que pressupõe a sobrevivência da ordem escravista, fundada na aniquila-
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ção do outro, ancorada na crença da desigualdade natural. O anacronismo da re-
sistência à modernidade conduzirá os sujeitos à loucura e a outros desequilíbrios 
psíquicos. Daí também a recorrência aos modos da morte que não se reduzem 
aos títulos das obras, impelindo ao núcleo mais profundo, latente: o desvario e a 
morte-em-vida do sujeito entre a velha ordem e o mundo burguês, consequências 
de uma modernidade que se produz mediante a negação da liberdade e do outro.

Assim, para além de a terra onde se vive ser o chão onde se morre, a 
existência passa a ser um arremedo de vida, uma morte-em vida. Pode-se de-
tectar a permanência do fracasso de que falou Mário de Andrade em nível mais 
diluído, porém não menos intenso, e por vezes inclusive embebido em atmos-
fera religiosa.27 A impraticabilidade do universo do ideal alimenta-se do sentido 
histórico de pós-utopia de que fala Luís Bueno como marco dos anos 1930: a 
negatividade que mina qualquer rota de fuga parece ser a regra para esses ro-
mances das décadas posteriores à experiência por ele analisada (Bueno, 2006). A 
ancoragem remete às vicissitudes da experiência da liberdade no país, limada de 
qualquer perspectiva revolucionária ou nostálgica – esta que, presente no ciclo 
da cana-de-açúcar, distante está de Fogo morto. É possível pensar no acréscimo 
de um caráter paralisante e melancólico,28 a engessar ação e reflexão, índice do 
acirramento da perda de horizonte e descrença diante do projeto de país. Afas-
tados da utopia do progresso dos anos de 1920, eivados do caráter crítico e 
representativo do país dos anos 1930, caberia indagar, ainda, acerca do momen-
to da enunciação que enforma o ponto de vista dos romances produzidos nos 
decênios de 1940-1950. São romances modernos cuja leitura de país debruça-se 
sobre o passado, substituindo as questões contemporâneas pela reflexão sobre as 
velhas estruturas. Como se a chave para leitura do país estivesse alhures; como se 
os fumos desenvolvimentistas escondessem certa verdade incontornável. Nessa 
toada, o anacronismo aparente de romances que posicionam o país dentro de 
uma casa privilegia o conflito insolucionado – entre o arcaico e o moderno, o 
cativeiro e a liberdade, a família e o sujeito – e a história local que se descortina 
acumula escombros, negando um promissor porvir.

Se o país se assemelha a uma casa, também será cárcere, manicômio e cemi-
tério. É sintomático que, ao absorver esteticamente os conflitos da modernidade 
nacional, o espaço familiar adquira fisionomias avessas à ordem. Note-se que as 
acepções aqui consideradas – prisão, hospício e túmulo – ultrapassam a feição 
da sociedade hegemônica, absorvendo justamente o que lhe é adverso, uma vez 
que constituem espaços de interdição e desterro. Um país dentro da casa: o pal-
co conservador da recusa à liberdade e à igualdade avizinha-se das instituições 
de expurgo e acaba por assimilar o sujeito ao criminoso, ao louco, ao morto. O 
confortável lócus do poder transmuta-se em espaço de exceção talvez porque, 
em nível profundo, e à luz dos direitos do indivíduo, assim o fosse. Logradouros 
de exílio, receptáculos dos resíduos da ordem: espaços de desvio, na contramão 
dos locais socialmente aceitos.29 Roupagens da casa que desnudam o país.
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Notas

1 Lembre-se o famoso prefácio a Cacau, comentado por Antonio Candido, no qual Jor-
ge Amado opõe sinceridade à literatura. Diz Jorge Amado no referido prefácio: “Ten-
tei contar neste livro, com um mínimo de literatura para um máximo de honestidade, 
a vida dos trabalhadores de cacau do sul da Bahia” (apud Candido, 2000, p.196).

2 Para o formalismo russo, por exemplo, o plano em que se enquadra o espaço é o da 
fábula, ou trama.  Exceção feita a Bakhtin, cujo conceito de cronotopo articula espaço 
e tempo. 

3 Aqui me valho, um tanto livremente, da menção de Foucault ao “espaço do dentro” 
e “espaço do fora” (Foucault, 2013, p.115).

4 O estudo de Gaston Bachelard (1990, p.87) A terra e os devaneios do repouso. Ensaio 
sobre as imagens da intimidade esquadrinha as imagens do elemento terrestre, entre as 
quais se encontra a casa. Entre as leituras da obra, tem-se que a casa, o ventre e a ca-
verna são signos da profundidade imemorial que conduzem ao retorno à mãe. A casa 
é também analisada enquanto “arquétipo sintético” cuja “topografia onírica” associa a 
vida íntima aos espaços – daí porão e sótão conduzirem, respectivamente, ao incons-
ciente e ao consciente –, culminando com a ideia de repouso e abrigo. Para o autor, a 
casa constrói um contrauniverso, uma vez que habitar é estar protegido.

5 “O espaço em que vivemos, pelo qual somos lançados para fora de nós mesmos, no 
qual se desenrola precisamente a erosão de nossa vida, de nosso tempo e de nossa his-
tória, esse espaço que nos corrói e nos erode é também, em si mesmo, um espaço hete-
rogêneo. Em outras palavras, nós não vivemos em uma espécie de vazio, no interior do 
qual seria possível situar indivíduos e coisas. Nós não vivemos no interior de um vazio 
que se revestiria de diferentes espelhamentos; nós vivemos no interior de um conjunto 
de relações que definem alocações irredutíveis umas às outras, e absolutamente não 
passíveis de sobreposição”. (Foucault, 2013, p.115).

6 Bill Bryson (2011, p.19) introduz seu passeio pelas peculiaridades que, ao longo da 
história, o ato de morar suscita, por meio da investigação de uma casa comum de pá-
roco de aldeia, dizendo: “Uma casa é um repositório incrivelmente complexo. O que 
descobri, para minha grande surpresa, é que tudo o que acontece no mundo – tudo 
o que é descoberto, ou criado, ou ferrenhamente disputado – vai acabar, de uma for-
ma ou de outra, na casa das pessoas. As guerras, as fomes, a Revolução Industrial, o 
Iluminismo – tudo isso está lá, no seu sofá e na sua cômoda, escondido nas dobras de 
suas cortinas, na maciez dos travesseiros, na tinta das suas paredes, na água das suas 
tubulações. Assim, a história da vida doméstica não é apenas uma história de camas, 
sofás e fogões, como eu vagamente supunha, mas sim do escorbuto e do guano, da 
Torre Eiffel e dos percevejos, dos ladrões de cadáveres e de mais ou menos tudo o que 
já aconteceu. As casas não são refúgios contra a história. É nelas que os fatos históricos 
vão desembocar”.

7 Segundo Pierre Bourdieu (2013, p.134-6): “A estrutura do espaço social se manifes-
ta, assim, nos mais diversos contextos, sob a forma de oposições espaciais, o espaço 
habitado (ou apropriado) funcionando como uma espécie de metáfora espontânea 
do espaço social. Em uma sociedade hierarquizada, não existe espaço que não seja 
hierarquizado e que não exprima as hierarquias e as diferenças sociais de um modo 
deformado (mais ou menos) e, sobretudo, mascarado pelo efeito de naturalização 
acarretado pela inscrição durável das realidades sociais no mundo físico: diferenças 
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produzidas pela lógica social podem, assim, parecer emergidas da natureza das coisas 
(basta pensar na ideia de ‘fronteira natural’)” [...] “O espaço social se encontra assim 
inscrito simultaneamente na objetividade das estruturas espaciais e nas estruturas sub-
jetivas que são, em parte, o produto da incorporação dessas estruturas objetivadas” 
[...] “O espaço social não é o espaço físico, mas ele tende a se realizar de forma mais ou 
menos completa e exata nesse espaço. O que explica que tenhamos tanta dificuldade 
em pensá-lo enquanto tal, em estado separado. O espaço, tal como nós o habitamos e 
como o conhecemos, é socialmente marcado e construído. O espaço físico só pode ser 
pensado como tal por meio de uma abstração (geografia física); ou seja, ignorando-se 
decididamente tudo o que ele deve ao fato de ser um espaço habitado e apropriado, 
isto é, uma construção social e uma projeção do espaço social, uma estrutura social em 
estado objetivado [...]”.

8 Nas palavras de Henri Lefebvre (2013, p.125-6): “[...] o espaço aparece, se forma, 
intervém tanto em um dos ‘níveis’ [estrutura e superestrutura] como no outro. Tanto 
no trabalho e nas relações de dominação (de propriedade) como no funcionamento 
das superestruturas (instituições). Portanto, desigualmente, mas onde quer que seja. 
A produção do espaço não seria ‘dominante’ no modo de produção, mas articularia os 
aspectos da prática coordenando-os – reunindo-os em uma ‘prática’, precisamente”..

9 Caberia considerar as relações estreitas entre o evento menor, a casa como espaço da 
vida privada, o inconsciente e a prosa de introspecção. Sobre a primazia do aconte-
cimento banal em certa linhagem do romance moderno, comenta Erich Auerbach 
(1986, p.493): “[...] confere-se menos importância aos grandes pontos cruciais ex-
ternos e aos grandes golpes do destino, julga-se que são menos capazes de fornecer 
algo decisivo acerca do tema; existe, por outro lado, a confiança de que em qualquer 
fragmento escolhido ao acaso, em qualquer instante, no curso da vida está contida e 
pode ser representada a substância toda do destino”. Para Bachelard (1990, p.89), 
ao se constituir um contrauniverso, a casa remete à vida noturna, estabelecendo re-
lações com o inconsciente: “Impossível escrever a história do inconsciente humano 
sem escrever uma história da casa”.  Nota, ainda, certa homologia entre as imagens de 
intimidade, profundidade, enraizamento e repouso e a descida a si mesmo, no sentido 
da introspecção.

10 Segundo Luis Alberto Brandão (2013, p.58 e 65), o histórico das teorias do espaço 
no século XX leva a quatro abordagens: “representação do espaço; espaço como for-
ma de estruturação textual; espaço como focalização; espaço da linguagem”. A fim de 
ampliar tais limites, o autor propõe outros, os quais nomeia de “expansões do espaço 
literário” (representações heterotópicas, operações de espaçamento, distribuições es-
paciais, espaços de indeterminação). Do ponto de vista das Ciências Sociais, o debate 
contempla nomes como Barthes, Foucault, Lefebvre e Bourdieu (ibidem, p.73-85, e 
Lefebvre, 2013). Para os propósitos do estudo da casa em articulação com a história 
e subjetividades em formação, será preciso mobilizar a ideia de espaço como imagem, a 
qual permite acolher a multiplicidade e potencialidade da literatura. Do idealismo da 
imagem bachelardiana à imagem dialética benjaminiana em cujo bojo ganha força a 
premissa do espaço como espaço social.

11 Muita vez, o recorte específico e multifacetado do desenho da casa exigirá a mobili-
zação de outras categorias como a da imagem dialética benjaminiana, por exemplo. 
Nesse sentido, a depender da elaboração estética, tal imagem pode ser lida de modos 
diversos, para além da mais ostensiva face metonímica. 
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12 Para Bachelard (1984), a gruta é “cavidade perfeita” e “todo abrigo quer ser uma 
gruta”. “A gruta” (ibidem, p.141-60, p.158 e 144). O filósofo discorre a respeito da 
gruta enquanto espaço privilegiado: abrigo natural, morada sem porta que, ao unir o 
dentro e o fora, ao mesmo tempo, protege e garante a liberdade. No entanto, o termo 
também remete à tradição do grotesco como categoria estética tal qual estudada por 
W. Kayser. O termo vem do italiano grota (gruta), inicialmente usado para designar 
certa ornamentação antiga cuja peculiaridade era a de anular as delimitações entre as 
ordens do mundo. Com o tempo passa a designar um princípio estilístico que, pre-
sente em diversas artes, aborda os procedimentos de estranhamento que conduzem à 
sensação de mundo às avessas, atmosfera afim aos sentidos capturados pelo romance 
(Kayser, 1986).

13 A esse título, cabe mencionar um dos fragmentos das Passagens, de Walter Benjamin 
(2007, p.255). O filósofo analisa os interiores da vida burguesa do século XIX como 
uma vida dentro de estojos: “[...] é preciso entender o habitar, em sua forma mais ex-
trema, como um modo de existência do século XIX. A forma primeva de todo habitar 
é a existência não numa casa, mas num casulo. Este traz a impressão de seu morador. 
A moradia transforma-se, no caso mais extremo, em casulo. O século XIX, como 
nenhum outro, tinha uma fixação pela moradia. Entendia a moradia como um estojo 
do homem [...]”. A ideia da experiência confinada em caixinhas e cofres ou da vida 
miniaturizada é afim ao universo de Cornélio Penna.

14 O fragmento remete a Sérgio Buarque de Holanda ao comentar o caráter autossufi-
ciente das casas-grandes, como se o privado subsumisse o público, como se as casas 
fossem vilas: “O engenho constituía um organismo completo e que, tanto quanto 
possível, se bastava a si mesmo. Tinha capela onde se rezavam missas. Tinha escola 
de primeiras letras, onde o padre-mestre desasnava meninos. A alimentação diária dos 
moradores, e aquela com que se recebiam os hóspedes, frequentemente agasalhados, 
procedia das plantações, das criações, da caça, da pesca proporcionadas pelo próprio 
lugar. Também no lugar montavam-se as serrarias, de onde saíam acabados o mobili-
ário, os apetrechos do engenho, além da madeira para as casas [...]”. Em seguida, cita 
a anedota contada por frei Vicente do Salvador, sobre o bispo de Tucumã para quem: 
“nesta terra andam as coisas trocadas, porque toda ela não é república, sendo-o cada 
casa” (Holanda, 2013, p.80-1).

15 Em estudo sobre L’Assomoir, de Zola, Antonio Candido (2004, p.63-7) analisa a 
função do meio e das coisas como “mecanismo condicionante” da narrativa e seus sig-
nificados. De passagem, menciona a pouca atuação da causalidade na prosa moderna 
(Kafka e Beckett), pois o homem está lançado em um mundo que lhe é alheio.

16 Assim também nessa passagem o Grotão confunde-se com o sistema: “Devia ter soado 
em algum relógio a última hora do Grotão, que assim começava a se desagregar sem 
esperanças de novas forças e sem ninguém para poder avaliar qual seria também o seu 
destino...” (Penna, 2001, p.430).

17 Lúcio Costa (1962, p.175) esboça expressiva imagem da relação entre a grande pro-
priedade e a escravidão: “A máquina brasileira de morar, ao tempo da Colônia e do 
Império, dependia dessa mistura de coisa, de bicho e de gente, que era o escravo. Se os 
casarões remanescentes do tempo antigo parecem inabitáveis devido ao desconforto, 
é porque o negro está ausente. Era ele que fazia a casa funcionar: havia negro para 
tudo, - desde negrinhos sempre à mão para recados, até negra velha, babá. O negro 
era esgoto; era água corrente no quarto, quente e fria; era interruptor de luz e botão 
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de campainha; o negro tapava goteira e subia vidraça pesada; era lavador automático, 
abanava que nem ventilador”.

18 O mapa da chácara, elaborado pelo próprio autor, testemunha a importância da de-
limitação espacial para o romance. O desenho atesta o destaque dado à proprieda-
de que, nesse caso, como também ocorre em São Bernardo, figura no título. Cabe 
lembrar que algumas edições de Casa-grande e senzala, de Gilberto Freyre, também 
adotam procedimento semelhante: a obra se abre com um mapa da casa-grande, de 
autoria de Cícero Dias. 

19 A esse título, leia-se a definição de imagem dialética de Walter Benjamin (2007, p.504): 
“Não é que o passado lança sua luz sobre o presente ou que o presente lança sua luz 
sobre o passado; mas a imagem é aquilo em que o ocorrido encontra o agora num 
lampejo, formando uma constelação. Em outras palavras: a imagem é a dialética na 
imobilidade. Pois, enquanto a relação do presente com o passado é puramente tempo-
ral e contínua, a relação do ocorrido com o agora é dialética – não é uma progressão, 
e sim uma imagem, que salta. – Somente as imagens dialéticas são imagens autênticas 
(isto é: não-arcaicas), e o lugar onde as encontramos é a linguagem” (cf. Brandão, 
2013, p. 99). A análise da imagem elencada parece corroborar tal conceituação.

20 O que pode remeter à reflexão de Foucault (2013, p.114)  a respeito do caráter ainda 
sacralizado do espaço contemporâneo, que se pode aferir por meio de algumas oposi-
ções ainda intocáveis como “entre o espaço privado e o espaço público, entre o espaço 
da família e o espaço social [...]”. No contexto local, acrescente-se ao intocado o peso 
da herança colonial. 

21 A respeito dessas casas de internamento, que surgem no século XVII, discorre Fou-
cault (2012, p.50 e 53): “o Hospital Geral não é um estabelecimento médico. É antes 
uma estrutura semijurídica, uma espécie de entidade administrativa que, ao lado dos 
poderes constituídos, e além dos tribunais, decide, julga e executa”. Assim, sob a veste 
de instituição médica, “o gesto que aprisiona não é mais simples: também ele tem 
significações políticas, sociais, religiosas, econômicas, morais”.

22 Pierre Bourdieu (2013, p.135): “O espaço social se encontra assim inscrito simultane-
amente na objetividade das estruturas espaciais e nas estruturas subjetivas que são, em 
parte, o produto da incorporação dessas estruturas objetivadas”. A alusão ao caráter 
“fora do lugar” da experiência histórica remete a Schwarz (1992).

23 O ventre como sarcófago ocorre nas imagens de Jonas (e a baleia) e do cavalo de 
Tróia, a partir das quais o filósofo tece considerações sobre a permutabilidade entre 
vida e morte: “[...] equivalência da vida e da morte: o sarcófago é um ventre e o ven-
tre é um sarcófago. Sair do ventre é nascer, sair do sarcófago é renascer”. A passagem 
é coroada pela sentença: “A múmia é realmente a crisálida do homem” (Bachelard, 
1984, p.137-8). Como se pode observar, os romances analisados vão na contramão 
desse postulado: a morte é desalento, ruína e danação. A presença da história na gêne-
se dos objetos estéticos subverte o idealismo acrítico da divisa de Bachelard. 

24 Conta Hélio Pellegrino (1997, p.785) que Lúcio Cardoso lhe presenteara com uma 
foto que trazia a seguinte dedicatória: “Esta é a casa em que comecei a morrer”.

25 Em “Autenticidade do romance brasileiro”, Carpeaux (1999) analisa a centralidade do 
tema da decadência nos romances brasileiros modernos, no sentido da recorrência à 
apreensão de um mundo em dissolução, ao contrário da emergência da modernidade. 

26 “Invisibilidade” no sentido utilizado por Jacques Rancière (2009).
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27 No caso de A menina morta e Crônica da casa assassinada, cujos autores e enredos 
mobilizam questões da crise do homem no mundo, o fracasso comparece também sob 
o ponto de vista também religioso. Em depoimento, Lucio Cardoso critica a leitura do 
“fracassado”, de Mário de Andrade. Para Lúcio, o herói do romance contemporâneo, 
da “literatura do desespero” posterior à Segunda Guerra, “não é bem um fracassado, 
mas um massacrado”, “ser crispado” e “patético” que é “símbolo de nosso tempo”. 
“Quase um manifesto” (in Cardoso, 1997, p.760-2). Cf. Andrade (1974).

28 Sobre a centralidade do caráter melancólico em A menina morta, ver Rufinoni (2010).  
Ver também Fernando Gil (1999) que, ao analisar Angústia, O amanuense Belmiro e 
Os ratos, estuda a recorrência do aspecto de paralisia e esvaziamento como sintomas 
do que chama de “romances da urbanização”.

29 Michel Foucault (2012, p.116) nomeia tais espaços de heterotopias: locais não hege-
mônicos “absolutamente outros quanto a todas as alocações que eles refletem e sobre 
as quais falam”. Uma das heterotopias descrita pelo filósofo compreende justamente 
os locais onde se encerram comportamentos considerados desviantes, como as prisões, 
os manicômios e os cemitérios. Coincidentemente, os mesmos locais aos quais conduz 
a interpretação da casa nos romances.
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resumo – A partir da análise do espaço da casa, o estudo comparativo dos romances 
Fogo morto, de José Lins do Rego (1943), A menina morta, de Cornélio Penna (1954), 
e Crônica da casa assassinada, de Lúcio Cardoso (1959), permite entrever complexo 
quadro de relações entre forma romanesca e sociedade brasileira. São romances cujos 
enredos transcorrem no interior ou à sombra do espaço doméstico cujo significado 
aponta para as especificidades da sociedade brasileira ancorada na estrutura e no fun-
cionamento do modo de produção escravista, expresso pela significativa presença do lar 
como casa-grande. Ao formular as especificidades locais, a casa-país transfigura-se em 
prisão, hospício e espaço tumular.

palavras-chave: Casa-grande, Patriarcado, Família, Prisão, Loucura.

abstract – From an analysis of the space of the home, a comparative study of the novels 
Fogo Morto, by José Lins do Rego (1943), A menina morta, by Cornélio Penna (1954), 
and Crônica da casa assassinada, by Lúcio Cardoso (1959), allows a glimpse into a 
complex framework of relations between novelistic form and Brazilian society. These 
are novels that take place in the interior or in the shadow of the domestic space, whose 
meaning points to the specificities of Brazilian society anchored in the structure and 
functioning of the slave-based mode of production, expressed by the significant presen-
ce of the home as casa-grande. By formulating local specificities, the house-country is 
transfigured into a prison, a lunatic asylum and tomb space.
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a edição do Jornal do Brasil do dia 2 de novembro de 1974, uma crô-
nica de Carlos Drummond de Andrade intitulada “Elegia do Guandu” 
propunha aos leitores, no Dia de Finados, não a costumeira reverência

aos familiares falecidos, mas uma homenagem aos “mortos do Guandu”, que, 
não sendo “amados por ninguém”, desciam “a correnteza a caminho do mar”. 
“Seus corpos” – dizia o cronista – “não há quem os reclame, de medo, ou seja 
lá pelo que for”. E prosseguia:

Se algum deles tem a sorte de derivar pela Restinga da Marambaia e ali é 
recolhido por pescadores – ah, peixe menos desejado – ganha sepultura 
anônima, que a piedade dos humildes providencia. Mas não é prudente 
pescar mortos do Guandu: há sempre a perspectiva de interrogatórios que 
fazem perder o dia de trabalho, às vezes mais do que isso: a liberdade, que 
se confisca aos suspeitos e aos que explicam mal suas pescarias macabras. 
São marginais caçados pela polícia ou por outros marginais, são suicidas, 
acidentados? Difícil classificá-los, se não trazem a marca registrada dos tru-
cidadores ou estes sinais: mãos amarradas, amarrado de vários corpos, pesos 
amarrados aos pés. Estes últimos mortos são fáceis de catalogar, embora só 
se lhes vejam as cabeças em rodopio à flor d’água, mas os que vem boiando 
e fluindo, fluindo e boiando, em sonho aquático deslizante, estes desespe-
raram da vida, ou a vida lhes faltou de surpresa?
[...] Garrafinhas chamam-se eles, os trucidados com chumbo aos pés, e não 
mais como ficou escrito em livros de cartório. O garrafinha no I não é dife-
rente do garrafinha no 2 ou 3. Foram todos nivelados pelo Guandu. Como 
frascos vazios, de pequeno porte e nenhuma importância, lá vão rio abaixo, 
Nova Iguaçu abaixo, rumo do esquecimento das garrafas e dos crimes que 
cometeram ou não cometeram, ou dos crimes que neles foram cometidos. 
(Andrade, 2013, p.160-1)
O tom comovido e questionador do cronista é realçado pelas imagens 

de corpos humanos boiando nas águas de um dos principais rios fluminenses; 
imagens que são, por si só, bastante eloquentes. Como o código que, seguido 
de números, passa a identificar os “frascos vazios” que já tiveram registro civil. 
O ritmo textual, ditado pelos períodos longos, parece sugerir o percurso do rio, 
e o jogo de palavras (“boiando e fluindo, fluindo e boiando”) estiliza a própria 
aparição e desaparição dos indesejados peixes no “sonho aquático deslizante” 
entrevisto pelo cronista. A elegia em forma de crônica trata também dos vivos, 
uma vez que a ameaça paira sobre aqueles que não ousam se esquecer do que 

“Em cinza enxovalhada”:
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veem. Nesse sentido, a amnésia social imposta é tão relevante quanto a política 
de extermínio de que o rio é testemunha, e torna a todos, inclusive os leitores, 
cúmplices do silêncio. A alusão aos mortos se completa com a referência aos 
“crimes que [os mortos do Guandu] cometeram ou não cometeram, ou dos 
crimes que neles foram cometidos”, e já não temos dúvida de que o autor se 
refere aos desaparecidos políticos durante a ditadura militar em seu período 
mais violento, os anos do governo Médici e do AI-5. Especialmente porque o 
rio Guandu, além de ter sido no início dos anos 1960 o cenário da “Operação 
Mata-Mendigos”, política higienista posta em prática pelo governador Carlos 
Lacerda, era também, conforme o relato de um dos líderes da Passeata dos Cem 
Mil, “um lugar habitual de desova de cadáveres durante a ditadura” (Palmeira; 
Dirceu, 2003, p.161). A inversão irônica dos crimes cometidos nos mortos do 
Guandu constitui, então, uma denúncia contra as atrocidades praticadas pelos 
militares contra os chamados inimigos do regime, em um momento, já no início 
da era Geisel, em que a discussão sobre a tortura e os desaparecimentos explodia 
na esfera pública (Napolitano, 2017, p.243). 

De certo modo, a imagem dos desaparecidos políticos contém a dos men-
digos indesejados de Carlos Lacerda, como a ressignificar e ampliar a barbárie 
histórica, agora estendida a todos aqueles que, suposta ou efetivamente, desa-
fiavam o poder instituído. Essa perspectiva dúplice da crônica, que pode ser lida 
simultaneamente como uma crítica à política de Lacerda e uma denúncia dos 
crimes cometidos pela ditadura militar, garante a voltagem política do texto. É 
assim que o motivo banal do feriado enseja um olhar mais apurado para a histó-
ria brasileira. Como formulou Antonio Candido (2004, p.21), nas crônicas de 
Drummond o pretexto imediato é capaz de descortinar reflexões imprevistas, 
afastando seus textos em prosa de certa gratuidade ocasional tipicamente atribuí- 
da ao gênero e os aproximando de um refinado ensaísmo o qual, partindo do 
detalhe insignificante, chega a uma reflexão cheia de consequências.    

O Drummond pungente e combativo da “Elegia do Guandu” pouco lem-
bra a entrada de O observador no escritório, de 1º de abril de 1964, que regis-
trava a “sensação geral de alívio” com a fuga do presidente João Goulart e a de-
posição de seu governo pelos militares (Andrade, 1985, p.148-9). Poucos dias 
depois, entretanto, o mesmo diário atestava a perplexidade do escritor quanto 
aos rumos do golpe: “Baixado o Ato Institucional, que atenta rudemente contra 
o sistema democrático. O Congresso, já tão inexpressivo, passa a ser uma pobre 
coisa tutelada. Vamos ver o que será das liberdades públicas”. Em menos de 
um mês, o “alívio” dava lugar à indignação do poeta ao saber da prisão de um 
vendedor de livros: “sob suspeita de quê?”, perguntava ele. Nos meses de maio 
e junho, era o próprio Drummond quem visitava a delegacia para depor sobre 
supostas “atividades subversivas” praticadas pela ex-diretora da Rádio Ministério 
da Educação: “os inquéritos desse tipo traduzem mais o espírito de vingança do 
que o de justiça”. Do desafogo à estupefação, o diário drummondiano funciona 
como uma espécie de sismógrafo das reações de parte da intelectualidade e dos 
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setores médios ao golpe militar, ao captar a progressiva tomada de consciência 
em relação às forças que efetivamente estavam em jogo e à ruptura radical pro-
movida pela direita. Poucos anos mais tarde, a decretação do AI-5 em 1968 e a 
tortura em larga escala pareciam não mais dar espaço a qualquer tipo de dúvida 
quanto à natureza antidemocrática e repressiva do regime.

A “Elegia do Guandu”, juntamente com outras crônicas escritas para o 
Jornal do Brasil (periódico no qual Drummond atuou entre 1969 e 1984) se-
riam reunidas em 1977 no volume Os dias lindos. Nesse mesmo ano, viria a lume 
pela MPM Propaganda o Discurso de primavera e algumas sombras, lançado co-
mercialmente pela editora José Olympio em 1978. O livro era composto por 
poemas em sua maioria também publicados no JB, à semelhança de Versiprosa 
(1967), volume que reunia os “poemas-crônica” das páginas do Correio da ma-
nhã. O título, que conjugava a luminosidade da florida estação com a escuridão 
dos tempos, já dava pistas sobre as motivações do poeta. Mais explícito, o texto 
da orelha, provavelmente redigido pelo próprio Drummond, pontuava que o 
livro trazia uma “poesia no tempo e sobre o tempo”, uma preocupação com a 
“defesa dos bens naturais” e com o “equilíbrio social”, bem como uma “sensível 
e saudável exaltação de valores culturais e humanos”. O verso do poeta adquiria, 
conforme o texto, “a utilidade imediata que tem um sinal de alarme ou um grito 
de SOS varando a noite” (Andrade, 1978).  

Como se vê, a necessidade de participação que caracterizou a alta produ-
ção drummondiana dos anos 1940 novamente se impunha – pautada por outras 
demandas, como a preservação da natureza, e no contexto de uma ditadura 
militar que durava década. Mas, para além do evidente apelo ecológico de todo 
o livro, patente no poema de abertura, “Águas e mágoas do rio São Francisco”, 
como se traduz a descida do poeta a essa outra praça de convites, em plena era 
Geisel, quase trinta anos depois de A rosa do povo? De que maneira, em meio a 
poemas menos célebres, mais irregulares e sem o ímpeto participante de 1945 o 
poeta procurava tratar, politicamente, de seu tempo? De modo a especificar al-
guns aspectos da poesia do assim chamado “Drummond tardio”, pode-se aten-
tar para um dos principais poemas de Discurso de primavera, a “Fala de Chico 
Rei”:  

1 Rei,
2 duas vezes, Rei, Rei para sempre,
3 Rei africano, rei em Vila Rica,
4 Rei de meu povo exilado e de sua esperança.
5 Rei eu sou, e este reino em meu sangue se inscreve.
6 Arranquei-o do fundo da mina da Encardideira,
7 partícula por partícula, sofrimento por sofrimento,
8 com paciência, com astúcia, com determinação.
9 Era um Reino que ansiava por seu Rei.

10 Tinha a cor do Sol faiscando depois de sombria navegação,
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11 a cor de ouro da liberdade.
12 Hoje formamos uma só Realeza, uma só Realidade
13 neste alto suave de colina mineira.
14 Aqui edifiquei a minha, a nossa Igreja
15 e coloquei-a nas mãos da virgem etíope,
16 nossa princesa santa e sábia: Efigênia,
17 sob as bênçãos da rainha Celeste do Rosário.
18 Meus súditos me são fiéis até o sacrifício,
19 por lei de fraternidade, não de medo ou tirania.
20 São livres e alegres depois de tanta amargura.
21 A alegria de meu povo explode
22 em charamelas, trombetas e gaitas,
23 rouqueiras de estrondo e júbilo,
24 canções e danças pelas ruas.
25 A alegria de meu povo esparrama-se
26 no trabalho, no sonho, na celebração
27 dos mistérios de Deus e das lutas do Homem.
28 Nossa pátria já não está longe nem perdida.
29 Nossa pátria está em nós, em solo novo e antiga certeza.
30 Amanhã, quem sabe? os tempos outra vez serão funestos,
31 nossa força cairá em cinza enxovalhada.
32 (Sou o Rei, e o destino da minha gente
33 habita, prenunciador, o meu destino.)
34 Mas este momento é prenda nossa e renascerá
35 de nossos ossos como de si mesmo.
36 Em liberdade, justiça e paz,
37 num futuro que a vista não alcança,
38 homens de todo horizonte e raça extrairão de outra mina mais
     [funda e inesgotável
39 o ouro eterno, gratuito, da vida.

Publicado no Caderno B do Jornal do Brasil na edição de 16 de outubro 
de 1976, o poema de Drummond fora criado para as comemorações do cen-
tenário da Escola de Minas de Ouro Preto, que aconteciam no mesmo ano, e 
integra a seção “Capítulos de história colonial” do livro Discurso de primavera e 
algumas sombras. A composição é discursiva, e nela uma personagem fortemente 
caracterizada conta sua trajetória. Chama a atenção, desde uma primeira leitura, 
a estrutura anafórica do poema, acompanhada por imagens que se replicam, 
como a do rei, do ouro, do reino e da mina. Também a divisão temporal é clara: 
os onze primeiros versos narram o passado da personagem, da África ao trabalho 
nas minas; os versos 12 a 29 enfocam o presente, quando Chico é livre e líder da 
irmandade; e os versos que se seguem ao trigésimo anunciam um futuro longín-
quo, cuja construção seria inspirada pela sua história e de sua gente.  
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O desenvolvimento do poema dá a conhecer a história da personagem: rei 
na África, teria vindo como escravo para as minas de Vila Rica, onde reconstruiu, 
aos poucos, um outro reino, trocando o “ouro da mina” pelo “ouro da liberda-
de” – isto é, comprando a sua alforria e congregando homens das mais diversas 
tribos, que com “paciência”, “astúcia” e “determinação” também foram por ele 
alforriados. O trabalho contínuo e esfalfante vem expresso no período rebarba-
tivo que começa no sexto verso: “Arranquei-o do fundo da mina da Encardi-
deira/ partícula por partícula, sofrimento por sofrimento,/ com paciência, com 
astúcia, com determinação”. Já aqui a rotina do trabalho na mina serve a um 
propósito maior, conferindo à personagem uma dose de cálculo e de liderança 
que a distingue de um indivíduo comum. 

Apesar do debate historiográfico em torno da real existência de Chico Rei 
(Martins, 2008, p. 295-9; Souza, 2002, p.314),1 as primeiras referências textuais 
que se conhecem a seu respeito datam de 1904: nesse ano, o escritor Afonso 
Arinos de Melo Franco (1971, p.75), em comunicação ao Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro (IHGB), apresentou a conferência “Atalaia Bandeirante”, 
em que mencionava a “lenda admirável do rei negro e de toda a sua tribo”. 
Também em 1904 é publicada a História antiga das Minas Gerais, livro do 
historiador mineiro Diogo de Vasconcelos, a quem Drummond, em Passeios na 
ilha, chama de “mestre”. Segundo Vasconcelos (1963, p.163), o congolês Ga-
langa, que perdera a esposa e quase todos os seus filhos na travessia para o Brasil, 
conseguiu formar “um Estado dentro do Estado”, a Irmandade do Rosário dos 
homens pretos (originalmente Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Pretos 
da Freguesia de Antônio Dias), constituída em 1717. Afirma o historiador que 
Francisco, então convertido à fé cristã, teria sido seu líder: “antecipou-se este 
negro à era das cooperativas, e precursou o socialismo cristão” (ibidem). 

Nas celebrações anuais de Nossa Senhora do Rosário − que teriam origina-
do as congadas −, Chico e sua corte, coroados, eram acompanhados por músicos 
e dançarinos em cortejo até a Igreja, ao qual se seguia grande festa profana e 
popular, confirmando uma tradição de coroação de reis negros que existia em 
Portugal desde o século XVI.2 Prossegue Diogo de Vasconcelos: “No Alto da 
Cruz [onde os membros da irmandade construíram a Igreja de Santa Ifigênia], 
ainda se vê a pia de pedra na qual as negras empoadas de ouro lavavam a cabeça, 
para deixá-lo naquele dia por esmola ou donativo” (ibidem, p.163). Ciente dos 
acontecimentos perturbadores, D. João V proíbe a alforria de negros escravos 
sem anuência dos proprietários ou motivos de força maior: “A Corte receou 
pelo exemplo não se erigisse por aqui poder maior que o dos brancos e já de 
mais longe previa a catástrofe sanguinolenta do Haiti” (ibidem).

Os apontamentos de Diogo de Vasconcelos, bem como os documentos 
com os quais o poeta deparou ao atuar na Secretaria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional são as principais fontes de Drummond para a crônica “Rosá-
rio dos homens pretos”. Nela, o escritor discorre sobre as irmandades do perío-
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do colonial, que “enxameavam nas Minas Gerais”. Criadas no âmbito da Igreja, 
sua origem remonta às confrarias de Nossa Senhora do Rosário que, desde o sé-
culo XVI, visavam à integração dos negros africanos recém-chegados a Portugal. 
Com o intuito de subordinar negros e mestiços, dando-lhes “freio social” por 
meio da supervisão de homens brancos, tais associações também serviram para 
que os escravos, à sombra da oficialidade, se organizassem e lutassem por suas 
alforrias, o que no caso brasileiro gerou diversos “choques sangrentos”. Uma 
luta contra o poderio colonial que se verificou, segundo Drummond, na lide-
rança exercida por Chico Rei, quando o rei africano obteve o domínio da Capela 
do Alto da Cruz, em Vila Rica, derrotando os “irmãos brancos” que queriam 
submetê-los, deslocados na ocasião para a Capela do Padre Faria. As irmandades 
dos homens pretos e as festividades do Rosário representavam, segundo o poeta, 
“a luta de classes longe dos quilombos”, porque o rei Congo e a rainha Ginga, 
engalanados e reverenciados em dias de festa, “exerciam jurisdição efetiva sobre 
seus ‘súditos’, alimentando a veleidade dos pretos de estenderem o seu poder 
aos próprios senhores brancos” (Andrade, 1975, p.27-8).  

O poema de Drummond, então, recupera a figura de Chico Rei e o papel 
das irmandades,3 dando voz à personagem e enfatizando o aspecto político das 
associações, as quais também serviram para a recriação de laços comunitários 
estilhaçados pelo tráfico. O “rei duas vezes”, que adquire com propósitos liber-
tários a mina onde trabalhara como escravo, atua na criação subversiva de um 
reino dentro do reino, e não há como deixar de notar o grau de autodetermi-
nação dos versos nos quais o líder reconhece a finalidade política dos festejos 
do Rosário: “Nossa pátria já não está longe nem perdida./ Nossa pátria está 
em nós, em solo novo e antiga certeza”. A alegria do povo negro, traduzida 
em música, toma conta das ruas durante os festejos, mas também “esparrama-
-se no trabalho, no sonho, na celebração/ dos mistérios de Deus e das lutas do 
Homem”, isto é, incorpora-se a um só tempo na devoção religiosa e nas lutas 
terrenas, o que reitera, por meio do paralelismo sintático, o caráter pragmático, 
contestador e, portanto, “perigoso” das irmandades.4 

O tom elevado da fala de Chico Rei se coaduna com o estatuto social 
da personagem e confere certa exemplaridade ao seu discurso, explicitado por 
meio do monólogo dramático. Nesse tipo de poema, caracterizado pela extrema 
ficcionalização da voz poética, um falante bem caracterizado clama por sua real 
existência diante de uma plateia silente (Sinfield, 1977, p.24-5). Drummond, 
portanto, dá voz à figura entre histórica e lendária de Chico Rei, e podemos 
seguir de perto o pensamento e a biografia do líder popular que, distante no 
tempo, à primeira vista não guarda relações com o momento da escritura.

Quanto às imagens, essas perfazem um primeiro movimento, ascensional, 
que vai do “fundo da mina da Encardideira” ao “alto suave de colina minei-
ra”, onde se situa a Igreja de Santa Ifigênia e se realizam as festas da rainha do 
Rosário. A dimensão construtiva, paciente e astuta da trajetória de Chico e dos 
cativos de Vila Rica se explicita nesses versos, uma vez que o degredo impos-
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to pelos brancos colonizadores é revertido em conquistas para o povo negro, 
materializadas na Igreja construída pelos escravos. A devoção à santa a um só 
tempo católica e negra (“nossa princesa santa e sábia”), nobre responsável pela 
disseminação do cristianismo na Etiópia, indica que a aceitação aparente da fé 
católica não se sobrepunha à necessidade dos cativos de se verem representa-
dos. As hagiografias contam que a princesa Ifigênia construíra uma casa para as 
mulheres vocacionadas à vida religiosa. Por essa razão, as iconografias da santa 
a representam com uma pequena casa em uma das mãos (Oliveira, 2006, p.60-
115). No poema, porém, é Chico Rei e seu povo quem oferece a Igreja constru-
ída à Ifigênia (“coloquei-a nas mãos da virgem etíope”) – o que reitera a força 
da ação coletiva, o poder de transformação material da realidade e certa distância 
em relação à perspectiva providencialista.5      

A Igreja de Santa Ifigênia começou a ser edificada no alto do morro de 
mesmo nome pelos membros da irmandade, diz-se que liderados por Chico 
Rei, por volta de 1733. Nos entalhes de madeira dos retábulos laterais, em meio 
a elementos ornamentais próprios do barroco, como as rocalhas, podem ser 
identificados ícones “disfarçados” da cultura religiosa iorubana: búzios, contas, 
conchas, lagostas, inhames, chifres de búfalo e insígnias dos orixás, como véus, 
espadas, cetros de palha e leques. Segundo Lázaro Francisco da Silva, tais ele-
mentos não caracterizam um tipo de sincretismo afrocatólico, mas sim um fe-
nômeno de incrustação cultural: transposição artística segundo a qual os ícones 
da cultura iorubana se alojam no contexto da cultura católica, “aí mantendo sua 
individualidade e função original” (Silva, 1995, p.75). 

A restauração feita pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, na dé-
cada de 1960, revelou ainda, por debaixo das camadas de tinta da nave central, 
a figura de um Papa Negro, associado pelos estudiosos ao próprio Chico Rei. A 
pintura teria sido recoberta, segundo documentos oficiais, por volta de 1785, a 
fim de se “consertarem coisas erradas” (ibidem, p.72). Tais evidências mostram 
o quanto as irmandades dos homens pretos eram, a um só tempo, lugar de ade-
são, mas também de resistência e transgressão da lei régia.6

No poema, a síntese do percurso ascensional de Chico e seu povo tem 
nessa Igreja seu ponto de chegada, como a compensar o trabalho desumano ao 
qual foram submetidos (o reino arrancado “sofrimento por sofrimento” se torna 
a realeza “no alto suave da colina mineira”). Ao final, o percurso rumo ao Alto 
da Cruz se inverte: a força dos ex-escravos, profetiza Chico Rei, “cairia em cinza 
enxovalhada” (o contraste entre o ouro faiscante e as cinzas, bem como o alto 
e o baixo, é evidente), sob tempos novamente funestos. Se o futuro imediato, 
ainda circunscrito à vida do líder e de seu povo, diz respeito à ordem régia que 
proibiu a compra da alforria pelos escravos, como entender a regressão histórica 
representada pela referência aos tempos capazes de macular e desonrar a memó-
ria do herói, reiterada pelos versos finais, que preveem não mais a conquista da 
liberdade, mas a árdua conquista do elementar direito à vida?                 
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O monólogo dramático pressupõe, conforme Alan Sinfield (1977), a 
construção ficcional de um “eu” que, distanciado no tempo e no espaço, não 
corresponde de imediato à persona e ao mundo do poeta, embora este último 
continue a exercer pressão sobre o todo do poema. Assim, essa forma peculiar 
de monólogo permite que experimentemos, como leitores, uma consciência di-
vidida: o ponto de vista do falante encerrado em seu mundo e que se explicita 
no texto, mas também o ponto de vista do poeta, que usa a voz de outrem para 
comunicá-lo subliminarmente, podendo reforçar ou anular os esforços comuni-
cativos da personagem construída. A dupla articulação entre uma perspectiva e 
outra seria análoga a um verso irônico ou a uma imagem ambígua, pois obrigaria 
os leitores a considerar a primeira pessoa do monólogo dramático como aquela 
que conteria, ao mesmo tempo, a voz da personagem e a do poeta (Sinfield, 
1977, p.32-3). 

No encerramento da “Fala de Chico Rei”, é possível perceber mais expli-
citamente essa dupla articulação: “Em liberdade, justiça e paz,/ num futuro que 
a vista não alcança,/ homens de todo horizonte e raça extrairão de outra mina 
mais funda e inesgotável/ o ouro eterno, gratuito, da vida”. Embora o discurso 
seja ainda proferido pelo líder africano que prevê o futuro como desabonador 
e indigno de tudo o que seu povo representara, a referência à mina metafórica, 
capaz de reverter esse cenário, não diz respeito apenas ao seu universo. Não por 
acaso, os versos abandonam os pronomes pessoais, e ganham certa autonomia 
em relação ao conjunto, como se se desprendessem da personagem e apontas-
sem para a falta de liberdade e para o aniquilamento da vida, que teria de ser du-
ramente reconquistada. Por isso, nessa última parte da “Fala”, a voz e os anseios 
do poeta situado nos anos 1970 se deixam entrever, tensionando o discurso em 
primeira pessoa e compondo um olhar crítico para a história brasileira, em um 
arco temporal que vai da escravidão à repressão ditatorial. No plano factual, 
embora o governo de Ernesto Geisel, momento em que Drummond escreve 
seu poema, seja equivocadamente associado a uma autoconsciente e progressiva 
“abertura lenta, segura e gradual”, o que se viu a partir de 1975 foi uma nova es-
calada autoritária, que culminaria, no ano seguinte, com atividades francamente 
terroristas por parte da direita. Tratava-se de um recuo da cúpula militar quanto 
às promessas de liberalização, atendendo ao núcleo duro da caserna e cedendo 
ainda mais espaço à pura repressão policial (Napolitano, 2017, p. 254). 

O poema responde então a esse momento, no qual a luta armada se via 
derrotada e os movimentos populares organizados ainda não haviam saído às 
ruas, o que aconteceria somente no ano seguinte. Se se levar em conta essa 
perspectiva (disparada pelo último verso, que aponta, no futuro, a necessidade 
de se garantir o direito à vida), a trajetória de Chico Rei e de seu povo, deson-
rados pela história vindoura, pode ser lida de modo retroativo a partir do lugar 
de onde fala o poeta. Como consequência, expressões contidas no discurso do 
ex-escravo, a princípio adstritas à história colonial — tais como “exílio”, “fideli-
dade até o sacrifício”, “pátria perdida”, “medo”, “tirania”, “cinza enxovalhada” 
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e “ossos”, parecem ser apropriadas também pela voz discreta de Drummond, 
que, por meio da personagem lendária, procura incrustar-se em sua fala e res-
ponder aos dilemas do presente. Não por acaso, as referências ecoam o universo 
de perseguições, desaparecimentos e políticas de extermínio promovidas pelos 
militares, bem como a resistência e a lealdade mútua entre os opositores do 
regime. Tais como os índices de religiosidade africana disseminados estrategica-
mente nos retábulos católicos da Igreja de Santa Ifigênia, os sinais cifrados de 
outra história e contexto político pontuam a fala de uma personagem à primeira 
vista restrita a um passado longínquo, e apontam para o potencial subversivo da 
fatura. A estrutura anafórica de vários dos versos e a duplicação de imagens e 
vocábulos constitui o correlato formal desse ponto de vista crítico sobre o pre-
sente, período em que as torturas infligidas aos escravos eram aperfeiçoadas e 
distribuídas, por meio de uma segurança pública militarizada, para todo o tecido 
social (Napolitano, 2017, p.145).

Ao colocar em relação dois acontecimentos históricos distantes entre si, 
mas pautados igualmente pela violência extrema e pela supressão de direitos 
elementares, Drummond enlaça eventos que se iluminam de modo recíproco.7 
Assim é que a vida de Chico Rei e o ciclo do ouro em Vila Rica explicam o Bra-
sil dos anos 1970, e esse contexto, por sua vez, redimensiona o alcance da fala 
da personagem. Como o poeta evidentemente não compartilhava de uma visão 
teleológica da história, segundo a qual os acontecimentos terrenos estariam pre-
figurados pelas Escrituras, a recorrência ao passado resgata a atuação dos líderes 
populares e denuncia o escravismo, mas também, simultaneamente, o caráter 
regressivo dos governos militares brasileiros nos anos 1970. Por meio desse 
enlace e do monólogo dramático, Drummond encontrava um dispositivo capaz 
de driblar a censura e desnudar o complexo colonial-escravista, apontando para 
a barbárie reposta pelo processo histórico em tempos de milagre econômico e 
desenvolvimento acelerado.

Além da contiguidade entre o Brasil colonial e o moderno, os versos fi-
nais do poema apontam para uma terceira dimensão, um “futuro que a vista 
não alcança”. Mas a transcendência mística própria da história sacramental dá 
lugar à utopia terrena, unindo “homens de todo horizonte e raça” no “direito à 
vida”, expressão da justiça social e da conquista do direito mais elementar. Nesse 
sentido, o desfecho aparentemente banal da composição responde também ao 
contexto repressivo, uma vez que aponta, no momento da enunciação, para o 
seu contrário: o “ouro da vida”, tornado gratuito, não mais seria apanágio dos 
apoiadores do regime. Ainda nesse final, os versos anunciam um futuro impre-
ciso, que, no entanto, terá em Chico Rei sua inspiração: “Mas esse momento 
é prenda nossa e renascerá/ de nossos ossos como de si mesmo”. A dimensão 
sacrificial da profecia de Chico enseja o futuro utópico, que renasceria a partir da 
memória e do legado de sua gente, ao mesmo tempo que marca certa indeter-
minação quanto à consecução do ideal, desautorizando uma leitura francamente 
otimista.     
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Não deixa de ser relevante o fato de que o poeta tenha resgatado a histó-
ria do líder africano como referência para o mundo futuro: a despeito da brutal 
repressão promovida pelo AI-5, o movimento negro voltava a ganhar força a 
partir de 1970, depois da desarticulação provocada pelo golpe de 1964. Embora 
vigiadas pelo Serviço Nacional de Informação (SNI), as associações negras pro-
moveram, já no início da década, uma reavaliação do papel do negro na história 
do Brasil. É o caso, por exemplo, do Grupo Palmares, que propôs a substituição 
dos festejos da Abolição pelo Dia de Zumbi, reivindicando o protagonismo do 
processo abolicionista para a população negra (Pereira, 2010, p.99). Também 
as demandas do período não se restringiam mais à inserção no mercado de tra-
balho, pauta que havia caracterizado o movimento nas décadas anteriores: a 
denúncia do mito da democracia racial se combinava com a necessidade de uma 
radical transformação de toda a sociedade, uma nova visão política que, dentro 
do movimento, convergia com a pauta de setores populares e grupos de esquer-
da (ibidem, p.103).

O poema dialoga com esse cenário e dá continuidade à reabilitação da 
imagem de Chico Rei (divulgada, desde os anos 1920, pelos intelectuais mo-
dernistas8), personagem que havia sido enredo da escola de samba Acadêmicos 
do Salgueiro em 1964. A tradicional agremiação, a partir de 1960, apresentou 
uma série de desfiles cujos enredos resgatavam líderes populares esquecidos pela 
história oficial.9 No ano seguinte ao desfile do Salgueiro, o escritor e dramaturgo 
Walmir Ayala publicaria Chico rei: poema dramático em sete cenas, e, por fim, em 
1966, viria à luz Chico Rei: romance do ciclo da escravidão nas Gerais, de Agri-
pa Vasconcelos, revelando que a ânsia por liberdade durante a ditadura militar 
encontrava no rei africano um símbolo. Ao referendar poeticamente a figura 
de Chico Rei como símbolo do combate à opressão em todas as esferas e de 
semeadura de um mundo livre da ditadura, Drummond, ao mesmo tempo que 
incorpora em sua poética um ícone da cultura popular, parece levar em conta as 
novas forças sociais do período, quando a guerrilha já se via derrotada. Sintoma-
ticamente, o poeta delega a sua voz a personagens e segmentos sociais que po-
deriam ressignificar a luta política para além do enfrentamento direto, ainda que 
essa voz projete, de modo ambivalente, “um futuro que a vista não alcança”.

Tanto a “Fala de Chico Rei” quanto a crônica “Elegia do Guandu” reve-
lam o posicionamento de Drummond quanto à ditadura militar em meados dos 
anos 1970. Por isso, são composições que contrariam o quase consenso sobre 
sua produção no período, a qual, acomodada nos refolhos da maturidade e da 
consagração, teria se esgotado na descrição do cotidiano (Lima, 1981, p.166-7); 
ou mesmo mantido uma postura equidistante em relação à direita e à esquerda 
(Alcides, 2014, p.161 e 167). 

O poema parece questionar também o lugar da poesia durante os anos de 
chumbo. Em perspectiva, pode-se dizer que, no imediato pós-1964, os gêneros 
públicos, como o teatro e a música popular, tomavam a dianteira, enquanto a 
poesia perdia o protagonismo na cena político-cultural do país (Schwarz, 1978, 
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p.80). Uma década depois do golpe, a poesia marginal caminharia em direção a 
uma ultrassubjetivação (resistência?) ante o poder repressor.10 É nesse contexto 
que o Drummond da “Fala de Chico Rei” reiterava a verve combativa e dúpli-
ce da “Elegia do Guandu”, por meio de uma composição aparentemente mais 
convencional e voltada para o passado. Essa composição, no entanto, dialogava 
com o teatro, como se o seu componente claramente dramático desvelasse a 
necessidade de se repensar os limites de uma arte que, de modo geral, vinha 
evitando a arena pública. Dessa maneira, o “grito de alarme varando a noite” 
anunciado no Discurso de primavera não se restringia ao clamor pela preservação 
da natureza, e poderia ser entendido, nos melhores momentos do livro, como 
uma tentativa do poeta de tornar a sua lira, uma vez mais, instrumento de valiosa 
reflexão política.

Notas

1 Tarcísio Martins afirma que Chico Rei nunca existiu, a não ser nos apontamentos de 
Diogo de Vasconcelos, e que o “exemplo antiquilombista” do fictício Chico Rei seria 
uma espécie de “zombaria” com a memória de quilombolas que efetivamente lutaram 
contra a escravidão, como o Rei Ambrósio, do Quilombo do Campo Grande, cuja 
existência é comprovada (Quilombo do Campo Grande: a história de Minas que se de-
volve ao povo. Contagem: Santa Clara, 2008, p.295-9). Para a historiadora Marina de 
Mello e Souza (2002, p.314), porém, há veracidade na história de Chico Rei, “pois se 
este não existiu tal como a lenda, pode ter existido personagem semelhante, que deu 
origem a ela, que em tudo se adequa às informações históricas acerca das lideranças 
negras às quais era atribuída o cargo de rei”. 

2 “A eleição de reis negros se dava fundamentalmente nas irmandades de homens pre-
tos, que tinham na maioria Nossa Senhora do Rosário como orago, mas também Santa 
Ifigênia, Santo Elesbão, São Benedito e outros de menor incidência. O prestígio deri-
vado dos cargos reais ou outros que compunham a corte festiva continuava em vigor 
mesmo após o término do mandato, pois uma vez rei, nunca se perdia a majestade” 
(Souza, 2002, p.207). 

3 A cerimônia de coroação do Rei Congo era praticada em Portugal desde o século XVI, 
por iniciativa das irmandades do Rosário. Segundo José Ramos Tinhorão (1988), a 
coroação simbólica expressava o reconhecimento da importância do reino do Congo 
(a mais bem-sucedida missão de conversão católica na África) pelo poder real portu-
guês. Nesse auto festivo realizado dentro das igrejas, os negros escravos reproduziam, 
em Lisboa, as embaixadas tribais que escolhiam o seu rei suserano, “com a diferença 
de que agora, na sua distante versão teatral, o Rei Congo recebia uma coroa de lata (e 
não o barrete original, o impu) e das mãos de um padre (em lugar do chefe religioso 
africano Mani Vunda)”. Para Tinhorão (1988, p.154-5), a coroação era uma forma de 
os escravos oriundos das nações ligadas ao Manicongo “buscarem o reconhecimento 
de sua superioridade sobre os demais”. 

4 “No quadro do sistema colonial escravista, no qual os africanos eram lançados a partir 
do apresamento em suas aldeias e do comércio atlântico, ao chegar no Novo Mundo 
as irmandades foram logo percebidas como uma das únicas formas de construção de 
laços de solidariedade e de afirmação cultural, permitidas e mesmo estimuladas pelos 
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senhores e pela administração colonial”. Isso não impediu, porém, que os “reis ne-
gros” eleitos pelas irmandades tivessem também papel de destaque “na organização de 
levantes, aglutinando insatisfações e tomando a frente de rebeliões ao invés de atuarem 
como agentes contemporizadores” (Souza, 2002, p.189 e p.235).

5 Antonio Candido recorda, nos anos 1980, a história da construção (e da demolição) 
de uma outra igreja de Santa Ifigênia, localizada em Cássia (MG), onde o crítico viveu 
com a família até 1928. Segundo ele, a igreja fora construída por Maria Velha, uma 
antiga escrava, em pagamento de promessa: “Se não me engano, a consagração foi ali 
por volta de 1927, talvez no Natal, com festa de congadeiros e moçambiques, pois ela 
era Rainha Conga. As pessoas gradas compareceram e o padre rezou a primeira missa. 
Ouvi contar então que Maria Velha teve um momento de extraordinária plenitude e 
improvisou uma espécie de alocução entrecortada, dizendo que ali estavam os bran-
cos, os ricos, os importantes, mas quem fizera aquela obra de Deus fora ela, pobre, 
negra e antiga escrava”. Para Candido (2002, p.294-6), Maria Velha e Tia Vitória 
(ex-escrava que ele conheceu nos tempos de menino e que, no interior de São Paulo, 
teria incitado outras companheiras a subverterem as ordens do seu senhor) compo-
riam o “batalhão modesto da memória das comunidades”, que no entanto formariam 
o miolo da história e exprimiriam o que nela haveria, muitas vezes, de mais humano. 
Algo desse espírito popular e contestador se faz presente no poema de Chico Rei, 
como vemos.        

6 A documentação relativa ao período revela que os membros da Irmandade negra, já 
em 1733, negavam filiação à Igreja Matriz de Antônio Dias, sob a alegação de que o 
pároco em nada lhes ajudara, não lhes prestando assistência e provocando problemas 
entre eles. “Livres da ingerência do pároco, elegem para si um capelão que os atenderá 
mediante pagamento de anuais, e constroem sua Capela, a Capela de Santa Ifigênia”. 
Essa insubordinação dos negros à hierarquia eclesiástica fez escola, pois perdurou até 
o fim do reinado pombalino, e se verificou também na Irmandade do Rosário de Cata 
Preta e nos Irmãos Crioulos de Nossa Senhora das Mercês (Silva, 1995, p.72-4). 

7 Algo desse movimento, no qual um acontecimento é significativo em si mesmo e 
em relação a outro, encontra desdobramento crítico nos ensaios de Erich Auerbach 
(1997, p.79) e no conceito de figura, a partir do qual o estudioso interpreta A Divina 
Comédia. Entretanto, a interpretação figural requer uma concepção de História e uma 
cosmovisão distintas da do poeta moderno, como tentamos demonstrar.

8 Os modernistas desempenharam um papel fundamental na divulgação e transmissão 
da lendária de Chico Rei e das cidades históricas mineiras. Mário de Andrade, já em 
1923, se referia ao “jongo de Chico Rei” no “Noturno de Belo Horizonte; dez anos 
depois, escreveria a letra do “Maracatu de Chico Rei”, bailado composto por Francis-
co Mignone. Manuel Bandeira publicaria, em 1938, o Guia de Ouro Preto, no qual 
também retomaria a lenda. Cecília Meireles dedicaria o “Romance VIII” a Chico Rei, 
no Romanceiro da inconfidência (1953); um ano mais tarde, Murilo Mendes trataria 
do líder africano na Contemplação de Ouro Preto.     

9 Sobre a ruptura estética promovida pelos enredos salgueirenses dos anos 1960, ver 
Pamplona (2013). 

10 Para um balanço da poesia do período e a compreensão da fragmentação estilística 
e do olhar miúdo como respostas tanto à vida danificada como ao trauma histórico 
promovido pela ditadura, ver Vieira (2018). 
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resumo – Este ensaio pretende examinar de que maneira Carlos Drummond de Andrade 
responde, em algumas de suas composições, ao contexto repressivo da ditadura militar 
no Brasil de meados dos anos 1970. Por meio da análise de um poema e de uma crônica, 
e levando em conta apontamentos de seu diário, o estudo procura demonstrar como o 
poeta se viu obrigado a tratar, de forma cifrada, do terrorismo de Estado e das forças 
políticas então em jogo, o que contraria o juízo quase consensual sobre sua produção 
no período e reitera o compromisso de Drummond com o seu tempo.

palavras-chave: Carlos Drummond de Andrade, Chico Rei, Ditadura militar, Monó-
logo dramático.

abstract – The aim of this paper is to examine how Carlos Drummond de Andrade, 
in some of his works, responds to the repressive context of the military dictatorship in 
Brazil in the mid-1970s. Through the analysis of a poem and a short story, and taking 
into consideration entries in his diary, this study tries to demonstrate how the poet felt 
obligated to deal cryptically with State terrorism and the political forces then in place, 
which contradicts the almost universal consensus on his literary production during this 
period and reiterates the poet’s commitment to his time. 

keywords: Carlos Drummond de Andrade, Chico Rei, Military dictatorship, Dramatic 
monologue. 
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e marocas traiu ou não, pouco importa. Afinal, o que interessa, em “Sin-
gular ocorrência” (Assis, 2004), são as diversas repercussões da suposta 
infidelidade da moça, cada qual oferecendo uma versão distinta sobre o que 

teria “realmente” acontecido, para complicar ainda mais as conjeturas do leitor. 
A rigor, nada no conto autoriza o veredito de que a traição teria sido verdadeira 
ou inventada: conclusão aliás impossível, já que é reiteradamente sonegada ao 
longo de um texto cujo desfecho tampouco contribui para esclarecer a ocorrên-
cia em questão. 

Não deixa de ser curioso, portanto, que a trama do conto se estruture 
justamente em torno dessa ocorrência, como prova sua alusão desde o título. 
Assim, se o enredo gravita em torno do hipotético adultério de sua protagonista, 
o que ele de fato privilegia são as derivas fantasmáticas do ocorrido, obscurecen-
do qualquer tentativa de esclarecimento. Em suma, como acontece também em 
Dom Casmurro, em “Singular ocorrência” é o real que fica à prova da dúvida, 
e jamais o contrário. Expediente recorrente no realismo psicológico da virada 
do século XIX ao XX, o exame das repercussões de um acontecimento duvidoso 
marca a prosa de alguns dos mais finos autores do período, como é o caso de 
Machado de Assis.

Ou de seu contemporâneo Henry James, que afirmava não cultivar qual-
quer interesse pelo “final da história” uma vez que considerava irrelevante até 
mesmo a própria “história”. No prefácio ao Retrato de uma senhora, James 
(1995) se refere à trama como “palavra nefasta”, por associá-la “àquelas situa-
ções que por uma lógica própria imediatamente se transformam, para o fabulis-
ta, em uma marcha ou corrida, em um tropel de passos rápidos”. Ao invés de 
lançar mão desse tipo de recurso, James preferia vasculhar as “forças ocultas” da 
expansão de uma ideia para tentar “recuperar a história íntima em questão”. Daí 
que, no mesmo texto, o autor recorde o amigo Ivan Turgueniev, acusado com 
frequência de não ter “história” suficiente, com quem diz partilhar a determi-
nação em economizar nos incidentes para investigar a vida interior das persona-
gens (James, 1995, p.5-18). Não eram, portanto, as peripécias da aventura ro-
manesca que estavam na mira do escritor norte-americano, mas sim o turbilhão 
dos acontecimentos mentais.

Seria um equívoco fazer valer tais considerações para a ficção de Machado 
sem atentar para as diferenças capitais entre um escritor e outro. Contudo, as 
palavras de James não deixam de oferecer uma chave produtiva para a compre-
ensão dos acontecimentos que se entrecruzam em “Singular ocorrência”. Não é 
difícil perceber que o conto expõe um desses momentos em que o autor brasilei-
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ro se entrega à tarefa de examinar as “forças ocultas” da expansão de uma ideia 
para tentar “recuperar a história íntima em questão”. Isso posto, cabe notar que 
o interesse de Machado em interrogar a vida interior dos protagonistas parece 
estar sempre a serviço de seu desejo de estabelecer nexos entre os pensamentos 
e as ações desses personagens, como se pode verificar num breve exame do en-
redo. Vamos a ele.2

Dois homens acompanham, com o olhar, a entrada de uma bela mulher de 
meia-idade na igreja da Cruz, que se detém no adro para dar uma esmola. Um 
deles se refere a ela como D. Maria de tal que, quando jovem, florescia com o 
nome familiar de Marocas. “Não era costureira, nem proprietária, nem mestra 
de meninas; vá excluindo as profissões e lá chegará” – esclarece ele para iniciar 
a história da moça que, pelos idos de 1860, esbarrou com seu amigo Andrade 
na rua, pedindo-lhe uma informação. Este, tendo ido ao teatro naquela mesma 
noite para ver A Dama das Camélias, lá deparou de novo com a jovem que “no 
último ato, chorou como uma criança”. Conheceram-se e “no fim de quinze 
dias amavam-se loucamente”, completa o narrador, dizendo que ela passou a 
viver inteiramente “para o Andrade, não querendo outra afeição, não cogitando 
de nenhum outro interesse”, aliás, “como a Dama das Camélias”. Testemunha 
privilegiada da “força e da sinceridade” dessa afeição, ele recorda que, estando o 
amigo comprometido com a família numa noite de São João, Marocas teria de-
clarado que imitaria uma personagem de teatro: “ia fazer como a Sofia Arnoult 
da comédia, ia jantar com um retrato; mas não seria o da mãe, porque não tinha, 
e sim do Andrade”. 

No dia seguinte, porém, “um tal Leandro”, sujeito reles e vadio, confi-
denciou ao moço que pelas dez horas da noite, na véspera, “uma dama vestida 
com simplicidade, vistosa de corpo, e muito embrulhada num xale grande” o 
cortejou e o levou para casa. Andrade logo reconheceu o endereço de Marocas 
e para lá seguiu no intento de confrontá-la com Leandro, que confirmou ser ela 
mesma. “A cena que se seguiu, foi breve, mas dramática”: “ela não confessou 
nada; mas estava fora de si, e, quando ele, depois de lhe dizer as coisas mais duras 
do mundo, atirou-se para a porta, ela rojou-se-lhe aos pés, agarrou-lhe as mãos, 
lacrimosa, desesperada, ameaçando matar-se; e ficou atirada ao chão, no patamar 
da escada; ele desceu vertiginosamente e saiu”.   

Para explicar o ocorrido, o narrador chega a evocar uma “frase de tea-
tro que pode explicar a aventura, uma frase de Augier, creio eu: a nostalgia da 
lama”. Mas Andrade, desconsolado, buscava outras razões, não raro “agarrado a 
inverossimilhanças”, tentando fugir à realidade. Foi com essa disposição de espí-
rito que ele atendeu, no dia seguinte, uma criada de Marocas, desesperada com 
o seu desaparecimento. Ao lado do narrador, o rapaz percorreu a cidade toda em 
busca da jovem, já convencido de que o incidente da véspera era falso e tentando 
“acomodar a realidade ao sentimento da ocasião”. Quando enfim a encontrou, 
abatida e fraca num quarto do Jardim Botânico, “caíram nos braços um do ou-
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tro. Marocas chorou muito e perdeu os sentidos”.  Reconciliaram-se de imedia-
to, logo em seguida ela foi presenteada com uma casinha e só se separaram anos 
depois, quando ele seguiu a trabalho para o norte, onde veio a morrer. Ela, por 
sua vez, “sentiu profundamente a morte, pôs luto, e considerou-se viúva”. 

“Que lhe parece tudo isto?” – pergunta por fim o narrador ao seu interlo-
cutor, retomando a cena inicial. Ao que o outro reage, para dar um desfecho ao 
conto e nos devolver ao título, sem nada esclarecer: “Realmente, há ocorrências 
bem singulares, se o senhor não abusou da minha ingenuidade de rapaz para 
imaginar um romance...”.  

Econômico nos incidentes, aqui e acolá emprestados dos melodramas da 
época, Machado investiga a vida interior dos personagens de forma rigorosa-
mente parcial: para tanto, ele se vale de um narrador masculino, francamente 
identificado com o protagonista do conto, para contar a história da personagem 
feminina, cuja identificação é sempre apresentada de forma oblíqua. Do começo 
ao fim, a narrativa está a cargo de um homem que expõe fatos e os interpreta não 
só na condição de amigo de Andrade como também, confessadamente, como 
seu parceiro de aventuras extraconjugais (“jantávamos às vezes os três juntos; 
e... não sei por que negá-lo. – algumas vezes os quatro”). Quanto à Marocas, 
sua situação difere em muito daquela desfrutada pelo amante: enquanto esse 
tem um porta-voz garantido, a figura dela parece ficar o tempo todo na depen-
dência da intermediação do narrador, que lhe empresta a voz e o ponto de vista 
em distintos momentos de sua história.

Observador da moça desde o primeiro parágrafo do conto, o narrador 
acompanha cada passo dela como se fosse um espectador privilegiado que, sen-
tado na primeira fila do teatro na companhia de seus amigos, se deleita em con-
templar a atriz que contracena com um dos seus. Resta saber, portanto, o que 
faz dela uma personagem tão singular. 

* * *
A fabulação literária em torno da prostituta passou por significativas mu-

danças na Europa da segunda metade do século XIX. Talvez esse tenha sido 
um dos imaginários que mais se alteraram no período, marcando o ocaso das 
cortesãs romanescas que, dotadas de uma nobreza de alma sem par, não mediam 
esforços para sacrificar as promissoras carreiras – e mesmo as vidas – em razão 
de seus amados.3 Assim, se a gloriosa aparição de Marguerite Gautier na cena 
simbólica da metade do século representou o auge desse tipo de personagem, 
não menos digno de nota foi seu declínio nas décadas seguintes. A partir de 
meados dos Oitocentos, o mito hegemônico da prostituta redimida pelo amor 
foi perdendo espaço para uma imaginação complexa e plural que impedia o con-
finamento dessa mulher numa só imagem.

Por certo, tal deslocamento seria improvável não fossem as expressivas 
alterações que se evidenciavam igualmente no gosto de um publico cada vez 
menos identificado com as virtudes das heroínas românticas. Se a fabulação so-
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bre o amor venal mudava nos livros era porque sua percepção nas ruas passa-
va igualmente por significativas transformações. Lembra Alain Corbin (1982, 
p.300), em seu clássico estudo histórico sobre o tema que, a partir de 1870, a 
França viu aparecer “uma nova demanda em termos de prostituição; mudança 
mais qualitativa que quantitativa; demanda de outra natureza social e mental 
que suscitou condutas consumistas de maior visibilidade e mais apreciadas pelo 
olhar burguês”.4 

Afinal, a figura da cortesã de boa índole havia se tornado inverossímil 
quando confrontada com as protagonistas da cena histórica. Já no início do 
Segundo Império, a capital francesa viu nascer um novo tipo de oferta sexual, 
pactuada com o apetite burguês para o consumo e o prazer. Para atender a essa 
demanda, uma nova mulher surgia, circulando à vontade entre os redutos reser-
vados e as ruas parisienses, onde ficava exposta às fantasias dos passantes. Ou-
sada, “a cortesã de 1860 era uma ofuscante construção artificial”. A prostituta 
tornava-se então uma popular personalidade pública, cujos feitos escandalosos 
alimentavam as crônicas diárias da imprensa. Como conclui Charles Bernheimer 
(1994, p.781-2), “cheia de disfarces, subterfúgios e falsificações”, o que nela 
mais atraia era “sua espetacular teatralidade”. 

Não cabe aqui um exame aprofundado dessa tópica, mas convém ao me-
nos citar o nome de Baudelaire que, já em meados do século XIX, foi o grande 
artífice literário dessa transição entre sensibilidades. Para definir a estética da 
modernidade, da qual ele foi efetivamente o precursor, sua obra muitas vezes 
evoca a meretriz que, em parceria com o flâneur, lhe serve como alegoria da 
cidade e da vida moderna. Com as Fleurs du Mal, de 1856, o poeta supera o 
tom por vezes melodramático de Splendeurs et misères des courtisanes, publicado 
na década anterior por Balzac, para realçar a ambivalência trágica das mulheres 
“decaídas”, o que também sinaliza o nascimento do modernismo nas artes.

Ora, é justamente em O pintor da vida moderna, que Baudelaire faz de-
morados comentários sobre a profusão de ornamentos femininos que caracte-
riza as cortesãs da época, sempre “muito enfeitadas e embelezadas por todas as 
pompas artificiais, seja qual for o meio a que pertençam”. Esses aparatos cênicos 
funcionavam como molduras da condição marginal dessas mulheres, chamando 
a atenção do poeta: “espécie de boemia errante nos confins de uma sociedade 
regular, a trivialidade de sua vida, que é uma vida de astúcia e de combate, vem à 
luz fatalmente através de seu invólucro majestoso” (Baudelaire, 1995, p.877-8).

Portadora de muitas faces, a cortesã da segunda metade dos Oitocentos 
tornou-se uma interrogação vertiginosa, excedendo as fronteiras da fabulação li-
terária. Basta recordar o candente debate que se travou entre médicos, policiais e 
juízes no fim do Segundo Império, cujas classificações beiram o absurdo, acerca 
de qual mulher deveria ser considerada, ou não, nessa categoria. Basta lembrar, 
igualmente, a quantidade de termos com que a meretriz passou a ser designada 
a partir de então, que comportavam inúmeras variações de significado, das mais 
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ínfimas às mais expressivas.5 A essas evidências poderiam ser acrescentadas mui-
tas outras, todas elas convergindo para uma só conclusão: a prostituta termina 
o século ostentando, em definitivo, o estatuto de enigma.  Enigma, vale repetir, 
que se exibia em toda sua pompa teatral.

No Brasil, essa mudança de perspectiva ocorreu um pouco mais tarde, 
coincidindo com a virada do século XIX ao XX, quando se ampliou sensivel-
mente o imaginário literário em torno do amor venal. A voga dos romances que 
seguiam o modelo romântico da prostituta redimida pelo amor – cujo melhor 
exemplo é Lucíola, publicado por José de Alencar em 1862 – também sofreu 
grande impacto. E ainda que não tenha sido de todo ultrapassado, esse mode-
lo antes hegemônico com certeza se retraiu diante do aparecimento de novas 
formas narrativas que abordavam a personagem valendo-se de outras molduras.

Nunca é demais lembrar, contudo, que o país estava longe de partilhar a 
mesma sociabilidade que dava base a tais deslocamentos sensíveis na França. Afi-
nal, na sociedade brasileira do fin-de-siècle, o novo apetite burguês se acomodava 
a antigos valores patriarcais, católicos e escravocratas, estabelecendo parâmetros 
bem diferentes dos europeus para as equações locais entre forma literária, ero-
tismo e moralidade. Mesmo assim, em condições históricas distintas, os modos 
de fabular a prostituição também passaram por transformações significativas. 
Essas ocorreram em paralelo à passagem do Império para a República, quando 
a cultura nacional buscava vias de renovação e a leitura de autores franceses se 
tornava cada vez mais corrente entre o público letrado da nação, do qual faziam 
parte nossos melhores escritores.  

Entre eles estava a figura ímpar de Machado, que pode ser considerado o 
primeiro autor do país a representar a prostituta fora dos padrões fixados ao lon-
go do século XIX. Com efeito, ao criar a impenetrável protagonista de “Singular 
ocorrência”, de 1883, o escritor iria instaurar um marco na fabulação brasileira 
em torno dessa personagem, operando uma virada definitiva na sua imagem 
literária. 

* * *
Não são poucos os intérpretes que consideram “Singular ocorrência” um 

dos contos mais enigmáticos de Machado. Não são poucos, igualmente, os que 
veem esse enigma formulado já no título, cuja estranheza parece acentuar-se 
quando cotejado com a trama. De fato, numa primeira leitura, nada parece real-
mente singular na história banal de uma aventura amorosa entre um respeitado 
pai de família e uma moça qualquer. Afinal, a “vida dupla” de homens podero-
sos, coronéis, políticos ou magistrados, era absolutamente comum na sociedade 
oitocentista do país, da mesma forma como o era a existência de Marias de tal, 
as chamadas “teúdas e manteúdas” que só conseguiam superar o desamparo 
familiar e social quando entravam na órbita desses homens em troca de seus “fa-
vores”. Daí que boa parte dos intérpretes associe a ocorrência referida no título 
à inesperada traição por parte de Marocas. 
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Luís Roncari (2007, p.234-7) chama a atenção para o confronto entre um 
Andrade – personagem indicado pelo nome de família – e uma Maria qualquer, 
que nem nome tem: como, então, uma mulher de seu extrato colocaria a perder 
o relacionamento com um sujeito bem colocado na sociedade por uma noitada 
com um pobre-diabo? Segundo o crítico, a notável ironia do título dá a chave 
do texto ao apontar a ousadia da personagem feminina, que não só inverte o 
código social ao trair um bacharel com um sujeitinho qualquer, como termina 
por triunfar diante dos dois “andros”, Andrade e Leandro. Assim também, John 
Gledson aposta na singularidade dessa mulher, observando que ela se destaca 
dos perfis literários estereotipados da prostituta oitocentista, à exemplo inclusive 
de Marcela, a cortesã espanhola das Memórias póstumas de Brás Cubas. Gledson 
(2004, p.47-8) chega a sugerir que o conto de Machado, numa espécie de pro-
fissão de fé feminista, defende “uma visão das necessidades (e direitos) emocio-
nais e sexuais da mulher que teria chocado a maioria de seus leitores masculinos 
(e femininos) até o fundo da alma”.

Para além mesmo das razões elencadas por Roncari e por Gledson, os 
intérpretes são unânimes quanto à particularidade da protagonista do conto, a 
quem sempre cabe o epíteto de singular e uma infinidade de outros termos que 
o reiteram. É o que propõe Ivo Barbieri (2008, p.118) ao dizer que Marocas 
aparenta “uma face distinta a cada momento”, por ser “surpreendente, imprevi-
sível, inverossímil”. Os exemplos se multiplicam e não deixam de sugerir que os 
repetidos adjetivos evocados pelos críticos, no afã de descrever a singularidade 
da moça, cabem para qualificar o próprio conto, que também provoca certa es-
tranheza, como se envolvido por uma aura de irrealidade. Como bem sintetizou 
Antonio Candido (1970, p.28), a exemplo do que acontece com a figura da Ma-
rocas, em “Singular ocorrência”, “os atos e os sentimentos estão cercados por 
um halo de absurdo, de gratuidade, que torna difíceis não apenas as avaliações 
morais, mas as interpretações psicológicas”.

Uma aura de irrealidade, um halo absurdo, uma gratuidade estranha – tal-
vez esteja precisamente aí, nesses atributos vagos e equívocos, o segredo desse 
texto tão enigmático quanto sua protagonista. Por isso, uma possível chave para 
se abordar essa dimensão que foge à realidade e escapa às marcas do possível é 
dada pela incontornável presença do teatro no interior do conto. 

João Roberto Faria (1991) dedicou um esclarecedor artigo ao tema, ob-
servando que “Singular ocorrência” é “escrito na forma de um diálogo entre um 
narrador e um interlocutor e estruturado com base num outro diálogo, menos 
evidente, travado com três peças teatrais: A dama das camélias, de Alexandre Du-
mas Filho, O casamento de Olympia, de Émile Augier, e Eu janto com mamãe, de 
Lambert Thiboust”. Para o crítico, apesar das diferenças entre Marocas, meretriz 
pobre e analfabeta, e as cortesãs de luxo que protagonizam as peças francesas 
(Marguerite Gautier, Olympe Taverny e Sophie Arnould), a intertextualidade com 
o teatro se impõe “como princípio estruturador do enredo e das características da 
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personagem central” (Faria, 1991, p.161-6). Importa, aqui, atentar para a analo-
gia entre a trama e sua protagonista, ambas compostas segundo a lógica teatral.

Com efeito, o conto se organiza em torno de uma rigorosa dinâmica do 
olhar que, não raro, se superpõe às falas para indicar uma marcação fixa entre 
aqueles que olham e aquela que é olhada. Isso se evidencia já no primeiro pará-
grafo quando Marocas, sendo observada na entrada da igreja, se detém no adro 
para dar uma esmola. Cena ambígua, que pode supor tanto uma simples des-
crição do narrador que a vê a distância quanto uma encenação da personagem 
que se sabe olhada. Ambiguidade que se repõe em diversas passagens, como na 
ocasião em que a moça aborda Andrade na rua, pedindo ajuda para encontrar 
um endereço: isso feito, ele a segue com o olhar e a surpreende diante da “casa 
que buscava, ainda assim perguntando em outras”. Também digna de nota é a 
cena do teatro, onde ela parece disputar com Marguerite Gautier a atenção de 
seu observador, ao ser flagrada na plateia em copiosas lágrimas. Aliás, mais tarde 
ela será vista exatamente “como a Dama das Camélias”, papel de que só abre 
mão para “fazer como a Sofia Arnoult da comédia”, no dia em que Andrade vai 
jantar com a família.

Há uma expressiva troca de sinais nessa dinâmica, uma vez que “ser vis-
ta” parece implicar menos a posição passiva dada pelo tempo verbal do que a 
posição ativa de uma atriz no palco. Aqui o espaço cenográfico se torna mais 
importante que o tempo, e o gesto fala mais alto do que o verbo. 

A chave permite interpretar inúmeras passagens do conto, em especial 
aquelas em torno da suposta traição de Marocas. Como se sabe, ao confronto 
entre a moça e Leandro sucedeu-se uma cena “breve, mas dramática”, como 
que anunciando a dramaticidade ainda mais intensa do reencontro dos amantes 
no dia seguinte, quando “Marocas chorou muito e perdeu os sentidos” diante 
dos olhares masculinos que a cercavam. Transcorridas as peripécias de praxe, 
entre lágrimas, desmaios e toda sorte de comoções que, descritas em detalhe, 
levaram à reconciliação, a derradeira cena que merece menção coincide com a 
morte do Andrade. Mesmo não sendo sua esposa, ela “considerou-se viúva” e, 
enlutada, representou o papel com tal propriedade que “nos três primeiros anos, 
ouvia sempre uma missa no dia do aniversário”. 

Findo o relato do narrador, seu discreto interlocutor, abismado com o que 
ouvira, pergunta se o amigo não teria abusado de sua “ingenuidade de rapaz 
para imaginar um romance...”. Escusado dizer que tal desfecho, ao acrescen-
tar a hipótese de que a história em questão poderia ser mera invenção, repõe 
o enigma em torno do conto e de sua protagonista, incluindo nele a figura do 
narrador. Afinal, essa suposição abre a possibilidade de que tudo, ou boa parte 
daquilo que foi contado, possa ser interpretado como um “faz de conta”. Ou, 
se preferirmos, como um “teatro”. 

Reforça-se aí a lógica teatral do texto e, com ela, a hipótese de que Ma-
rocas age como uma atriz, o que se confirma ainda mais na adjetivação que os 
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críticos lhe atribuem. De fato, é curioso verificar que, mesmo sem formularem 
tal hipótese, vários intérpretes do conto abordem sua protagonista por meio de 
um léxico totalmente adequado ao métier teatral, valendo-se de expressões que 
poderiam perfeitamente designar os atores. Tomem-se, por exemplo, as pala-
vras com que Barbieri, para ficar num só nome, descreve Marocas: ao sustentar 
que ela aparenta “uma face distinta a cada momento”, ele acentua a capacidade 
camaleônica – “múltipla e singular, esquiva e exposta” – que faz dela “a ocor-
rência que se dá uma única vez e nunca mais se repete”. Daí ele afirmar, numa 
observação que caberia sem reservas ao contexto teatral, que “projetando o seu 
perfil, cambiante a cada momento do evento, Marocas é a donna mobile, não 
no sentido operístico de volúvel, mas no da mutabilidade em contínuo devir”. 
Barbieri insiste nessas diversas e contraditórias faces da heroína, que vão da moça 
disponível na rua à amante apaixonada, da mulher desesperada à senhora piedo-
sa e daí por diante, para concluir que “a multiplicidade dos papéis representados 
confunde os intérpretes” (Barbieri, 2008, p.122).

De fato, o crítico está coberto de razão quando diz que a protagonista do 
conto “confunde os intérpretes”. E será que isso não acontece justamente por-
que, antes de tudo, ela confunde os personagens com quem contracena? É o que 
ocorre com Andrade, com Leandro e, sobretudo, com o narrador, todos eles 
implicados na sua história. Seria o caso, pois, de incluir Marocas no complexo 
de ambiguidades que envolvem as mulheres machadianas, tão afeitas aos estrata-
gemas da dissimulação, tal como argutamente mostra José Luiz Passos (2014). 
Mas, além disso, seria o caso também de reconhecer que ela desempenha sua 
profissão como uma atriz. Ou seja, se age “como a Dama das camélias” é por-
que atua como aquela que faz o papel da “Dama das camélias”. Daí a notável 
economia visual que permeia todo o conto, a reiterar aquele “enigma do olhar” 
tão bem apreendido por Alfredo Bosi (1999) e, nesse caso, a confirmar que os 
homens com quem Marocas contracena são, mais que tudo, seus espectadores. 

Isso nos permite retornar às palavras de João Roberto Faria, encampadas 
também por Barbieri, ao concluir que, no conto, “o intertexto teatral é introdu-
zido para ser negado”, uma vez que Marocas difere em essência das pomposas 
cortesãs que protagonizam as peças francesas citadas por Machado. Todavia, se 
a hipótese aqui esboçada for pertinente, talvez seja o caso de se acrescentar à 
conclusão dos dois críticos que, se “o intertexto teatral é introduzido para ser 
negado”, ele só é negado enquanto enredo, uma vez que sua função no con-
to, fundamental e estruturante, é a de chamar a atenção para a performance da 
personagem. Isso nos faz retornar à afinidade de base entre o teatro e o amor 
venal, ou melhor, entre a atriz e a prostituta, ambas tão afeitas às artimanhas da 
dissimulação.

* * *
Sobre tal afinidade há ampla bibliografia e não cabe explorá-la aqui. To-

davia, convém ao menos lembrar que, embora a aproximação entre o universo 
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da prostituição e o mundo do teatro venha de longe, ela ganha contornos par-
ticulares conforme se consolida a modernidade na Europa, reaparecendo sob 
novas máscaras no tecido social e no imaginário coletivo. Os paralelos entre 
prostitutas e atrizes tornam-se cada vez mais frequentes no decorrer do século 
XIX, não raro obscurecendo as distinções entre umas e outras, como indicam os 
já citados Alain Corbin, Amanda Anderson e Charles Bernheimer e muitos his-
toriadores do amor venal.6 T. J. Clark (2004, p.166-9) vem se juntar a eles para 
lembrar que em meados dos Oitocentos a cortesã era deveras “considerada uma 
representante essencial da sociedade moderna”, o que resultava, antes de tudo, 
do fato de que “a prática social estava toda impregnada de duplicidade” e nada, 
decididamente nada, “escapava da regra da ilusão”. A rigor, completa o crítico, 
era sua “falsidade que a tornava moderna”.

Entende-se por que, em particular na França, será a dramaturgia a primei-
ra arte a fazer da cortesã uma de suas principais personagens, logo seguida pela 
pintura e pela literatura, que não se cansam de admirar a ofuscante teatralida-
de de sua figura. Entende-se igualmente por que o autor de O pintor da vida 
moderna, depois de mencionar a “grandeza artificial” dessas mulheres, venha a 
concluir categórico: “As observações relativas à cortesã podem, até certo ponto, 
aplicar-se à atriz, pois ela também é uma criatura de aparato, um objeto de pra-
zer público” (Baudelaire, 1995, p.878).

Ora, seria tentador estender tal conclusão à prostituta criada por Macha-
do de Assis, não fosse o fato de que sua performance prescinde por completo 
das “pompas artificiais” e dos “invólucros majestosos”. Ao teatro ostensivo das 
cortesãs francesas que fascinam os contemporâneos de Baudelaire, Machado res-
ponde com sua habitual aposta no decoro da representação, que ele observa na 
múltipla acepção do termo, ou seja, como recato, compostura e conveniência. 
Nunca é demais lembrar que o autor de Dom Casmurro sempre preferia a discri-
ção à ostentação. Já numa crônica de 1863, ele fazia reiteradas críticas ao sucesso 
do amor como “glorificação dos instintos”, o qual, “a despeito da vitória que lhe 
dê o favor público, nada tem com a arte elevada e delicada. É inteiramente uma 
aberração, que, como tal, não merece os cuidados do poeta e as tintas da poesia” 
(Assis, 1863, p.147-8). Palavras possivelmente escritas em reação ao sucesso de 
Madame Bovary e do romance realista, que ele por vezes chamava de “literatura 
de escândalo”, como iria repetir dez anos depois em importantes passagens de 
Instinto de nacionalidade.7

Foram esses julgamentos amadurecidos, pois, que na década seguinte pa-
recem ter orientado o escritor na criação desse conto singular, recorrendo a um 
engenhoso jogo de papéis entre a protagonista e o narrador. Como vimos, o 
estatuto da fala desse é muitas vezes desqualificado pelas enfáticas encenações 
daquela que, não raro, prescindem de palavras. Não seria descabido dizer que 
há, entre ambos, um efetivo conflito de interesses, o que pode ser verificado 
tanto pelas distintas posições que cada qual ocupa na economia da trama, como 



ESTUDOS AVANÇADOS 33 (97), 2019326

também – e talvez principalmente – pelas diferentes linguagens de que se valem. 
Trata-se, portanto, de uma questão em que fundo e forma são indissociáveis.

Há duas histórias em “Singular ocorrência”: uma narrada e outra ence-
nada. A primeira está a cargo do narrador e é contada para um amigo que, a 
princípio, poderia muito bem fazer parte do círculo de amizades de um Andrade 
ou de qualquer outro indivíduo bem posicionado naquela sociedade. Em suma, 
é uma história feita sob medida para aqueles homens, cujo lugar social jamais 
poderia se confundir com a “lama” onde chafurdavam pobres-diabos como o 
“tal Leandro” e mulheres ordinárias como a “Dona Maria de tal”. Já na história 
encenada, não só as posições são outras, como o são igualmente os seus artífices, 
o que estabelece um jogo mais complexo entre eles. Como foi aqui sugerido, a 
encenação fica a cargo da protagonista que, no mais das vezes, tem como espec-
tadores eletivos o amante e o narrador. Todavia, não é ela nem eles que mantêm 
nas mãos as rédeas do espetáculo, e sim o próprio autor que, tal qual um diretor, 
se mantém oculto e onipresente ao longo de toda a narrativa. Num lance de 
mestre, Machado joga o tempo todo contra o narrador, e por certo desestabiliza 
a sua arrogância patriarcal ao dotar a protagonista feminina de um extraordiná-
rio talento como atriz.

Talento que, para ser eficaz, ela é obrigada a ocultar quase que por com-
pleto, confundindo seus parceiros de cena e de leitura. Tal é o paradoxo no 
qual se equilibra a personagem, já que, fora alguns empréstimos pontuais aos 
melodramas, sua performance não comporta ostentações, acomodando-se antes 
à ideia de uma “discreta teatralidade”. Não se engane, porém, o leitor: discreta, 
mas dona da cena, a simplória meretriz brasileira nada deixa a dever às deslum-
brantes cortesãs europeias em termos de eficácia. A exemplo do que ocorre com 
seu criador, aquela moça vulgar que, pelos idos de 1860, atendia pelo “nome 
familiar de Marocas” dá inesperado testemunho da notável produtividade da 
discrição. Afinal, o decoro da representação sempre pode se tornar um expe-
diente eficaz nas profissões que trabalham com a fantasia – como a do escritor, a 
do ator e, obviamente, a da prostituta.

Notas

1 Este texto se beneficiou de produtivo debate por ocasião de sua apresentação no evento 
Transatlantic dialogues - Realism and modernity in Eça de Queiroz and Machado de 
Assis, realizado em 2015 na Universidade de Indiana, com publicação prevista na Re-
vista de Estudos Literários da Universidade de Coimbra, sob o título “O decoro de uma 
prostituta”. Sou grata a Marta de Senna, Pedro Meira Monteiro e Sidney Chalhoub 
pelos comentários, e, muito especialmente, a Hélio de Seixas Guimarães pelas generosas 
observações e preciosas sugestões.

2 O resumo a seguir retoma diversas passagens e frases do próprio conto, na edição orga-
nizada por Gledson (2004, p.45-53).

3 Exemplos da prostituta redimida abundam na literatura francesa da primeira metade do 
Oitocentos, entre os quais ganham destaque as personagens Marion de Lorme, cujo 
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nome dá título à famosa peça de Victor Hugo (1831), a Fleur de Marie do célebre 
folhetim Les Mystères de Paris de Eugène Sue (1842-43) e, obviamente, a Marguerite 
Gautier de La Dame aux Camélias de Alexandre Dumas (romance, 1848; peça, 1852), 
que dispensa apresentações não só na França, mas também no Brasil, onde se tornou 
uma referência importante no teatro e na literatura da segunda metade do século.

4 Sobre tal tópica, remeto igualmente aos livros de Bernheimer (1989) e Anderson 
(1993).

5 Os termos vão dos mais tradicionais – pute, putain, fille de joi, courtisane, femme ga-
lante – às denominações recém-criadas como cocotte, lorette, femme de thêatre, ou demi-
-mondaine, que não são meros sinônimos por comportarem variações de significado. 
Remeto, entre outros, Xatara e Oliveira (2002, p.318-21).

6 Remeto também a Morel (1965, p.753-67).

7 Ver, entre outras, a seguinte passagem: “Hoje, que o gosto público tocou o último grau 
da decadência e perversão, nenhuma esperança teria quem se sentisse com vocação para 
compor obras severas de arte. Quem lhas receberia, se o que domina é a cantiga burles-
ca ou obscena, o cancã, a mágica aparatosa, tudo o que fala aos sentidos e aos instintos 
inferiores?” (Assis, 1973, v.3, p.801-9).
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resumo – Entre as mudanças que abalaram a paisagem sensível europeia no final do sé-
culo XIX, uma das mais inquietantes diz respeito à fabulação literária sobre a prostituta. 
O imaginário em torno do amor venal se modificou em paralelo ao gosto de um público 
cada vez menos identificado com as virtudes das heroínas românticas. Tais transforma-
ções repercutiram na literatura brasileira de modo particular. Afinal, no final dos Oito-
centos, o país estava longe de partilhar a sociabilidade que dava base a essas mudanças 
na França, e os velhos valores patriarcais, católicos e escravocratas resistiam às equações 
mais modernas entre forma literária, erotismo e moralidade. É a partir desse quadro 
que se interpreta o conto “Singular ocorrência” (1883) de Machado de Assis, talvez o 
primeiro texto a demarcar uma mudança no modo de representar a personagem. Na his-
tória supostamente banal do relacionamento entre um homem poderoso e uma “Maria 
de tal”, interroga-se a performance da protagonista, cuja “discreta teatralidade” faz eco 
aos atributos das exuberantes cortesãs europeias. 

palavras-chave: Machado de Assis, “Singular ocorrência”, Prostituta, Teatro, Morali-
dade, Teatralidade.

abstract – Among the changes that rocked the sensitive landscape of late-19th century 
Europe, one of the most disquieting concerned the literary fabulation of the prostitute. 
The general view on venal love accompanied the changing taste of a public that identi-
fied less and less with the virtues of romantic heroines. These transformations resonated 
in Brazilian literature in a very particular way. After all, in the 1800s, the country was 
far from sharing the sociability that had provided the bedrock for these changes in 
France, and the old patriarchal, Catholic and slave-owning values were holding firm 
against the more modern equations between literary form, eroticism and morality. It is 
against this backdrop that the present paper interprets Machado de Assis’ 1883 short 
story “Singular ocorrência” (A Singular Event), perhaps the first literary text in Brazil 
to register a change in the way the prostitute was represented. In this apparently banal 
story of a relationship between a powerful man and a strumpet, what calls attention is 
the protagonist’s performance, whose “discreet theatricality” echoes the attributes of 
the exuberant European courtesans.  
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Para Carla Milani Damião

Cenas introdutórias
Através do confuso esplendor

através da noite de pedra, deixa-me enfiar a  
mão

e deixa que em mim palpite, como ave mil 
anos prisioneira

o velho coração do esquecido!
(Neruda, 1996, p.38).

m algumas narrativas autobiográficas não é fácil discernir o limite entre 
a necessidade subjetiva da denúncia de determinada injustiça e o esforço 
por encenar na escrita o espaço público do testemunho. Os dois níveis

se sobrepõem especialmente nas memórias de eventos históricos traumáticos. 
Nesses períodos os espaços de intervenção política fecham-se e se submetem à 
vigilância cotidiana, as relações sociais se fragmentam, a amizade se vê paulatina-
mente tornar-se paranoia e desconfiança. A busca de resistência a essas estruturas 
assume diversas frentes, da expressão cultural até a via armada. Também encon-
tra na escrita espécie de cena substitutiva da pólis momentaneamente tomada de 
assalto pela repressão sistemática e pelas diversas formas de violência estatal. É 
exemplar a esse respeito o livro Retrato calado (Fortes, 2012) – publicado pos-
tumamente em 1988 –, de Luiz Roberto Salinas Fortes (1937-1987).

 Sobressai nessa obra a articulação de elementos autobiográficos, busca e 
desencontro de si e testemunho das prisões que enfrentou por motivos políticos 
durante a ditadura militar no Brasil. A tortura física e psicológica que sofreu 
projeta as suas sombras em todas as páginas, o que repercute no espaço de uma 
escrita tecida no limite da impossibilidade da expressão confessional completa e 
bem-sucedida, seja no plano autobiográfico, seja no plano político. As três par-
tes em que se divide essa narrativa parecem conceder a forma apropriada a seme-
lhante desconfiança. Na primeira, que se chama “Cena primitiva”, o autor busca 
narrar as torturas de que foi vítima, ao mesmo tempo em que reflete acerca das 
condições de possibilidade desse tipo de escrita. O silêncio é uma figura impor-

A escrita como cena substitutiva 
da Pólis : memória, silêncio
e testemunho em Salinas Fortes
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tante aqui. Segue-se “Suores noturnos”, espécie de diário íntimo incompleto. 
Encerra-se com “Repetição”, conduzindo adiante as reflexões sobre memória e 
testemunho. Em tudo isso predomina uma linguagem lúcida e o olhar atento 
às contradições políticas da época e à incomensurabilidade da busca de si mes-
mo.  

Silêncios ou como narrar o trauma: sinceridade e esquecimento
Uma parte da nossa existência está nas almas de quem se aproxima de nós; 

por isso, não é humana a experiência de quem viveu dias nos quais o ho-
mem foi apenas uma coisa ante os olhos de outro homem.

(Levi, 1988, p.173)

Na abertura do livro, dispõe-se em uma frase concisa a imagem física de 
um agente da repressão, na qual se vai discernindo o caráter de parcela conside-
rável do quadro institucional dos serviços de segurança e investigação do país: 
“O magricela sorri dentro do elevador. Sorri o magricela, irônico, dentro do ele-
vador” (Fortes, 2012, p.21). Junto ia o autor, que levava consigo um embrulho, 
a pedido dos policiais. Nada sabia do seu conteúdo. Descobriria instantes depois 
que se tratava de um instrumento de tortura: “envolto em jornais, para disfarçar, 
nada mais, nada menos do que o aparelho de choque a cujas iluminações, dali a 
pouco, paudiararizado, viria eu a ser submetido graciosamente” (ibidem, p.22). 
O grupo ri despudoradamente da cena: “E eu, atônito, catatônico, arremes-
sado de repente em meio ao inferno, transferido de súbito para esta dimensão 
nova onde tudo se passa velozmente, embora dure uma eternidade e embora 
se propague pela eternidade afora” (ibidem, p.22). Semelhante evento mudaria 
definitivamente a sua vida. Todo o processo é tão insólito que parece assinar os 
limites da mimese.

Essa parte inicial do livro chama-se “Cena primitiva”. Parece aludir à re-
flexão freudiana sobre o trauma, especialmente no texto “História de uma neu-
rose infantil (‘O homem dos lobos’)”, o qual aduz o tratamento de um nobre 
russo diagnosticado com transtorno maníaco-depressivo. Na quarta seção do 
trabalho, que se intitula “O sonho e a cena primária”,1 Freud (2010, p.28s) 
relata o sonho do paciente: encontrava-se em seu quarto, em uma noite de in-
verno, quando a janela se abriu e viu, do outro lado, sete lobos brancos que o 
observavam. Ele gritou, com medo de ser comido por esses animais, e acordou 
imediatamente. A interpretação que Freud propôs a esse evento liga-se a uma 
complexa rede de relacionamentos familiares na infância e a um momento em 
que surpreende os pais durante o ato sexual. A questão mais propriamente ligada 
ao texto de Salinas Fortes é a de como narrar uma situação traumática, tendo 
perante si não a figura do analista, mas os silêncios e limites da memória e da 
linguagem, bem como a resistência à autocomplacência, de modo que pudesse 
incluir tanto quanto possível as dores e desalento de toda uma geração. 

João Quartim de Moraes (1988, p.150) lança luz considerável sobre o 
modo como Salinas Fortes enfrentou essa situação. Inicialmente enfatiza a desi-
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gualdade de forças entre torturado e torturador: “Em nenhum outro combate 
a desigualdade de forças é tão completa quanto no do torturado contra seus 
torturadores”. É um encontro desigual não apenas pelas forças envolvidas, mas 
também pela distância entre as hesitações e dúvidas dos prisioneiros e as certezas 
inarredáveis dos torturadores: “Face às hesitações e dilaceramentos do prisionei-
ro, os algozes exibiam suas sórdidas mas sólidas certezas” (ibidem). O esforço 
do prisioneiro não se concentrava na exibição de coragem sobre-humana; antes, 
impunha-se a necessidade de manter a lucidez e a fidelidade a si e aos compa-
nheiros. As poucas escolhas dadas assumem um teor trágico que não escapa à 
análise sensível de Quartim de Moraes: entre a morte física e a vergonha moral, 
esse outro tipo de morte, porém mais prolongada: “a tortura aparece em sua 
sinistra crueza como máquina de triturar corpos e consciências, ambos, se neces-
sário, e as consciências, se não for necessário triturar os corpos” (ibidem, p.152).

A Salinas Fortes, especialista em Rousseau, depara o desafio de seguir o 
caminho de seu mestre: o da busca da sinceridade. A formulação clássica a esse 
respeito encontra-se em As confissões (1764-1770): “Mostrei-me tal qual fui: 
desprezível e vil, quando o hei sido; bom, generoso, sublime, quando o hei sido; 
revelei o meu íntimo tal qual como tu próprio o viste. [...] Que, junto ao teu 
trono, cada um deles abra, por sua vez, o coração com a mesma sinceridade” 
(Rousseau, 1964, p.15). Essa confiança seria matizada adiante durante a escrita 
de Os devaneios do caminhante solitário (1776-1778). Aqui o desejo de since-
ridade e exposição das suas próprias contradições e ações ignominiosas perde 
a força perante a purificação a que as adversidades submeteram o autor. Tais 
dificuldades ganham relevo especialmente na “Quarta caminhada”, com a sua 
meditação sobre a mentira. Coloca dúvidas sobre a exequibilidade de máxima 
“conhece-te a ti mesmo”. Inicialmente, faz referência a uma mentira que disse 
em sua juventude, cujas consequências mostraram-se deletérias para uma jovem 
empregada, chamada Marion. Disso adviria seu alegado horror à mentira. Em 
passagem marcada por notável discernimento, o autor desvela os móveis da sua 
extremada defesa da verdade em suas Confissões, cujo efeito foi o de ludibriar-
-se a si mesmo com as excessivas reprimendas às quais se submeteu. No afã de 
resistir à mentira, haveria de conformar-se a outras formas de engano; por amor 
à verdade, serviu-se de formas inauditas de dissimulação. A sinceridade consigo 
mesmo pertenceria à dimensão ética, constituindo-se em uma forma de justiça, 
cuja apreciação mais rigorosa exige a distinção entre veracidade e fidelidade. Re-
pousará sobre a primeira a escolha de Rousseau, de que decorrem consequências 
pedagógicas em sentido amplo: “A preocupação com a sinceridade significava 
educar-se moralmente, na condição do dever-ser. Se nem sempre é possível mos-
trar-se como realmente se é, aquele que assim procede, poderá tornar-se, talvez, 
o que deveria ser” (Damião, 2015, p.18).2

 Tais seriam as exigências da sinceridade como veracidade. O próximo 
passo implica investigar que tipo de expectativa legítima se pode atender no 
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relato do passado. Jeanne Marie Gagnebin (2006, p.39) formula a esse respeito 
esta hipótese: “Entendo com isso que a verdade do passado remete mais a uma 
ética da ação presente que a uma problemática da adequação (pretensamente 
científica) entre ‘palavras’ e ‘fatos’”. Lembra que Walter Benjamin sustentou a 
impossibilidade de uma descrição histórica do passado tal como ele realmente 
foi. Tal se deve a dificuldades epistemológicas e exigências ético-políticas. O 
problema não se vincularia propriamente ao nível de sinceridade do historiador 
historicista, mas sim às contradições da sua estrutura positivista que o obrigam a 
renunciar à própria historicidade do seu discurso (Gagnebin, 2006). Na história 
contemporânea emergiram discussões historiográficas atentas a esses problemas. 
Despontaram estudos que sublinharam os componentes ficcionais na escrita da 
histórica e os seus momentos inevitáveis de esquecimento. Não obstante, tais 
considerações enfrentariam dois riscos não menos problemáticos do que os pre-
sentes nas narrativas historicistas: ficcionalização extremada, que não mais dis-
cerne as suas bordas, por um lado, e relativismo extremo, por outro: “relativis-
mo apático, já que todas as versões se equivalem” (Gagnebin, 2006, p.42). No 
esforço por distanciar-se do que chama de “relativismo complacente”, a autora 
apresenta e discute alternativas ao conceito de verdade como correspondência 
e verificação. Detém-se especialmente no conceito de “referência não descritiva 
do mundo”, com o qual Paul Ricoeur se empenhou por divisar algumas sendas 
para a devida compreensão da verdade da poesia (ibidem, p.42-3).

Outro problema se articula com a expectativa de sinceridade e o caráter 
específico da narrativa história: o entendimento de que memória e esquecimento 
implicam-se mutuamente. O esquecimento não é vazio total ou não ser: trata-se 
de um ser adiado – o esquecimento “fala” da memória, assim como a memória 
do esquecimento. Há certo liame metonímico entre ambos, que se descerra pela 
figura da temporalidade, lançando-se um no outro, sem solução definitiva. Uma 
contribuição especialmente relevante a esse problema encontra-se no livro Lete, 
de Harald Weinrich (2001). O título alude à deusa do esquecimento e ao rio, na 
mitologia grega. A deusa pertence à linhagem da Noite, cuja mãe é a discórdia. 
O rio, por seu turno, figura na imagem líquida o movimento com que se atenua 
e se desfaz a rigidez dos elementos da realidade e da vigília: “Há um profundo 
sentido no simbolismo dessas águas mágicas. Em seu macio fluir desfazem-se os 
contornos duros da lembrança da realidade, e assim são liquidados” (Weinrich, 
2001, p.24). O autor examina cuidadosamente os diversos recursos de mne-
motécnica até o início da época moderna, quando a invenção da imprensa vai 
paulatinamente tornando os livros mais acessíveis. O que durante séculos era 
o adversário a vencer, o esquecimento, configuraria um peso cada vez maior a 
carregar-se, o do excesso de informações. Desse modo, não era mais a questão 
de prover meios apropriados à memorização o que importava, e sim a dos crité-
rios para o que seria possível e recomendável esquecer. As implicações pedagógi-
cas dessa mudança foram consideráveis, já presentes em Montaigne, para quem 
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um ensino orientado para guardar dados e eventos se lhe afiguravam danosos 
à formação de crianças e jovens. Em termos políticos, o fim das guerras até o 
século XVIII e XIX – tal como o Tratado de Westfália de 1648, no contexto do 
fim da Guerra dos Trinta Anos (1618-1648), e a promessa de Luís XVIII em 
1814 – não raro se acompanhavam do imperativo da anistia e do esquecimento. 
Semelhante dispositivo se tornaria problemático no século XX, quando ganha 
relevo a dúvida se os crimes de guerra “cada vez mais pavorosos a elas ligados” 
poderiam “ser apagados da memória da humanidade por uma ordem de esque-
cer” (Weinrich, 2001, p.238). Nesse contexto, emerge o importante tema do 
dever da memória perante as gerações futuras.

Preocupações similares compõem a narrativa de Salinas Fortes. Buscou 
prestar testemunho do trauma histórico que vivenciou, sem perder de vista a 
unicidade das suas próprias dores. Haveria de decidir-se pelo modo de conceder 
a forma mais apropriada ao relato, e opta por um tipo de distanciamento que 
permite ampliar o testemunho e também evitar expressão demasiado subjetiva, 
com que poderia avizinhar-se de uma indesejada autocomplacência. 

A difícil arte do distanciamento
[...] me pergunto se o que estou fazendo agora não é culpável aquiescência à paixão 

terrestre da rememoração, tola tentativa de escapar ao fluxo do tempo e à morte.
(Eco, 1986, p.325)

A sobriedade e a serenidade distintivas dessa obra contribuem para a busca 
de um difícil distanciamento, passível de manifestar as dificuldades e dores que 
enfrentou, sem o recurso a um mero transbordamento que poderia concorrer 
para o desgaste rápido da expressão. Além disso, a via seguida permite tornar a 
sua escrita em cena substitutiva da pólis que se fechou aos esforços de debate e 
participação dos seus cidadãos: “O tempo todo ele parece estar no centro sem 
chamar atenção, simultaneamente sujeito e objeto, graças à maestria da escrita e 
à invariável dignidade intelectual” (Candido, 2012, p.124). Deve-se em grande 
medida à integridade do narrador semelhante discrição e lucidez: “No meio da 
perplexidade, o drama do ser mistura-se aos dramas do mundo e o narrador 
parece alguém que soube, através da palavra, construir-se e ao mesmo tempo de-
nunciar, com a inteireza dos que não enfeitam nem deformam” (ibidem, p.125). 
O sujeito de enunciação articula a proximidade dolorosa do testemunho e o 
distanciamento passível de conceder certa nitidez à cena do trauma e da crise: 
“Oscilação entre um eu colado e um ele que produz a distância, que expressa 
literariamente a quase que impossibilidade de reconhecimento da Cena, do seu 
absurdo” (Cardoso, 1998, p.12-13). Essas escolhas estilísticas predominantes 
na obra contribuem igualmente a que os leitores “vejam” melhor, como se pode 
avaliar, por exemplo, nesta passagem:

Nu, completamente nu. Obrigam o paciente a sentar no chão. Amarram-
-me as mãos, que protegem com uma cobertura de pano, uma contra a 
outra. Forçam-no a manter os joelhos unidos, dobrados contra o peito 
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e envolvidos pelos braços amarrados. No vão entre os braços e o joelho 
enfiam uma barra de ferro e penduram-na – penduram-me – em dois cava-
letes. Rápidos, eficientes, bem treinados. (Fortes, 2012, p.23)

Essa atenção aos procedimentos sublinha uma racionalidade afim ao des-
vario. A cena surreal emerge da estrita normalidade do cotidiano. Um dos res-
ponsáveis pelos processos que Salinas Fortes enfrentou era o delegado Zildo, 
que explicou com profissionalismo exemplar os pormenores das sessões de tor-
tura. Nota o quanto o aprimoramento do instrumento representa uma conquis-
ta social: “A grande conquista, como é óbvio, destina-se a anulações dos vestí-
gios da tormentosa passagem pelo famigerado pauzinho” (Fortes, 2012, p.23). 
Em todo esse expediente predomina o recurso à linguagem técnica, afeito à 
coerência entre forma e fundo no exercício da sua atividade. Recorrendo a uma 
frase admirável, o autor apresenta o trauma e temporalidade perante o sadismo 
e alucinação na administração racional do poder vigente: “reconfortante revolta 
que não mais me abandonaria” (ibidem, p.24). Cuida em compor um enredo a 
que não falta o rigor e a objetividade possíveis: “Deixemos, porém, que os fatos 
se contem, os sucessos se sucedam e a história se refaça” (ibidem, p.25). A certa 
altura escreve em parágrafo com um único período uma digressão na qual se 
permite um questionamento radical e espécie de exorcismo:3 há a perspectiva 
de certo entendimento do processo, ainda que não ofereça redenção, sendo 
possível que mesmo expectativas tão modestas não sejam atendidas pelo relato.

Nas camadas intertextuais dessa narrativa, suscita interesse a referência a 
Platão, em especial a menção ao sofista Trasímaco, conforme descrito no primei-
ro livro da República. Sublinha o modo como ele corta a palavra de Sócrates. 
Torna-se a figura da violência e da impossibilidade do diálogo, passível de reunir 
em sua caracterização a essência dos gestos dos interrogadores que tomaram de 
assalto salas de interrogatório político à época no país: “Como se, de repente, a 
própria realidade, pegando-me pela palavra, se pusesse a ilustrar e comentar as 
peripécias abstratas do discurso filosófico, corporificando as teses de Trasímaco” 
(Fortes, 2012, p.27-8). Correlato a isso, seguirá a negação prática da justiça, 
ainda que se estribe na defesa cínica dos valores mais altos da nação: “comporta-
-se como se toda comunicação através da linguagem não passasse de simples ex-
teriorização do confronto entre vontades de potências adversas” (ibidem, p.28). 
É nessa direção que se desdobram e se revelam as ações dos herdeiros de Tra-
símaco. Tem feição consideravelmente irônica um conhecimento que revelou 
e iludiu – ou talvez mais precisamente iludiu ao revelar. Nessa cena primitiva 
do trauma os aspectos escatológicos da descrição se subtraem à representação 
simbólica efetiva.

Como bom narrador, Salinas Fortes descreve com clareza visual a grada-
ção do movimento rumo à cela: “Escada abaixo. O andar térreo. O pátio, de 
novo. As celas. O X1, as portas da grade que rangem e se fecham, deixando-
-me na companhia dos outros três” (ibidem, p.30). O cruzamento temporal e a 
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irônica inversão dos signos são recursos com os quais oferece perspectivas múl-
tiplas da sua experiência, bem como permitem visada crítica no espetáculo de 
nacionalismo e violência que as autoridades patrocinavam sem escrúpulos. Nessa 
época, o inferno só pode mesmo tornar-se em paraíso, e este, em seu oposto. A 
digressão a que nos referimos começou à página 26. Informa que já estivera na 
Oban, na rua Tutoia, no bairro do Paraíso. Foi interrogado durante dez dias, es-
pecialmente por sua vinculação com a ex-esposa, Veridiana. O corte temporal é 
bem realizado e parece conceder a pausa característica de uma experiência trau-
mática. A referência ao milagre econômico propalado pela ditadura não poderia 
ser menos sarcástica: “A vida cotidiana nos cárceres do milagre” (ibidem, p.35). 
Em semelhante quadro, uma reflexão filosófica sobre a liberdade depara com 
objetos inusitados. Um deles, a sua associação aos odores do cotidiano na pri-
são. Nesse espaço e tempo em que se devassam todos os segredos, a intimidade 
torna-se um luxo desnecessário. A ideia mesma de resistência, que significaria o 
enfrentamento de uma situação externa inaceitável, apresenta dificuldades quan-
do os limites entre vida pública e privada se desvanecem: “Perder a liberdade 
é também ser privado de qualquer controle sobre os odores próprios e alheios, 
dos companheiros amontoados nos aromáticos aposentos” (ibidem, p.35). 

A narrativa põe a nu esses homens dos serviços de investigação que vi-
ram legitimados seu sadismo sob o novo regime político. Para muitos deles, 
as palavras de ordem ideológicas concernentes aos pretensos valores elevados 
da nação eram apenas a senha oportuna para executarem livremente ações que 
teriam mais dificuldade de levar a cabo em outras circunstâncias. Com respeito a 
esse discurso ideológico vigente, Salinas Fortes parece investigar duas dimensões 
prevalentes: a primeira, daqueles que não sabiam o que faziam, segundo a for-
mulação marxiana; o segundo, daqueles que sabiam, mas continuavam a fazer, 
em uma cifra cínica.4 No primeiro caso, desponta a alienação; no segundo, o 
sadismo. Em qualquer das situações, insinua-se o entrelaçamento entre política 
e patologia. Forja-se nesse ambiente uma nova (in)sensibilidade, quando o valor 
positivo da resiliência torna-se em capitulação incontornável. Não resta senão o 
desalento de quem deve conformar-se: “Com os berros da moça que vai sendo 
torturada em alguma sala das proximidades. Com o mau cheiro permanente. 
Com a imobilidade. Com o chão duro em que se deita nossa cabeça na expecta-
tiva do sonho” (ibidem, p.39).

Da experiência do trauma vivido resulta a perda de inocência: a inocência 
política, em um primeiro plano, e a inocência perante o conjunto da vida, em 
nível mais amplo. Dessas rupturas surge um quadro de desengano, cuja apren-
dizagem está longe de ser evidente. Tudo isso conduz a um aprendizado inútil. 
Mas se é assim, por que então trabalhar semelhante narração? Provavelmente, 
por um dever de rememoração: “A passagem pelos subterrâneos do regime, 
o contato com o avesso do milagre eram, nestas condições, a ocasião para um 
aprendizado tão importante quanto inútil, pelo menos durante muitos anos” 
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(ibidem, p.41). A profundidade do trauma sofrido era tamanha que por vezes 
fazia vacilar as fronteiras entre ficção e realidade.  É nesse contexto que se lê uma 
passagem difícil, que articula os paradoxos da dor, sofrimento e desrealização. 
Suas hesitações não se orientam pela dúvida do sábio, mas pela impotência na 
simbolização do mal. O modo de escapar a tais armadilhas seria mediante o 
relato cuidadoso, fenomenológico. Porém, não parece tratar-se da tentativa de 
retorno às coisas mesmas. Mais propriamente, o esforço do autor é o de fazer 
emergir um mundo histórico e de objetos, não se limitando, nesse sentido, à 
expressão das emoções do sujeito, embora o espaço a elas concedido esteja ga-
rantido logo nas primeiras páginas. Para que ecoe mais amplamente o grito que 
as palavras mal conseguem traduzir, importa ampliar o foco da percepção de si e 
dos leitores. Nesse âmbito, tece considerações sobre a escrita e a narração, que 
revelam um escritor consciente do desafio que tem diante de si: “Contra a ficção 
do Gênio Maligno5 oficial se impõe o minucioso relato histórico e é da boa mira 
neste alvo que depende o rigor do discurso” (ibidem, p.42). Um pouco adiante, 
faz esta indagação: “Mas como evocar com exatidão o primeiro ato do pesadelo 
que a consciência tem dificuldade em reviver e se esforça por manter, recalcado, 
fora do seu âmbito?” (ibidem, p.42). É uma pergunta crucial, que pode servir de 
mote ao projeto e às dificuldades do livro. O verbo utilizado, “evocar”, fornece 
os indícios do esforço do autor – não apenas se convocam as emoções, mas tam-
bém a emergência do mundo onde tais processos se tornaram possíveis. Nessa 
escrita em espiral, como se verá adiante, reencontram-se o testemunho pessoal 
e o silêncio da cidade. 

Em sua urdidura temporal, essa narrativa não segue a ordem cronológica 
dos acontecimentos, o que lhe permite montar com recursos diversos a expres-
são mais adequada ao trauma. As frases iniciais do livro referem-se à segunda 
prisão, quando o submeteram à tortura física. Mas logo nos apresenta os eventos 
que o levaram ao primeiro encarceramento. Passadas algumas páginas, surpreen-
de o leitor com o retorno à cena inicial da tortura. É, como ele mesmo o define, 
uma narrativa em espiral: “Tudo se precipita e ei-nos enrolados em espirais a 
nos enrolarem espiraladamente, eis-nos confundidos em sendas várias [...] Nu, 
pendurado, os choques. Como retratar a cena que retorna?” (ibidem, p.53). 
Nessa última pergunta encontram-se as dúvidas acerca dos limites do dizível 
em vivências traumáticas, a que o livro busca conceder a forma apropriada. Em 
uma passagem de A teoria estética, de Theodor Adorno (1982, p.30), há uma 
preocupação semelhante: “O sofrimento, reduzido ao seu conceito, permanece 
mudo e sem consequências”. Não se trata de negar legitimidade a essa sorte de 
conhecimento, mas de sublinhar os seus limites, de modo que não se compro-
meta ironicamente com a própria violência que imaginava denunciar. 

 O uso do discurso indireto em determinadas passagens concede forma 
ao distanciamento distintivo da obra, como nesse momento em que incorpo-
ra o discurso dos agentes do sistema repressivo da ditadura: “Como queriam 
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que agíssemos? Violência gera violência, meus senhores. O absurdo não teria 
sido, ao contrário, querer manter as regras de civilidade em meio a uma guerra 
suja e contra um inimigo implacável, a tudo disposto?” (Fortes, 2012, p.61). 
Qual a réplica para semelhante disparate, para esse maquiavelismo tropical? Pos-
sivelmente, o silêncio. Não por inexistirem argumentos, mas talvez porque essa 
mostra generosa de cinismo não merecia ser contraposta por discurso mais alto: 
“Não seria o caso de evocarmos o torrencial discurso sociológico-moral, ético-
-jurídico, recheado de lutas de classe e marxismos a perder o fôlego [...]? Não, 
poupemos o ouvinte, contenhamos a indignação e calemo-nos. Não é melhor 
assim?” (ibidem, p.61). A pergunta está longe de ser meramente retórica, pois 
não se a responde satisfatoriamente com uma afirmativa pressuposta ou uma ne-
gativa insubmissa; antes, a sua própria formulação já é a figura de um escândalo. 
No espaço fugidio da memória, a busca de si e da compreensão da sua época 
movem as páginas desse livro de linguagem cristalina e elegante, mas difícil.  

Fragmentos de um diário adiado
Cada um está só no coração da terra

traspassado por um raio de sol:
e de repente é noite.

(Quasimodo, 1999, p.19)

A segunda seção do livro estrutura-se em uma forma-diário, que se cir-
cunscreve a dez dias da juventude do autor. Oferece um contraste incômodo, 
dadas as suas expectativas e indagações, com a passagem sombria que se leu na 
seção anterior. Desse entrechoque não se extrai exatamente uma síntese. Na 
armação dialética da narrativa a tese já se inicia marcada por uma negatividade 
insuperável. 

Quartim de Moraes (1988, p.153) apresenta uma hipótese para a inserção 
dessa parte. Parece-lhe ser o meio de explorar camadas mais profundas da cons-
ciência, exame necessário ao devido encaminhamento narrativo da experiência 
traumática: “Como na ancestral técnica narrativa d´As Mil e uma noites, em que 
dentro de um conto surge outro conto, a reativação das angústias do cárcere 
conduz o narrador a revisitar ansiedades depositadas em camadas mais profun-
das da memória”. A dor que os algozes infligiram a Salinas Fortes o recondu-
ziria ao exame de pesadelos na adolescência. A referência às Mil e uma noites é 
sugestiva, mas talvez se deva sublinhar o corte nas linhas que movimentam esses 
“contos” na narrativa de Salinas Fortes. Não é uma história que entretém e faz 
esquecer o tempo, mas a memória que luta contra o esquecimento – ou que não 
pode ou não deve esquecer. 

Antonio Candido (2012, p.124) serve-se de outra hipótese, um pouco 
diferente, embora não contradiga necessariamente a anterior: “Forçando a nota, 
pode-se dizer que as páginas confessionais, postas no meio, simbolizam pela 
simples posição a pessoa apertada entre duas conjunturas repressoras”. A figura 
do estreitamento seria plausível especialmente quando se sublinham as situações 
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de angústia presentes no livro. A afirmação de se tratar de texto confessional, 
no entanto, oferece dificuldades. Salinas não está confessando alguma injustiça 
em busca de perdão. Foi antes a vítima dos processos que narra. O diário, nesse 
sentido, por ser uma escrita supostamente espontânea e mais próxima da experi-
ência, difere consideravelmente da confissão. Essa caracteriza-se por ser pensada, 
premeditada diante da autoridade do destinatário.

Pode-se ainda sugerir a possibilidade de instruir-se um contraste entre as 
expectativas do jovem que chegava à cidade para iniciar os seus estudos superio-
res e a violência que transtornaria a sua vida alguns anos adiante. Nesse sentido, 
as duas hipóteses examinadas se articulariam em um quadro hermenêutico mar-
cado pela impossibilidade da harmonia entre sujeito e sociedade, em mais uma 
peça dessa escrita como cena substitutiva da pólis.

A primeira entrada do diário data de 9 de junho de 1959 e é a mais longa 
e cheia de expectativas. Encontram-se ali algumas observações metalinguísticas 
sobre a escrita autobiográfica e sobra a busca de si. Move-o o plano de ampliar 
o conhecimento de si e no entanto, no limite, avizinha-se da fratura mesma do 
sujeito: “Hoje tenho apenas o sol que entra pelo retângulo da janela. Que fazer 
com tanta luz? Nada, absolutamente nada. Não me pertence. Serve, quando 
muito, para pôr em evidência, por contraste, minha confusão interior (Fortes, 
2012, p.74). Seguirá, para devassar essas dificuldades, o seguinte preceito: “Va-
mos proceder calma e cautelosamente. Com método” (ibidem, p.74).

Salinas Fortes mudara-se do interior de São Paulo – Araraquara – para a 
sua capital com o objetivo de iniciar os seus estudos superiores. Os primeiros 
anos foram felizes: “Vivia muito bem neste universo, mais como espectador do 
que como ator. Sugava os livros como um vampiro e sua seiva transfusionava-se 
para dentro de mim, dando a impressão de que era a minha própria. Vivia feliz!” 
(ibidem, p.75). Essa harmonia haveria de romper-se adiante, mas nunca perderia 
o objetivo de colher em formas claras o conhecimento do mundo: “Antes de 
tudo, quero enxergar claro. Lucidez: eis a principal exigência” (ibidem, p.77). 
Há duas dificuldades nesse processo: a primeira diz respeito à busca rousseau-
niana de sinceridade, que examinamos anteriormente, e o sentido mesmo da 
escrita.

Suas frases demonstram senso de ritmo e delicadeza, como esta: “Todo 
passo abafado sobre fundo de silêncio noturno carrega uma certa malícia” (ibi-
dem, p.80-1). Apresentam-se os objetos do quarto com descrição plástica, em 
uma combinação habilidosa de tempo de espera e imobilidade dos objetos, à 
semelhança de uma natureza morta de Cézanne: “Mais um pouco, mais um 
pedaço de tempo deverá ainda ser ocupado por estes óculos sobre a mesa, este 
maço de cigarros Continental e os livros mudos” (ibidem, p.81). A preocupação 
com a descrição pictórica também comparece em outra passagem, na qual se es-
força por colher fenomenologicamente a imagem das coisas ao seu redor sob os 
efeitos do por do sol. Como se tudo se filtrasse na essencialidade do róseo: “O 



ESTUDOS AVANÇADOS 33 (97), 2019 341

sol vai declinando lenta e fixamente. As coisas todas repousam espectralmente 
no róseo” (ibidem, p.93). 

 A entrada de 4 de julho de 1965 é especialmente importante: esclarece 
que o seu caderno permaneceu quase todo ele em branco – as páginas em bran-
co são, a esse respeito, bastante significativas; o autor a escreveu um ano após o 
golpe militar e cinco anos após a última entrada no diário; manifesta a possibili-
dade de encontro do estilo próprio, um dos motivos presentes nessas anotações, 
mas parece desiludir-se de encontrar-se a si mesmo:

Já não me reconheço mais nas suas ingenuidades e na ignorância ignoran-
te de si mesma que se acha estampada aí. Houve transformações, não há 
dúvida. Progresso? Mas há algo que permanece. Ganhei em lucidez, em 
amadurecimento. Meu domínio sobre os meios de expressão é hoje muito 
maior. Há, porém, um fundo permanente que não se abalou com todas as 
experiências acumuladas ao longo destes cinco anos. Se me libertei de mui-
tos fantasmas, ainda não me libertei de mim mesmo. “On ne guérit pas de 
soi-même”, diz Sartre – ainda Sartre – em Les Mots. (ibidem, p.84)

A desilusão destitui-se de conotação necessariamente negativa, e assume 
signo crítico no conhecimento de si e do mundo. De outro modo, poderia 
iludir-se com a apresentação de si como objeto que se decifraria se confiado ao 
método apropriado, operação evidentemente fadada a equívocos diversos quan-
do referidas a um ser que timbra em temporalidade e precariedade. O diário 
deverá necessariamente fracassar, para que possa cumprir o seu destino.

As tramas do silêncio, memória e testemunho 
Voltaremos ao paternalismo e à bondade. – Que felicidade!

(Schwarz, 2014, p.115)

Muda-se o tempo da enunciação para o presente em diversos momentos 
do texto. Esse recurso narrativo sublinha a persistência dos eventos passados na 
memória do autor, compondo o liame necessário entre eles. Tomem-se esses 
exemplos, nos quais memória e testemunho sobressaem. O primeiro relembra 
o caráter sombrio dos eventos: “Hoje, muitos anos passados, continuo achando 
tudo muito sinistro, evidentemente. Mas que se há de fazer?” (Fortes, 2012, 
p.97). O segundo articula vida, morte e destino: “Se é verdade que a morte 
converte a vida em destino, a sensação de destino me converte agora a vida em 
morte. Muitos anos passados” (ibidem, p.98). O terceiro sublinha, nas margens 
da voz e da palavra, o silêncio dos desaparecidos: “Gostaria de passar a palavra 
aos outros companheiros, mas muitos deles já não têm voz” (ibidem, p.100). 
O último nota a persistência da dor: “Hoje, a paisagem é outra, mas as grades, 
ainda as trago comigo, plantadas duramente na memória” (ibidem, p.115).

A conclusão do livro não é tarefa fácil. Existem ainda muitas coisas e even-
tos que se devem arrancar ao esquecimento, e então lhes conceder a forma 
apropriada: “Mas, de delírio em delírio, fui me esquecendo de tanta coisa, como 
concluir? Não, um pouco mais de paciência, até que o exorcismo se complete e 
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o vômito desengasgue. Tanta coisa esquecida...” (ibidem, p.101). Algumas pá-
ginas mais serão necessárias. Talvez até o momento em que se admita no fracasso 
da escrita a única forma de resposta apropriada a esses eventos traumáticos? Pa-
rece sinalizar a necessidade de o sujeito superar o sortilégio do passado, quando 
esse se imobiliza e se impõe como efígie indestrutível. Embora seja difícil, por 
força de resistências internas de teor e intensidade variadas, o sujeito deve mover 
esse passado de modo que torne a vida no presente outra vez possível, no senti-
do de aberta a novas modalidades de existir. No entrelaçamento entre memória, 
esquecimento e dor, o autor cuida em não perder-se na mera coleção de fatos. 
Observem-se essas frases, com a sequência de verbos em staccato e gradação, que 
oferece a imagem concisa do que se tentou testemunhar no livro: “Mas como 
esquecer? O meu tempo livre, agora, na nova vida das ruas estrangeiras, mas 
familiares, fazendo-me deslembrar um pouco dos fantasmas polimorfos, que de 
novo voltam a me afetar, delimitar, despedaçar, corroer, doer” (ibidem, p.102). 

É uma escrita que mobiliza diversos recursos estilísticos e narrativos. Tam-
bém recorre a gêneros variados, como o epistolário. Encontra-se aí uma longa 
carta, sem destinatário explícito. Lugar e data são informados: Paris, outubro 
de 1977. É notável pelas alusões a importantes acontecimentos políticos que 
decorriam naquele momento. Faz algumas considerações iniciais sobre o filme 
O fundo do ar é vermelho, de Chris Merker: “Apesar do ceticismo e do torpor 
em que nos submerge nossa década de poluição universal, Marker consegue 
nos mostrar com uma intensidade inesperada que o fundo do ar ainda anda 
banhado em uma tonalidade vermelha” (ibidem, p.102). É duvidoso que esse 
documentário deixasse entrever a persistência da utopia. Parece inclinar mais ao 
pessimismo de quem vê o fervor revolucionário da época recuar ao pano de fun-
do, afastando-se, ao menos em curto prazo, do proscênio da história. De todo 
modo, nele haveria decerto lições encorajadoras, apesar do tom aparentemente 
pessimista do filme: “A certeza, trazida pelo desfecho da guerra do Vietnã, de 
que o imperialismo pode ser vencido e, em segundo lugar, de que a luta conti-
nua, ressurgindo o inimigo sob novas e mais sofisticadas roupagens” (ibidem, 
p.105).

 A pluralidade de estilos responde assim com a sua riqueza de estratos 
narrativos à interdição do diálogo que o autor testemunha. Assombram por ve-
zes os seus sonhos a lembrança das prisões: “Na noite passada, sonho de prisão. 
Outra vez” (ibidem, p.115). Elucida em frase sob a forma de um oximoro apa-
rente o sentido mais amplo desses sonhos: “Uma característica do sonho é seu 
grande realismo” (ibidem, p.116). Nesse plano de inversões que experimenta 
não é o sonho, mas o real mesmo quem assume a forma de um delírio: “Mas, 
antes, é preciso tomar consciência do real. Aceitar calmamente este real que pa-
rece um delírio circular, ele também” (ibidem, p.117).

 A história comparece assim com as cores de um evento semelhante a um 
sonho coletivo. Traça a esse respeito um paralelo sugestivo entre as mensagens 



ESTUDOS AVANÇADOS 33 (97), 2019 343

que lê em um muro – em uma delas estava escrito “Viva Bakunin!” – e as suas 
próprias páginas. Ambos os materiais são rastros e sinais dos sonhos e desilusões 
de determinados grupos sociais: “Aqui no meu muro-alvo, imitando o mestre, 
as confissões. Tramadas no inferno e recapturadas à luz das ruas ensolaradas, 
vestidas de cor e o corpo completo sonhado, não mutilado. Como permanecer 
fiel à utopia?” (ibidem, p.118). Divisa-se nessas frases a resistência a imergir me-
ramente na exploração da subjetividade. Mesmo a confissão das suas dores guar-
dam a visada no conjunto mais amplo da história do país, com as dúvidas de que 
ainda se faça justiça perante todo o descalabro que modificou a vida de tantas 
pessoas. Marilena Chauí (2012, p.14) sublinha esse enlace de tragédia pessoal e 
coletiva presentes no livro: “somos levados a ver o traçado de uma experiência 
impossível: a vertigem lúcida. Esforço para compreender uma tragédia pesso-
al e coletiva, fazendo-a memória e medida de um tempo fugidio que poderia 
cair no esquecimento”. O quadro timbrava em elementos surreais – mistura de 
princípios éticos, referidos à defesa da pátria e das instituições nacionais, de que 
despontava a família brasileira, e a tortura em nome desses mesmos ideais cava-
lheirescos. O bem exigia estranha sorte de sacrifício, nessa mistura mal formada 
de discurso normativo e decisões pragmáticas.

No desfecho do livro, Salinas Fortes faz uma análise lúcida do contexto 
político que transitaria do golpe a uma redemocratização futura que se lhe afi-
gurava destinada ao controle das elites locais e estadunidenses. Por essa razão, 
à memória subjetiva se referia a questão política mais ampla: “E tudo ficará na 
mesma? Os mesmos senhores de sempre continuarão tranquilos, comandando 
como se nada tivesse acontecido?” (Fortes, 2012, p.120). O delineamento desse 
problema ainda é difuso e assombrado pela revivescência das formas autoritárias 
que surpreendem o cotidiano do país. Não lhe escapa a reflexão acerca das difi-
culdades da transparência no exercício da escrita, seja pela opacidade da lingua-
gem, seja pela visada nas contradições do próprio estatuto do sujeito no mundo 
moderno. As escolhas metodológicas e narrativas consistiram na convergência 
do testemunho pessoal e da denúncia coletiva, cuidando para que as necessida-
des de expressão íntima nunca se fizessem às expensas da atenção concedida aos 
silêncios da pólis. 

Notas

1 A palavra Urszene, no original, pode ser traduzida por “cena primitiva” ou “cena pri-
mária”.

2 A esse problema a autora dedicou todo um livro, a partir do projeto benjaminiano 
Rousseau-Gide, sobre o declínio da sinceridade (Damião, 2006).

3  Bento Prado Jr. (1988, p.7) sugere tratar-se igualmente de uma experiência catártica: 
A catarse esperada pela escrita das suas memórias: “essa purgação ou catarse do terror 
do tempo passado”.
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4 Essa formulação de Marx encontra-se no Livro I do Capital, na seção dedicada ao exa-
me do fetichismo da mercadoria: “Eles não sabem disso, mas o fazem” (Marx, 2013, 
p.149). Para uma discussão instigante sobre as relações entre cinismo e ideologia, con-
sultar Eles não sabem o que fazem, de Slavoj Zizek (1990, p.59s.), especialmente o diá-
logo que estabelece com Peter Sloterdijk. 

5 A expressão “Gênio maligno” refere-se à hipótese apresentada por Descartes na obra 
Meditações. Insere-se no âmbito do exame dos resultados da dúvida hiperbólica com a 
qual esperava encontrar bases sólidas para a construção do conhecimento.
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resumo – A narrativa de memórias pode ser o espaço de articulação entre as vivências do 
sujeito e o movimento da coletividade. Os dois níveis se sobrepõem especialmente no 
relato pessoal de eventos históricos traumáticos. A escrita assumiria nesse caso a função 
de cena substitutiva da pólis. É o caso do livro Retrato calado, de Luiz Roberto Salinas 
Fortes. Nessa obra sobressaem a articulação de elementos autobiográficos, busca e de-
sencontro de si e testemunho das prisões que enfrentou por motivos políticos durante a 
ditadura militar brasileira. A tortura física e psicológica que sofreu projeta as suas som-
bras em todas as páginas, de que resulta a impossibilidade de uma escrita confessional 
completa e bem-sucedida, seja no plano autobiográfico, seja no político.

palavras-chave: Memória, Silêncio, Testemunho, Tortura, Ditadura.

abstract – Memorial narratives may be the locus of articulation of a subject’s experien-
ces and collective movement. These two levels overlap, particularly in personal reports 
of traumatic historical events. Writing would assume in such cases the function of a 
substitutive scene of the polis. This is the case of the book Retrato calado (The silent 
picture), by Luiz Roberto Salinas Fortes. This work highlights the articulation of au-
tobiographical elements, the subject’s pursuits and mistakes, and the testimony his im-
prisonment  for political reasons during the military dictatorship in Brazil. The physical 
and psychological tortures he suffered project their shadows onto the pages, resulting 
in the impossibility of a complete and successful confessional text, whether in the auto-
biographical or political sphere.
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m geral, a história do pensamento ocidental é marcada por vários eventos 
que ilustram a supremacia do conceitual sobre o expressivo, como a pro-
posta de expulsão do artista da república idealizada por Platão (1997) e a

própria constituição da Estética no século XVIII como campo filosófico parti-
cular e inferior (Baumgarten, 1993). A partir da modernidade, essa supremacia 
ganha sua formulação máxima na sujeição da imaginação ao ideal da ciência 
objetiva, defendida pelo mais eminente representante do positivismo do século 
XIX: “[...] a subordinação constante da imaginação à observação foi unanime-
mente reconhecida como a primeira condição fundamental de toda especulação 
científica sadia” (Comte, 1978, p.49).

Essa história ganha determinadas nuances quando adentra relações de 
campos específicos. Ao compor o estudo e a avaliação de uma obra literária fic-
cional particular ou ao eleger como objeto de estudo a natureza e os atributos 
gerais da arte das palavras, os discursos filosófico e científico se arrogam uma po-
sição de superioridade; seu apanágio em relação à arte literária fala dessa sujeição 
do expressivo ao trabalho do pensamento.

Desviar-se desse modus operandi tem sido um desafio; afinal, requer folhe-
ar o revés de uma tradição em busca de inspiração para a construção de novos 
modos de diálogo não hierarquizados entre essas dimensões do existir e do co-
nhecer humano. 

Dentro desse esforço, a opção neste artigo é explorar a obra de Karl Marx, 
autor cuja importância teórica e prática para a contemporaneidade é reconhe-
cida. Diante das preocupações apresentadas, contudo, essa escolha pode soar 
um tanto incomum. Alguns filtros de leitura da obra marxiana têm colaborado 
para rarefazer pesquisas nesse horizonte. Chamam a atenção duas orientações 
elaboradas por gerações marxistas. Uma delas caracteriza a constituição da obra 
marxiana por um encontro tripartite entre filosofia alemã (Hegel e Feuerbach), 
Economia Política e socialismo utópico. Essas seriam as fontes ou partes consti-
tutivas do marxismo (Kautsky, s. d.; Lenin, 1986). A outra orientação distingue 
um período na obra marxiana de uma problemática ideológica, na qual Marx 
seria um pré-marxista de uma outra fase de ruptura epistemológica, a partir da 
qual suas reflexões se tornam científicas e, de fato, ele se apresentaria como o 
Marx propriamente dito (Althusser, 1979).

Muitas restrições podem ser endereçadas a essas duas orientações. Interes-
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sa, no momento, observar os limites que ambas impõem para se acolher ou se 
discutir a formação literária de Marx e a presença desse aspecto formativo em 
sua obra, seja porque a literatura ficcional não se caracteriza como um tema es-
pecífico privilegiado por Marx, seja porque ela se torna periférica ou sem sentido 
quando o estatuto de cientificidade se torna critério de avaliação da maturidade 
ou potencialidade de suas reflexões.

Entretanto, relatos indicam que, em sua vida cotidiana e familiar, Marx 
tinha apreço pelas manifestações artísticas, em especial pela literatura; tal hábi-
to foi cultivado desde tenra idade e se estendeu aos seus estudos universitários 
(Marx, 2011; Lafargue, 1974). Ademais, os juízos estéticos de Marx não se 
circunscreveram ao âmbito dos seus gostos pessoais; eles chegaram a penetrar 
seus trabalhos e a nutrir, em parte, suas reflexões sobre a estética e também suas 
argumentações filosóficas e científicas em geral.

A questão da arte nos textos marxianos pode ser abordada, pelo menos, 
por duas vias. Na primeira – a perspectiva mais explorada pela produção acadê-
mica existente –, evidenciam-se suas reflexões (muitas vezes, em parceria com 
Friedrich Engels) sobre os problemas estéticos e, de modo específico, os artísti-
cos (Lifschitz, 1976; Vázquez, 1978; Gunnarson, [19__]; Lukács, 2012; Sodré, 
1968; Cotrim, 2012; 2013; Frederico, 2005). A estética e a arte aparecem como 
objeto da reflexão e Marx apresenta-se como um teórico e crítico de arte. Na 
segunda via, o discurso figurativo e artístico adentra o texto conceitual e se faz 
presente nele.

Sob o foco da primeira via, ressalta-se que os problemas estéticos não ga-
nharam um lugar especial em seu trabalho a ponto de serem tratados em uma 
obra sobre o assunto. Pelo contrário, suas ideias estéticas estão pulverizadas 
em toda sua produção “[...] numa forma certamente concisa e desarticulada” 
(Vázquez, 1978, p.11) e também de modo irregular. Por mais que a hegemonia 
de um marxismo cientificista tenha contribuído para que a elaboração marxiana 
sobre esse tema permanecesse ignorada ou depreciada, alguns autores identi-
ficam que, apesar de poucas, as reflexões de Marx sobre problemas estéticos e 
artísticos envolvem aspectos centrais e não são acidentais no seu corpo filosó-
fico (Lifschitz, 1976, 2012; Vazquez, 1978; Lukács, 1979, 2012; Gunnarson, 
[19__]). Em outros termos, há uma vinculação de suas reflexões estéticas com o 
conjunto de seu pensamento. Mészaros (2006, p.173-4) chega a afirmar que as 
considerações estéticas marxianas estão: 

[...] tão intimamente ligadas a outros aspectos de seu pensamento que é 
impossível compreender adequadamente até mesmo sua concepção econô-
mica sem entender suas ligações estéticas. [...] Desnecessário dizer, assim 
como não é possível apreciar o pensamento econômico de Marx ignorando 
suas opiniões sobre a arte, é igualmente impossível compreender o signifi-
cado de seus enunciados sobre as questões estéticas sem levar em conta as 
suas interligações econômicas.
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Na segunda via de tratamento da arte na obra marxiana, trata-se de per-
quirir um movimento diverso no qual o conhecimento artístico adentra o uni-
verso conceitual e passa a compô-lo. Em outros termos, examina-se o lugar do 
elemento expressivo na sua teorização.

De alguma maneira, Marx cultivou certa preocupação com o caráter ex-
pressivo de sua prosa conceitual. No posfácio da segunda edição de O capital 
de 1873, Marx (1985) caracteriza o seu método dialético por dois momentos 
distintos e complementares: o método de pesquisa e o de exposição. Enquanto 
o primeiro consiste na investigação dos pormenores de um fenômeno e da co-
nexão íntima desses pormenores, o segundo equivale a descrever o movimento 
do real, trazer, para o plano da idealidade, “[...] a vida da realidade pesquisada” 
(Marx, 1985, p.16). De alguma maneira, Marx sinaliza a articulação entre o que 
é pesquisado e a sua forma de exposição, momento no qual o texto propriamen-
te conceitual emerge.

Essa perspectiva também aparece em carta a Engels de 31 de julho de 
1865, quando Marx lhe comunica que ainda falta redigir o que, para ele, seria 
o quarto livro de O capital: “Mas não posso fazer nada antes de concluir tudo. 
Whatever shortcoming they may have, o mérito dos meus escritos é que cons-
tituem um todo artístico e isso só se pode lograr com o meu método de não 
publicá-los enquanto não os tenha terminado” (Marx; Engels, 2012, p.88). A 
leitura rápida pode levar à suspeita de uma identidade entre o texto conceitual e 
o artístico. Porém, há aqui uma ampliação do sentido artístico a todo texto que 
não apenas afasta o sentido parcelar e adquire coesão, mas também que tenha, 
por essa razão, sofrido o polimento em sua estrutura enunciativa antes de ser 
entregue ao público. Qualificar seus textos de um “todo artístico” é um reco-
nhecimento da dimensão estética de sua teorização. Marx atribui a seus escritos 
conceituais uma dimensão expressiva.

Essa indicação pode, com as devidas mediações, aproximar-se de um con-
junto de esforços teóricos contemporâneos (Adorno, 2009; Benjamin, 1984; 
Duarte, 2008; Gagnebin, 2004) que têm insistido que a forma de apresentação 
ou exposição é uma questão relevante para o trabalho do pensamento, pois o 
estilo narrativo não é externo à prosa conceitual (seja científica, seja filosófica). A 
reflexão conceitual precisa de arquitetura narrativa para poder se dizer. 

Na filosofia contemporânea de legado marxista, Theodor W. Adorno 
(2009, p.21) observa que “[...] para a filosofia a sua apresentação não é algo 
indiferente e extrínseco, mas imanente à sua ideia. Seu momento expressivo 
integral, mimético-aconceitual, só é objetivado por meio da apresentação – da 
linguagem”. Portanto, pressupõe-se a “[...] a não-exterioridade entre o conteú-
do do filosofema e a sua forma de apresentação [Darstellungsform] convergentes 
na própria expressão” (Duarte, 1997, p.178).

No caso específico de Marx, o trabalho do conceito se faz como exposição 
do objeto. Nas palavras de Chagas (2011), o método dialético em Marx articula 
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investigação e exposição crítica do objeto. No entanto, em que consiste essa 
criticidade que articula o conteúdo conceitual e sua forma de exposição?

Ao pinçar algumas reflexões de Adorno (2009), é possível entrever certos 
aspectos dessa articulação pautados em uma racionalidade ampliada. Sua radi-
calidade crítica se dá a partir da dialética que, longe do afoite de sínteses apres-
sadas, esgarça o seu momento de negatividade. Por isso, essa dialética negativa 
se move como antissistema e tem como primado a contradição. Enquanto “[...] 
uma forma de representação de uma totalidade para a qual nada permanece 
exterior [...]” (Adorno, 2009, p.29), o sistema se edifica a partir da autarquia 
do conceito e da pretensão de fazer coincidir imediatamente a ordem das coisas 
com a das ideias. Como coisificação da consciência humana, ele é índice, no âm-
bito do conhecimento, da imposição da objetividade social capitalista. A troca 
tudo iguala; nela impera a violência contra a experiência e as suas determinações 
particulares. Por isso, sua razão se funda na identidade: “Enquanto princípio 
de troca, a ratio burguesa realmente assimilou aos sistemas com um sucesso 
crescente, ainda que potencialmente assassino, tudo aquilo que queria tornar 
comensurável a si mesma, identificar consigo, deixando sempre cada vez menos 
de fora” (Adorno, 2009, p.28).

Adorno (2009) aponta para a renovação da teoria que, sem abrir mão dos 
momentos de verdade do conceito, furta-se a seu desejo de ser absoluto. Se 
pensar não é uma faculdade meramente formal, o conceito visa a algo além de 
si; logo, para Adorno (2009), lhe é constitutivo não se satisfazer com sua pró-
pria conceptualidade. Não há identidade linear entre conceito e coisa. Portanto, 
assegurar-se do não conceitual no conceito é condição para que o conceito não 
seja, segundo Adorno (2009), nulo e se mantenha como conceito de algo. Nas 
suas palavras, “Ante a intelecção do caráter constitutivo do não-conceitual no 
conceito dissolve-se a compulsão à identidade que, sem se deter em tal reflexão, 
o conceito traz consigo” (Adorno, 2009, p.19). Quando reconhece isso, a filo-
sofia (e, poder-se-ia pensar no trabalho teórico de modo geral) “[...] arranca a 
venda de seus olhos” (ibidem).

O reconhecimento disso por parte de uma teorização renovada a partir 
da lógica dialética faz a atividade conceitual incorporar como sua atitude aquilo 
que ela esquece:

O conceito não consegue defender de outro modo a causa daquilo que re-
prime, a da mimesis, senão na medida em que se apropria de algo dessa mi-
mesis em seu próprio modo de comportamento, sem se perder nela. Dessa 
forma, o momento estético, ainda que por uma razão totalmente diversa 
do que em Schelling, não é acidental para a filosofia. (Adorno, 2009, p.21)

Para a presente pesquisa, toma-se como pressuposto o caráter irrevogável 
do elemento expressivo na atividade teórica e, a partir disso, opta-se pela via que 
privilegia a presença de elementos figurativos no texto marxiano. Essa tendência 
de pesquisa é embrionária e tem como marco o livro de Ludovico Silva (2012)1 
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no qual o estilo literário de Marx é investigado em termos de metáforas, ale-
gorias e ritmo prosódico. No esforço de contribuir com essa frente de estudo, 
agrega-se a essa análise a figuração artística, com o foco na literatura, tendo em 
vista que há “[...] alusões impressionantemente eruditas de Marx à literatura 
mundial” (Eagleton, 1993, p.7) que acompanham sua obra. 

Nesse sentido, demarcam-se as seguintes questões problema desta investi-
gação: como se dá a presença de menções literárias ficcionais em sua obra magna 
O capital e quais papeis cumprem no contexto de sua argumentação? Em que 
medida essa forma de diálogo contribui para fomentar vínculos não hierárquicos 
entre o texto conceitual e o literário ficcional?

Tendo em vista esse conjunto de questões, o livro de Prawer (2011) Marx 
and world literature (publicado em inglês em 1976 e relançado em 2011)2 é refe-
rencial em sua preocupação de construir um mapa evolutivo cronológico do que 
Marx disse sobre a literatura e do emprego que dela fez. Considerando a proxi-
midade deste artigo com a pesquisa de Prawer, cabe registrar em que medida a 
presente investigação não será uma versão alongada do capítulo específico sobre 
O capital escrito por Prawer. Por certo, compartilha-se a preocupação de Prawer 
com o uso que Marx realizou de obras literárias ficcionais. Porém, afasta-se de 
suas motivações. Dentre os incômodos desse autor, encontra-se o fato de que as 
compilações sobre a questão estética em Marx correm o risco de criar confusão 
ao misturar seus pronunciamentos realizados em momentos distintos de sua vida. 
Em contraste com essa preocupação, realiza-se um distanciamento evidente da 
intenção de sublinhar as ideias estético-artísticas de Marx e da natureza diacrôni-
ca do estudo de Prawer. Avizinha-se, desse modo, de uma produção acadêmica 
nacional incipiente referente a dois artigos (Queiroz; Costa, 2012; Silva, 2015) 
e uma dissertação (Melo, 2014) que delineiam a presença da ficção literária no 
discurso marxiano a partir de algumas obras específicas, em especial de O capital.

 Ademais, o pano de fundo que impulsiona a presente pesquisa reside em 
um dos aspectos de seu objetivo geral. Se, por um lado, pretende-se sugerir 
aprofundamentos e/ou novos caminhos de abordagem da obra de Marx de 
modo a dissipar simplificações e preconceitos; por outro, almeja-se contribuir 
para a construção de relações tensas e complementares entre a prosa conceitual 
e a prosa/poética literária. Por mais que haja notas em Prawer que tangenciem 
essa problemática, o pôr em xeque a supremacia do conceitual sobre o expressi-
vo não é o seu norte.

Em um olhar apressado, as menções marxianas a obras literárias ficcionais 
em O capital podem assumir apenas o caráter de epigrafar, finalizar ou ilustrar 
o seu argumento. Porém, suspeita-se que, afora esse uso ornamental, a apro-
priação de menções literárias ficcionais não aparece apenas instrumentalizada na 
prosa conceitual marxiana; ela também possui papel relevante na configuração 
de seu pensamento. Isto é, em vários momentos, a figura artístico-literária serve 
de corpo visível de sua reflexão.
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Assim, há, no texto marxiano, um movimento duplo entre a prosa con-
ceitual e o discurso figurativo-artístico que se expressa nas menções literárias 
ficcionais. Por um lado, o texto conceitual recorre a essas menções para sujeitá-
-las à função explicativa ou, nos termos adornianos, à comunicação. Sendo O 
capital um texto conceitual par excelence, sua linguagem visa à transparência e à 
precisão. Essa natureza de sua prosa tende, então, a tragar as menções literárias 
ficcionais a partir desse objetivo maior. Entretanto, ao mesmo tempo que faz 
isso, a prosa conceitual vê-se diante de seu limite ao tentar dizer, de modo trans-
parente, o mundo. Assim, há momentos em que seu suporte reflexivo reside no 
imaginário figurativo.

Aceita-se, desse modo, a indicação de Silva (2012): a ossatura conceitual 
marxiana possui uma musculatura expressiva. Não se trata, segundo ele, de uma 
organização extrínseca dos conceitos e estruturas do conteúdo dado, mas aqui-
lo que engendra a reflexão propriamente dita; não é meio de exposição, mas a 
própria genética graças à qual o trabalho do pensamento se produz como tal. 

Situam-se as menções literárias em O capital também dentro do campo da 
linguagem figurativa destacado por Ludovico Silva. Ao recorrer ao figurativo-
-literário, Marx sinaliza que a transparência radical da prosa conceitual ou a sua 
pretensão não é absoluta. Algumas menções literárias abrem facetas do mun-
do, geralmente opacas; tornam sensíveis conteúdos objetivos do mundo. Nesse 
momento, a clareza do texto conceitual recua diante da imaginação literária. 
Nesse recuo, revela-se a sua fragilidade, mas também sua chance de redenção. 
Como afirma Adorno (2009), a liberdade do pensamento reside naquilo que 
ele resiste e repele: o impulso expressivo. Sua liberdade consiste em ser capaz de 
experimentar-se determinado e, portanto, não livre. 

Tal parece ser o caso da inserção de excerto de A divina comédia, de 
Dante, no final do prefácio à 1ª edição de O capital. Marx (1985) registra que 
acolherá críticas científicas com satisfação, mas em relação aos “preconceitos da 
chamada opinião pública”, seguirá a máxima do grande Florentino: “Segui il 
tuo corso, e lascia dir le genti!” [Segue teu rumo e não te importes com o que os 
outros digam!] (Marx, 1985, p.7). À primeira vista, a menção aparece como um 
floreio que finaliza o texto. Porém, chama atenção que o conselho a ser dado ao 
cientista é retirado da literatura ficcional. Algo semelhante ocorre quando Marx 
recorre também à citação de Dante no final do prefácio de Para a crítica da 
economia política: “Mas na entrada para a Ciência – como na entrada do Infer-
no – é preciso impor a exigência: Qui si convien lasciare ogni sospetto/ Ogni viltà 
convien che sai morta” [Que aqui se afaste toda a suspeita/ Que neste lugar se 
despreze todo o medo] (Marx, 1987a, p.32). Em ambos os casos, a obra de arte 
literária mostra-se conselheira do cientista.

Por vezes, as citações literárias compõem o estilo narrativo irônico. O 
exemplo é novamente do prefácio da 1ª edição de O capital. Nessa obra, Marx 
tem como objeto de pesquisa “[...] o modo de produção capitalista e as corres-



ESTUDOS AVANÇADOS 33 (97), 2019 353

pondentes relações de produção e de circulação” (Marx, 1985, p.5); por essa 
razão, tomou Inglaterra como principal ilustração. No entanto, como a primeira 
publicação do livro foi em sua língua materna, Marx observa que o leitor alemão 
pode ficar indiferente ou tranquilizar-se com a ideia de que, na Alemanha, as 
coisas não são tão ruins. Contra isso, Marx (1985, p.5) o adverte: “De te fabula 
narratur!” [A história é a teu respeito]. Marx não coloca referência, mas se trata 
de trecho de Horário em Sátiras (I, 1, 69-70) é: “De que ris? Mudado o nome, 
a narrativa fala de ti”. Ao tentar sensibilizar o leitor alemão, Marx insiste que 
a situação social na Alemanha é muito pior que a da Inglaterra. Mesmo sendo 
precária, a estatística social na Alemanha “[...] chega para descerrar o véu, o 
suficiente para que se pressinta, atrás dele, um rosto de Medusa” (Marx, 1985, 
p.5). Os alemães ficariam petrificados diante da constituição de comissões de 
inquérito para apurar, por exemplo, a exploração do trabalho de mulheres e de 
crianças. Seguindo a mitologia, Marx sabe que a ameaça de Medusa só pode ser 
contida por Perseu, seu decapitador. Então, para mostrar a gravidade da situ-
ação, ele lembra que Perseu tinha capacete para se tornar invisível e perseguir 
monstros: “Nós, de nossa parte, nos embuçamos com nosso capuz mágico, 
tapando nossos olhos e nossos ouvidos, para poder negar as monstruosidades 
existentes” (Marx, 1985, p.5-6). Como se percebe, o estilo irônico de Marx 
não apenas chama atenção para uma situação nefasta, mas também “[...] pode 
ser considerada como uma importante ferramenta de crítica social” (Venâncio, 
2009, p.11). 

Além de alimento para as ironias textuais, as alusões literárias compõem 
alegorias e metáforas. Afirma Marx (1985, p.95): cada mercadoria vê na outra 
o manifestar do seu próprio valor: “Igualitária e cínica de nascença, está sempre 
pronta a trocar corpo e alma com qualquer outra mercadoria, mesmo que esta 
seja mais repulsiva do que Maritornes”. Em suas relações de troca, as qualidades 
dos objetos não contam, mesmo sendo a mais repulsiva, promíscua tal como a 
empregada, também uma espécie de prostituta, que trabalha na primeira hospe-
daria em que Don Quixote se hospeda, pensando ser um castelo.

Em outro momento, Marx (1985, p.92) pontua: o economista, como “o 
intérprete da alma da mercadoria”, não percebe que o valor-de-troca de pérolas 
ou diamantes não se deve à propriedade física desses objetos, mas se constitui 
num atributo social. Os economistas agem tal como uma personagem da peça 
de Shakespeare Muito barulho por nada: “[...] Dogberry, ensinando ao vigilante 
noturno Seacoal: ‘Ser dotado de um belo físico é uma dádiva das circunstâncias, 
mas ler e escrever é um dom da natureza” (ibidem, p.93). Nessa referência, 
Marx usa Dogberry como a figura que personifica a lógica dos economistas 
políticos; ele toma o ler e o escrever como naturais, assim como os economistas 
tomam os diamantes e pérolas como um valor inerente e natural.

O recurso à prosopopeia não é pertinente apenas para explicar o fetichismo 
da mercadoria; torna-se também crucial para abordar o capital. Nesse processo, 
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a literatura ficcional tem lugar de destaque quando Marx o associa a algumas 
figurações, como vampiro, monstro, diabo. Ele afirma: “O capital é trabalho 
morto que, como um vampiro, se reanima sugando o trabalho vivo e quanto 
mais o suga, mais forte se torna” (ibidem, p.263). Por isso, “Se o dinheiro, 
segundo Augier, ‘vem ao mundo com uma mancha natural de sangue numa de 
suas faces’, o capital, ao surgir, escorrem-lhe sangue e sujeira, por todos os poros 
da cabeça aos pés” (ibidem, p.878-9). A distensão da jornada de trabalho para 
limites extremos responde à demanda de exploração sem fim do capital: “O pro-
longamento do trabalho além dos limites diurnos naturais, pela noite adentro, 
serve apenas de paliativo para apaziguar a sede vampiresca do capital pelo sangue 
vivificante do trabalho” (ibidem, p.290).3

O capitalista incorpora força de trabalho viva à materialidade morta dos 
elementos que ele comprou; ao fazer isso, “[...] transforma valor, trabalho pre-
térito, materializado, morto, em capital, em valor que se amplia, um monstro 
animado que começa a ‘trabalhar’, como se tivesse o diabo no corpo” (ibidem, 
p.219-20). Além da imagem sensível do capital como monstro, a expressão 
“como se tivesse diabo no corpo” vem de uma modificação de verso de Fausto 
de Goethe, como salienta Prawer. No romance goetheano, a expressão original 
é “como se tivesse amor no corpo”. O contexto é o de um rato envenenado que 
se debate, corre, sobe e desce até morrer. Essa cena antecipa a entrada de Mefis-
tófeles. O caráter diabólico do capital deriva, em larga medida, de discursos de 
Mefistófeles ou possui alguma conexão direta com ele (Prawer, 2011).

Cotejar o capital a um vampiro, monstro ou diabo é recurso expressivo 
que possibilita dar a esse fenômeno uma imagem concreta, o rosto de um ser 
animado, incontrolável, cujo valor se expande desmesuradamente: “A escolha 
da metáfora é, assim, importante filosófica e politicamente: através dela, Marx 
pretende expor um aspecto substantivo do mundo social” (Neocleous, 2003, 
p.674).

Além disso, permite que alguns estudiosos olhem para a obra magna de 
Marx como uma espécie particular de “romance de formação” do capital, sob 
inspiração da literatura gótica de horror do século XIX (Wheen, 2007) ou de 
romances da era inglesa vitoriana (Kornbluh, 2010; Wheen, 2007). 

Aqui também o universo artístico adentra a estrutura narrativa marxiana 
de modo que sua análise dos fenômenos sociais gera não apenas uma metáfora 
para o capital, mas assume a composição peculiar de um drama alegórico que 
revela como o valor, forma social particular existente inclusive em sociedades 
comerciantes antigas, desenvolve-se como valor gerando valor e se torna estru-
turante da vida social, sua ossatura, matriz que rege a totalidade e a capilaridade 
da vida no capitalismo, sujeito da história que vive como parasita com poderes 
monstruosos: “O capital é a história do Capital tornando-se sujeito, da impla-
cável autoconstituição, da “valorização do valor” que impulsiona este modo de 
produção. O artifício do tropo da personificação chama a atenção para o artifício 
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e a instabilidade deste sujeito, para as fissuras e crises em seu curso de tornar-se, 
em sua aventura de Bildung” (Kornbluh, 2010, p.24).

Segundo Mehring (1974, p.247), a alegoria não é, para Marx, um enfeite 
ou um meio para facilitar a compreensão: “A alegoria, tal como Marx a empre-
ga, é a mão física dos pensamentos, que recebe dela o seu fôlego vital”.

Em um nível um tanto paradoxal, a obra de arte literária parece oferecer 
a Marx figurações que migram do campo artístico e ganham um conteúdo filo-
sófico. O neologismo robinsonada que a crítica literária deriva da personagem 
Robinson Crusoé e foi inicialmente atribuído às imitações desse gênero literário 
ganha novos contornos ao chegar ao texto marxiano com tom bastante irônico. 
Em Introdução de Para a crítica da economia política, ao declarar: “O caçador 
e o pescador, individuais e isolados, de que partem Smith e Ricardo, pertencem 
às pobres ficções das robinsonadas do século XVIII” (Marx, 1987a, p.3). Isso se 
repete em O capital: “A economia política adora imaginar experimentos robin-
sonianos” (Marx, 1985, p.85).

Para Marx, as ficções de robinsonadas têm correlatos no campo filosófico. 
O romance não é somente uma alegoria do individualismo moderno. O sentido 
é que o ser humano abstrato, desprendido de suas relações sociais, ilustra não 
apenas o coração da sociedade civil, esfera regida pelos interesses particulares, 
mas é transformado em modelo da gênese da humanidade, um ponto de partida 
natural da história e não o seu resultado. Ao tomar emprestada a expressão ro-
binsonadas, Marx extrai do âmbito estético-literário uma figuração que é explo-
rada com algum grau de liberdade e ampliada de modo a ganhar um conteúdo 
filosófico: a naturalização da história.

Diante dos exemplos citados, seguimos a orientação de Silva segundo a 
qual o conteúdo teórico das reflexões de Marx pode ser percebido na arquitetura 
textual e essa tarefa é assumida intencionalmente por Marx. Sua crítica concei-
tual se articula com a “[...] luta contra toda parcimônia ou pobreza linguística” 
(Silva, 2012, p.17) e, assim, desafia a linguagem científica em sua formalidade e 
obscurantismo. Nas palavras de Wheen (2007, p.11), 

Na época em que escreveu O capital, Marx superava a prosa de convenção 
com sua radical colagem literária – justapondo vozes e citações de mitologia 
e literatura, relatório de inspetores de fábrica e contos de fada, nos moldes 
dos Cantos, de Ezra Pound, ou de A terra desolada, de Eliot. O Capital é 
tão dissonante quanto Schoenberg, tão angustiante quanto Kafka.

Por isso, “[...] o tecido teórico [de Marx] foi urdido com fios literários 
concretos. O sistema científico está sustentado por um sistema expressivo” (Sil-
va, 2012, p.11). De alguma maneira, as menções a obras, personagens e autores 
da literatura ficcional contribuem nesse processo. Portanto, em sua obra magna, 
há atravessamentos entre a denotação e a conotação, como indica Kornbluh 
(2010, p.21): “[...] algumas das sugestões mais prementes do texto encontram 
sua formulação mais potente de modo performativo. O capital diz o que quer 
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dizer não apenas por meio de referência denotativa, mas através de formas co-
notativas, associativas e artísticas que a linguagem faz operar”.

Essas cesuras e costuras entre o conotativo e o denotativo, o conceitual e o 
não conceitual permitem compreender o texto marxiano como uma experimen-
tação guiada pelo esforço de aproximar-se da dinâmica capitalista, orientada pela 
contradição, que põe sob suspeita qualquer absolutização conceitual. Seu tecido 
textual traz índices de uma nova racionalidade que, de modo peculiar, assume o 
impulso mimético ao trabalho do pensamento. 

Ainda dentro do corpo hipotético deste artigo, considera-se que essas for-
mas de “invasão” literária no texto conceitual podem significar uma possibili-
dade, entre outras, de fortalecer a proposição de uma relação não hierárquica 
entre a linguagem conceitual e a expressiva, na qual o conhecimento conceitual 
pode adensar sua autoridade e rigor no diálogo com a literatura. Como afirma 
Adorno (2009, p.24),

[...] expressão e acuro lógico não são possibilidades dicotômicas. Eles ne-
cessitam um do outro, nenhum dos dois é sem o outro. A expressão é libe-
rada de sua contingência por meio do pensamento, pelo qual a expressão 
se empenha exatamente como o pensamento se empenha por ela. O pen-
samento só se torna conclusivo enquanto algo expresso, somente por meio 
da apresentação linguística; o que é dito de modo frouxo é mal pensado. 
Por intermédio da expressão, o acuro lógico é conquistado laboriosamente 
para o que é expresso.

O rigor não decorre da hipostasia do conceitual, mas do reconhecimento 
de suas potencialidades e de seus limites. Por isso, nessa forma renovada de fa-
zer teoria, a expressividade como o não conceitual é seu aspecto incontornável. 
Marx absorve em seus escritos essa contradição. De modo mais preciso, a com-
posição textual marxiana representa uma experimentação da lógica dialética; ela 
testemunha a lembrança do que Adorno (2009) chama de verdade e não ver-
dade do exercício conceitual e, portanto, de sua relação tensa e complementar 
com o expressivo. 

Sugere-se que esse posicionamento vai além de um avanço teórico. Mais 
precisamente, esse avanço tem, em Marx, uma base política. Vincula-se à luta 
contra a estreiteza e a unilateralidade do desenvolvimento humano decorrente 
da divisão social do trabalho no capitalismo que fratura e hierarquiza capacida-
des e faculdades humanas. Carrega em si a utopia de um saber renovado que não 
se submete à força da identidade do princípio do valor.

Notas

1  Publicado em língua espanhola em 1971. Utiliza-se a sua tradução para o português.

2 Ainda sem tradução para o português.

3 “Sabemos que Marx gostava de ler histórias de horror, e sabemos que o vampiro era 
uma forma literária popular no século XIX. Enquanto o romance mais conhecido do 
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gênero, Dracula de Bram Stoker, só foi publicado em 1897, após a morte de Marx, o 
vampiro em geral tinha tido muita cobertura antes disso. Varney, o vampiro de James 
Malcolm Rymer, por exemplo, foi serializado um ano antes da publicação do Manifesto 
do Partido Comunista, e estendido a 220 capítulos em 868 páginas” (Neocleous, 2003, 
p.673).
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resumo – A partir da reflexão adorniana sobre o caráter irrevogável do elemento ex-
pressivo na atividade teórica, indaga-se como se dá a presença de menções literárias 
ficcionais em O capital e quais papeis cumprem em sua argumentação; e em que medida 
essa forma de diálogo contribui para fomentar vínculos não hierárquicos entre o texto 
conceitual e o literário ficcional. A composição textual marxiana representa uma expe-
rimentação da lógica dialética; ela testemunha a lembrança do que Adorno chama de 
verdade e não verdade do exercício conceitual e de sua relação tensa e complementar 
com o expressivo. Essa posição vincula-se à luta contra a estreiteza e a unilateralidade do 
desenvolvimento humano decorrente da divisão social do trabalho no capitalismo que 
fratura capacidades e faculdades humanas. Carrega em si a utopia de um saber renovado 
que não se submete à força da identidade do princípio do valor.

palavras-chave: Marx, Obra de arte literária, O capital.

abstract – From Adorno’s reflection on the irrevocable character of the expressive 
element in theoretical activity, one wonders about the presence of fictional literary allu-
sions in Marx’s work, Capital, and what roles they perform in his argumentation; and 
also to what extent this form of dialogue contributes to foster non-hierarchical links 
between the conceptual text and the literary fiction. Marx’s textual composition repre-
sents an experimentation of dialectical logic and bears witnesses to what Adorno calls 
the truth and non-truth of the conceptual exercise and of its tense and complementary 
relationship with expression. This position is associated with the struggle against the 
narrowness and onesidedness of human development resulting from the social division 
of labor in capitalism that fractures human capacities and faculties. It carries within itself 
the utopia of a renewed knowledge that does not submit to the force of the identity of 
the principle of value

keywords: Marx, Literary work of art, Capital.
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Introdução
ual a importância das famílias na promoção de uma alimentação sau-
dável? Quais as implicações e dificuldades para se trabalhar o núcleo 
familiar como catalisador do direito humano à alimentação adequada?

Qual a contribuição das famílias para o alcance de metas estabelecidas na Agenda 
2030 de Desenvolvimento Sustentável? Foi para estimular a reflexão sobre ques-
tões dessa natureza que o Grupo de Nutrição e Pobreza do Instituto de Estudos 
Avancados da USP, em parceria com o Family Talks – associação vinculada à 
International Federation for Family Development, promoveu um encontro de 
especialistas, no formato de grupo focal, em setembro de 2018. Uma síntese das 
discussões, elaborada a partir da transcrição das intervenções dos participantes, 
é apresentada neste artigo. 

Para avançar na compreensão do objeto, partiu-se da delimitação do con-
ceito de que a família, conforme consta na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, representa o “núcleo natural e fundamental da sociedade”,1 e deve 
receber “especial proteção do Estado” de acordo com a Constituição brasileira.2 
Esse status é consequência de seu papel fundamental na formação das sociedades 
e culturas, bem como da constatação da universalidade dessa instituição. Mesmo 
em culturas bastante distintas, como Brasil e Japão, há mais semelhanças que 
diferenças entre as famílias. 

É amplamente reconhecido que as tarefas levadas a cabo pelas famílias são 
essenciais para a sociedade e que suas responsabilidades se estendem dos cuida-
dos e educação das crianças e adolescentes, aos cuidados com as pessoas idosas, 
com deficiência, doentes etc. Independentemente de sua configuração, a família 
é o primeiro espaço de convivência do ser humano e, portanto, fundamental 
para a formação das pessoas, especialmente das crianças nos primeiros 72 meses 
de vida, na chamada Primeira Infância,3 que representa o momento mais crítico 
para o desenvolvimento do ser humano. Ela é o primeiro e o mais importante 
mediador da criança com a sociedade. 

A família e o direito humano 
à alimentação adequada
e saudável
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Entre as diversas tarefas sob a responsabilidade das famílias se destacam 
aquelas relacionadas aos cuidados com a saúde e a alimentação. É nesse ambien-
te que se inicia a formação do hábito alimentar das pessoas, sendo a principal 
influência na alimentação das crianças. Mais do que isso, as famílias são as maio-
res responsáveis pela transmissão da cultura alimentar, pois é nesse ambiente que 
as pessoas aprendem quais alimentos consumir e como prepará-los, a partir dos 
recursos disponíveis. Essa influência, positiva ou negativa, tende a persistir por 
toda a vida.

Em razão desse papel central no cuidado e na transmissão da cultura, das 
práticas e do hábito alimentar, é razoável considerar a família como lugar de 
destaque nas políticas públicas voltadas para a promoção da segurança alimen-
tar. Não obstante esse reconhecimento, colocar a família no centro das políticas 
públicas de promoção de uma alimentação adequada e saudável ainda é um 
desafio para os gestores. No caso brasileiro, são vários os obstáculos a serem 
enfrentados, entre outros, a diversidade cultural e social do país que demanda 
a adoção de múltiplas e complexas estratégias; a fragmentação na condução das 
políticas públicas que dificulta a garantia da necessária intersetorialidade e com-
plementaridade entre as ações do governo e da sociedade; as transformações na 
estrutura familiar que exigem flexibilidade e abertura para sucessivas mudanças e 
inovações; e a dimensão e dispersão, no território nacional, das famílias mais vul-
neráveis o que dificulta fazer chegar as políticas públicas ao nível dos domicílios.

Metodologia
O presente artigo apresenta os resultados de um debate realizado por 

meio da técnica de entrevista Focus Group (Krueger, 2002; Freitas et al., 1998). 
Essa técnica permite obter conhecimento de pesquisadores ou especialistas em 
determinado tema a partir de uma discussão objetiva em grupo. Tal discussão é 
conduzida por um moderador que propõe questões e tem a função de mediar as 
intervenções dos interlocutores. O conteúdo da entrevista é transcrito e analisa-
do a fim de produzir um relatório, cujo objetivo é expor o teor das discussões e 
as principais conclusões dos participantes do encontro. 

Para a condução do trabalho, a equipe organizadora promoveu um en-
contro entre pesquisadores, representantes de instituições da sociedade civil e de 
órgãos governamentais que atuam na promoção do direito humano à alimenta-
ção e nutrição adequadas, procurando refletir a pluralidade de experiências entre 
profissionais dedicados ao tema. Além disso, tendo em vista a intersetorialida-
de das questões envolvidas, buscou-se fomentar uma discussão interdisciplinar, 
com o envolvimento de profissionais de distintas áreas: nutricionistas, médicos e 
sociólogos, com diferentes trajetórias profissionais (na gestão pública, acadêmica 
ou no terceiro setor). A lista de participantes encontra-se no final deste trabalho. 

Para facilitar a interação entre os participantes do encontro, foi elaborada 
uma questão, previamente enviada a todos com o intuito, seja de direcionar as 
intervenções aos objetivos propostos para o encontro, como de garantir alguma 
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coerência entre as diferentes sugestões apresentadas. A pergunta elaborada foi a 
seguinte:

• Qual a relevância, as implicações e dificuldades para que a família possa 
ser catalisadora do Direito Humano à alimentação adequada?

A partir dessa questão iniciou-se a discussão pela identificação do grupo de 
famílias que deveriam ser alvo prioritário da atenção do grupo e das responsabili-
dades do Estado em assegurar a proteção social, por meio das políticas públicas. 
De modo específico, procurou-se debater o papel central da família – ou, de 
modo mais amplo, das relações familiares – na promoção de uma alimentação 
adequada, condição necessária para uma vida saudável; no processo de acesso e 
escolha dos alimentos; nas estratégias de educação nutricional; no estímulo a co-
mer em companhia, considerando-o também como elemento de fortalecimento 
dos vínculos sociais; no desenvolvimento e prática das habilidades culinárias, 
com estímulo à responsabilidade compartilhada entre os integrantes do núcleo 
familiar; e no encontro de caminhos para atenuar os desafios decorrentes da falta 
crônica de tempo.

Ao considerar as contribuições das famílias para o alcance dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na elaboração do contexto, do escopo 
e dos objetivos dessa reflexão, assegurou-se o alinhamento das conclusões do 
encontro com as diretrizes já estabelecidas para o assunto em nível internacional 
e nacional. Vale ressaltar que o ODS em destaque foi o de número 2 – “Acabar 
com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover 
a agricultura sustentável”. 

Os debates foram gravados e transcritos, e as informações registradas fo-
ram organizadas e classificadas, de modo a facilitar a apresentação e compre-
ensão das reflexões do grupo. Os resultados apresentados a seguir destacam os 
principais tópicos tratados. 

Resultados 
As vulnerabilidades das famílias de menor renda
O ponto de partida da discussão do grupo focal foi identificar as condições 

de vida das famílias que deveriam ser alvo prioritário das políticas públicas. A 
análise centrou-se na população de menor renda, dada a enorme desigualdade 
social brasileira que leva a padrões de vida completamente diferentes nos distin-
tos estratos sociais. Assim, os debates priorizaram a população mais vulnerável 
economicamente por ser a mais necessitada de políticas públicas de promoção de 
bem-estar social e de garantia de uma alimentação mais saudável.

Os membros das famílias brasileiras de menor renda geralmente possuem 
baixa escolaridade e, em decorrência, precária inserção no mercado de trabalho. 
Isso leva a uma constante instabilidade econômica, com várias consequências, 
dentre elas a própria dificuldade de manutenção das crianças na escola o que 
contribui para a manutenção do círculo de pobreza. Os baixos índices de con-
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clusão do Ensino Médio no país são um bom indicativo – em 2015, quatro em 
cada dez jovens de 19 anos não haviam concluído o Ensino Médio.4 Segundo 
pesquisa do Ipea, 23% de jovens brasileiros entre 15 e 24 anos, na maioria mu-
lheres de baixa renda, não estudam nem trabalham no Brasil.5 Dessa forma, a 
perspectiva de futuro para milhões de jovens é permanecer nessa situação de 
pobreza, com poucas possibilidades de melhorar efetivamente a sua qualidade 
de vida.

Os reflexos da instabilidade de renda se manifestam, também de forma 
contundente, nas condições de acesso a uma alimentação adequada tanto em 
termos quantitativos quanto qualitativos. Os últimos dados disponíveis sina-
lizam que aproximadamente um quarto do total de domicílios no país – algo 
correspondente a mais de 50 milhões de domicílios – ainda apresentava, em 
2013, algum problema ou deficiência em termos de garantia de sua segurança 
alimentar. A crise econômica e a elevação dos níveis de desemprego dos anos 
recentes não permitem otimismo em relação à melhoria desse quadro. 

À dificuldade de aquisição de alimentos saudáveis, alia-se a dificuldade 
para a compra de gás, prejudicando o preparo de refeições em casa e ampliando 
a tendência a se recorrer a alternativas frequentemente não saudáveis, como o 
uso de alimentos e bebidas ultraprocessados, ou seja, o consumo de alimentos 
prontos para o consumo como salgadinhos, biscoitos, refrigerantes, doces, balas, 
bolos, ou de muito fácil preparação como os embutidos. Os dados disponíveis 
da última Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) já apontavam que, de 2002 
para 2008, houve crescimento da participação relativa de açúcares, alimentos 
processados e ultraprocessados (pães, embutidos, biscoitos, refrigerantes e refei-
ções prontas) na dieta dos brasileiros: considerando a soma das médias de aqui-
sição desses produtos por Unidade da Federação (UF), eles correspondiam, em 
2002, a 24% da aquisição de alimentos dos domicílios; em 2008, essa proporção 
subiu a 27,4% (IPEA, 2019). Ademais, segundo o IBGE (2010), “a evolução 
do consumo de alimentos segundo os quintos da renda familiar indica aumento 
mais intenso na participação de alimentos processados prontos para consumo 
nos estratos de menor renda”. 

A maciça propaganda realizada pelas indústrias produtoras desses alimen-
tos e bebidas contribui para o agravamento da situação. Vale ressaltar aqui que 
um dos focos preferenciais das propagandas é a mensagem de que consumir o 
produto representa o caminho para a inclusão na sociedade de consumo, o que 
representa um grande apelo para a população de baixa renda. 

Outra característica das famílias de menor renda é que, na maioria dos 
casos, a responsabilidade pelo cuidado da criança é concentrada na própria mãe 
(Arregui; Wanderley, 2011), muitas vezes em um arranjo familiar monoparental. 
Diversos estudos têm evidenciado que é nesse contexto em que geralmente se 
encontram os casos de desnutridos mais graves (Sawaya et al., 2011). Nesses 
casos, além da questão da renda, é necessário ter em conta outros problemas aí 
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presentes, como o isolamento e a falta de suporte dessa mãe em seu contexto 
social. Esse isolamento diz respeito a uma rede social primária (familiar) pouco 
densa, implicando uma pobreza de recursos relacionais (Solymos, 2011; Soares 
et al., 2011). 

Nos grandes centros, em particular, há ainda o agravante da falta crônica 
de tempo, que afeta pessoas de todas as classes sociais e que têm implicações 
diretas na qualidade de vida e de alimentação das pessoas. No caso das famílias 
com baixa renda, que geralmente vivem em periferias mais distantes, o tem-
po gasto em deslocamentos entre a residência e o local de trabalho pode ser 
superior a 4 horas diárias, a exemplo da cidade São Paulo. Essa realidade gera 
diversos problemas, a começar pelo cuidado de crianças ou dos idosos em situ-
ação de dependência, aliado à reconhecida escassez de equipamentos públicos 
como creches, escolas, serviços para idosos etc. Nesse contexto, alimentar-se 
adequadamente é um grande desafio, a começar pelo tempo necessário para ad-
quirir alimentos saudáveis (indisponíveis especialmente na periferia dos centros 
urbanos) e prepará-los. Se, por um lado, há o reconhecimento da importância 
de se resgatar a cultura alimentar tradicional, por outro, é necessário ajudar as 
famílias a adotar estratégias de alimentação adequadas, o que é frequentemente 
desafiador.

A família nas políticas públicas
A família é o espaço indispensável para a garantia da sobrevivência e da 

proteção integral dos filhos e demais membros, independentemente do arranjo 
familiar ou da forma como ela se estrutura. A inserção da família nas políticas 
públicas revela o reconhecimento de seu papel fundamental para alcance dos 
objetivos do desenvolvimento humano e social. Não obstante, ela não pode se 
responsabilizar sozinha por tal atribuição e, nesse sentido, o Estado deve assu-
mir parte dessa responsabilidade com políticas de proteção social, por meio de 
programas e serviços sociais de qualidade e de caráter universal.

Vários programas governamentais recentes deram protagonismo à família: 
Bolsa Família, Estratégia Saúde da Família, programas de Agricultura Familiar, 
dentre outros. Mesmo com resultados positivos, gestores públicos destacam a 
necessidade, para uma maior efetividade, de se adaptar as políticas públicas à 
realidade encontrada nos domicílios, reflexo das mudanças sociais das últimas 
décadas que levaram a uma maior diversidade de arranjos familiares. 

Assim, um desafio que se apresenta para os programas de apoio ao grupo 
familiar é o de não utilizar definições excludentes, que impeçam o acesso de vá-
rias pessoas e famílias a essas políticas. Esse tema é particularmente importante 
no contexto das famílias de baixa renda, que em muitos casos possuem relações 
mais fragilizadas e, portanto, uma variedade maior de arranjos familiares. Nesse 
sentido, é importante ressaltar a necessária cautela para pesquisas populacionais 
quando se utiliza a família como unidade de pesquisa. Uma alternativa prática, 
simples e não excludente é adotar o domicílio como representante de uma uni-
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dade familiar; ou seja, todas as pessoas que moram juntas e dividem os bens e 
serviços constituem uma unidade familiar. Portanto, a sugestão é considerar “o 
grupo de pessoas que vive no domicílio (ou vizinhança) e compartilha as estraté-
gias de sobrevivência” como essa unidade fundamental. No contexto da alimen-
tação, isso pode incluir o compartilhamento do mesmo fogão e/ou refeição, 
da compra de alimentos, o que tende a gerar um hábito alimentar semelhante. 
Assim, recomenda-se como estratégica para a política pública, levar em conta 
tanto o domicílio como, de certa maneira, as relações interpessoais dos que ali 
habitam. Em outras palavras, trata-se de considerar como família o grupo de 
pessoas que ali reside. 

Diante da diversidade de situações, questiona-se a viabilidade de desenhar 
políticas públicas para as famílias sem considerar também o território onde vi-
vem, em seus diferentes matizes e situações. Nesse sentido, um cuidado a ser 
tomado no desenho das políticas públicas voltadas às famílias é que essas não 
devem ser abordadas de forma isolada, fora do contexto mais amplo em que 
vivem. Em relação à segurança alimentar, é evidente que fortes influências ex-
ternas dificultam a alimentação saudável e adequada das famílias. Por exemplo: a 
crônica falta de tempo nas cidades; a instabilidade financeira; moradias precárias, 
com espaço insuficiente para a mesa e para refeições com “comida de verdade” 
e em horários adequados; assim como a dificuldade de se encontrar alimentos 
saudáveis nas periferias. Ou seja, a política pública precisa abordar essas outras 
realidades extrínsecas às famílias para ser efetiva. 

A esse respeito foi ressaltada a necessidade do contato direto com as famí-
lias e mencionadas algumas iniciativas da sociedade civil que conseguiram grande 
capilaridade e acesso às famílias mais vulneráveis a exemplo do método de Busca 
Ativa, adotado em caráter pioneiro, pelo Centro de Educação e Recuperação 
Nutricional (CREN), ainda no início dos anos 1990 (Martins; Solymos, 2011). 

O sucesso da iniciativa revela que há fundamento para se considerar uma abor-
dagem que enriqueça a execução da política por meio de um acesso adequado e 
capilar no território, como é o método de Busca Ativa onde o agente executor 
da ação vai até a unidade familiar mais vulnerável e que necessita de atendimen-
to. Tal estratégia permite o estabelecimento de abordagens adequadas às carac-
terísticas locais e foi adotada pelo governo federal, por meio do Programa Bolsa 
Família. Na mesma linha foi desenhado o Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde, que prevê a realização de visitas domiciliares e, mais recentemente, o 
Programa Criança Feliz, com uma cobertura ainda muito restrita (Ipea, 2019).6 

Outro aspecto destacado é que, apesar de as políticas públicas atingirem 
hoje boa parte da população a que se destinam, grupos dispersos em regiões 
mais distantes ainda deparam com grande dificuldade de acesso às intervenções 
governamentais. Um exemplo é o acesso ao Bolsa Família por parte de indíge-
nas aldeados no interior de regiões da Amazônia. Há casos registrados em que 
a família toda se desloca, fazendo longas e constantes viagens para acessar os 
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benefícios. Isso gera várias instabilidades na vida daquelas pessoas, com impactos 
negativos na própria rotina alimentar. Portanto, há situações em que as políticas 
públicas precisam especializar-se para entregar, de maneira efetiva, um serviço 
de qualidade a determinados grupos populacionais, os quais não podem perma-
necer “invisíveis” nos dias atuais.

Nesse cenário complexo ressalta-se o grande potencial para uma atenção 
diferenciada às famílias, que pode ampliar o impacto das políticas públicas, desde 
que as intervenções sejam contextualizadas no território – com atenção à uma 
apropriada conceituação da família, para evitar exclusões. Uma estratégia para 
concretizar essa proposta é adotar uma abordagem relacional, onde as relações 
sociais presentes no território, sobretudo as das famílias, são alvo das políticas, 
conforme explicado a seguir.

A abordagem relacional para recuperação e educação nutricional
A qualidade das relações interpessoais é um importante aspecto a ser con-

siderado na definição de intervenções destinadas às populações em condição de 
pobreza. A experiência de várias organizações da sociedade civil, dentre elas o 
CREN,7 indica que trabalhar as relações, por meio do desenho do mapa da rede 
social das pessoas de determinado território, é uma estratégia eficaz no combate 
e prevenção à subnutrição e obesidade infantil (Marques et al., 2010; Soares et 
al., 2011). Trata-se de identificar a rede de relações que envolvem a pessoa e ma-
pear as interações positivas e negativas para sua alimentação (Souza et al., 2009). 
O desenvolvimento dessa técnica de abordagem social resultou da compreensão 
de que focalizar um ponto específico de vulnerabilidade e tentar resolvê-lo iso-
ladamente é muito menos efetivo do que buscar reforçar a rede social da pessoa 
(Sawaya; Solymos, 2011). Ou seja, partiu-se da compreensão de que o problema 
principal está no contexto social frágil, e, por isso, intervenções em rede trazem 
impacto mais efetivo e duradouro. No caso específico da alimentação infantil, 
por exemplo, os distúrbios alimentares de uma criança são consequência dos 
alimentos que ela recebe nessa rede: família, vizinhos, família estendida, creche, 
escola etc. Portanto, intervenções que privilegiem o fortalecimento das intera-
ções positivas dessa rede, em paralelo a uma atuação nos pontos negativos, são 
estratégias mais eficazes para promover a boa nutrição.

A transformação da rede social envolve um processo de educação nutri-
cional das pessoas e instituições envolvidas (escolas, por exemplo), mas deve 
começar pelos familiares. No caso das crianças, o primeiro ponto da rede será 
seu cuidador principal, quase sempre a mãe. Partindo de suas experiências de 
cuidado e alimentação recebidas quando criança, promove-se um resgate dessa 
“memória afetiva alimentar”, ou seja, contextualiza-se a alimentação adequada 
em sua história pessoal. Dessa maneira, há uma valorização da “cultura alimen-
tar” em que esse cuidador (a) está inserido – o que tem se revelado como um 
elemento importante de abordagens bem-sucedidas para recuperação e educa-
ção nutricional. 
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No caso da subnutrição, sabe-se que há redução no número de interna-
ções hospitalares como consequência desse tipo de intervenção. Nesses casos, 
a intervenção na rede social da criança permite que essa se torne um elemento 
protetor, podendo prevenir novos casos e a reincidência dos distúrbios nutri-
cionais. Por isso, estratégias que têm a família no centro das relações da pessoa 
atendida podem ser promissoras também para políticas públicas, contribuindo 
para ampliar a qualidade e o impacto dos programas governamentais.  

Para fortalecer efetivamente essas redes sociais é necessário, no entanto, 
estender a atenção para os profissionais de equipamentos públicos, por exemplo 
as merendeiras, os diretores, e professores das escolas.8 Aqui a abordagem é a 
mesma: o resgate da memória afetiva alimentar e o reforço da motivação para a 
mudança de hábitos alimentares. Essa é, além do mais, uma maneira de trabalhar 
priorizando a motivação das pessoas envolvidas através de estímulos positivos, 
com a utilização do modelo motivacional de comportamento alimentar e de 
atividade física, como o modelo transteórico, por exemplo (Filgueiras; Sawaya, 
2018). É importante ressaltar que a intervenção no contexto social e relacional 
da pessoa, aliada a outras abordagens é mais efetiva e possibilita, inclusive, uma 
redução de custos para o sistema de saúde com grande impacto em longo prazo. 

A atenção diferenciada à mulher
Uma característica de muitas políticas públicas implementadas recente-

mente é a atenção especial à mulher. Nas políticas de agricultura familiar há um 
exemplo interessante: hoje, há linhas de crédito exclusivas para mulheres, e o 
próprio documento de identificação do agricultor familiar tem dupla titulação, 
para o homem e a mulher. Há situações mais conhecidas como as do Bolsa 
Família que, ao eleger as mulheres como receptoras preferenciais do benefício, 
contribuem para ampliar a sua autonomia econômica com reflexos positivos na 
sua posição em relação ao grupo familiar e à sociedade.

Essa prática de diferenciar o atendimento em razão de gênero está funda-
mentada, em primeiro lugar, na prevalência relevante de famílias monoparentais 
em contextos sociais de baixa renda, a maior parte chefiadas por mulheres. Evi-
dentemente essa população é das mais necessitadas de atenção e apoio estatal. 
Além disso, as mulheres possuem um papel destacado na realização das tarefas 
de cuidado, sobretudo com crianças.

Por outro lado, é necessário que essas políticas consigam dar esse enfoque 
à mulher sem causar prejuízos às suas relações sociais. Isso poderia acontecer em 
situações nas quais a mulher, para acessar determinado benefício outorgado via 
política pública, necessitasse não ter um parceiro.9 Reconhece-se que as políticas 
vigentes, em geral, conseguem atender as mulheres sem criar tais dificuldades.10

Enfim, extrai-se que as famílias monoparentais enfrentam maior risco à 
sua segurança alimentar. Por isso, é fundamental dedicar maior atenção a esses 
grupos, sem criar estigmas e julgamentos precipitados, sobretudo em relação às 
mulheres. Além do mais, é importante rememorar o que foi mencionado an-
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teriormente sobre a falta de tempo para a mulher trabalhadora, acentuada pela 
ausência de alguém no domicílio com quem dividir as tarefas de cuidado.11 

O ambiente alimentar na promoção de uma alimentação saudável 
Programas mais recentes, desenvolvidos no Brasil, estão buscando reforçar 

a cultura alimentar das famílias e valorizar a diversidade alimentar do país. Como 
exemplo, destaca-se a publicação pelo Ministério da Saúde em colaboração com 
pesquisadores de várias universidades brasileiras do “Guia Alimentar para a Po-
pulação Brasileira” (Brasil, 2014). Esse documento destaca a importância de 
ambientes alimentares em que se cozinhe e alimente adequadamente as pessoas, 
com possibilidade de transmissão das habilidades culinárias – sem dúvida as fa-
mílias propiciam locais privilegiados para isso. Dessa forma, a publicação ressalta 
o papel insubstituível da família na formação do hábito alimentar da pessoa, cuja 
consequência é o reforço da própria cultura alimentar, transmitida entre as ge-
rações. Além disso, uma das recomendações é o comer em companhia, inclusive 
de familiares, e não de forma isolada ou em frente à televisão, como forma de 
“criar e desenvolver relações entre pessoas”. O núcleo familiar, portanto, não só 
propicia a ocasião da refeição em companhia, como beneficia-se desse momento 
para reforçar as relações entre seus membros.

O Guia tem sido considerado, em nível mundial, como o mais desenvol-
vido e atualizado para promoção de alimentação saudável e vem sendo seguido 
em outros países.12 

Vale ressaltar que, apesar do direcionamento correto proposto nas políticas 
públicas (sobretudo no Guia), na prática muitas famílias encontram dificuldades 
para a sua adoção. As causas já foram relatadas na discussão sobre a situação das 
famílias brasileiras de baixa renda. Seja como for, são várias as dificuldades, por 
exemplo, para a refeição domiciliar em companhia. Em decorrência dessa situação 
questiona-se, por um lado, se as recomendações do Guia Alimentar são factíveis 
para a realidade de muitas famílias e cobra-se, por outro, a necessidade de favorecer 
leis e condições de trabalho que protejam a mulher no cuidado dos filhos pequenos. 

Mesmo sendo um desafio ainda por resolver, é clara a necessidade de apoiar 
as famílias na adoção de estratégias para melhorar o ambiente alimentar. Uma 
abordagem mais ousada é reconhecer que, em muitos contextos, a refeição no 
domicílio é impraticável e, portanto, cabe desenvolver ambientes comunitários 
nos quais haja refeições adequadas e que permitam o envolvimento das famílias 
no preparo dos alimentos – garantindo a transmissão das habilidades culinárias. 
Por exemplo, pensar em restaurantes populares ou outros equipamentos pú-
blicos que tenham essas características. Alternativa interessante, com o intuito 
de promover o acesso a uma alimentação saudável, é a realização de compras 
comunitárias de alimentos. Em suma, mesmo que a refeição no domicílio não 
seja possível, refeições comunitárias propiciadas por políticas públicas poderiam, 
além de assegurar a alimentação adequada, propiciar ocasião para a transmissão 
intergeracional de saberes, essencial para a manutenção da cultura alimentar.



ESTUDOS AVANÇADOS 33 (97), 2019372

Nesse campo é importante destacar que muitas organizações da socie-
dade civil conseguem especializar-se e entregar serviços de qualidade, que 
podem servir de referência para políticas públicas federais. Um caso concreto 
é a eficiência com que o CREN consegue reforçar as relações interpessoais no 
território, melhorando a saúde e alimentação daquelas pessoas por meio da 
abordagem de rede social. Nessa abordagem o ponto de partida sempre é a 
existência de uma necessidade, individual ou coletiva. Atua-se com a pessoa 
que traz a demanda e com as pessoas que são significativas para a solução 
do problema, como família, amigos, colegas de trabalho, pessoas que estão 
disponíveis ou que consentem estar relacionados com a solução do proble-
ma. Portanto, as condições para a realização do trabalho são o consenso e a 
disponibilidade das pessoas. Quando se intervém em uma rede, é importante 
ter atenção para o discurso coletivo. Ele permitirá avaliar a possibilidade de es-
tabelecer alianças, verificar a proximidade ou distância afetiva entre as pessoas 
em atendimento que compõem a rede e saber se a proximidade é suficiente 
para poder contar com certas pessoas na solução do problema ou se, sendo 
distante será preciso um trabalho anterior de sensibilização e aproximação. 
Na abordagem de rede está incluída a atuação com redes secundárias, que 
permite estabelecer uma rede de serviços e integrar as diversas intervenções 
realizadas pelas instituições, evitando duplicidade de atendimentos para uma 
mesma pessoa ou família.  

Assim, é fundamental resgatar a concepção de parceria entre sociedade 
civil e Estado para a execução das políticas públicas. Não se trata apenas de ga-
rantir à sociedade o direito de atuar em contextos em que o serviço público não 
chega, mas de trabalhar em conjunto com a sociedade civil especializada e suas 
organizações buscando promover a complementaridade das ações, o intercâm-
bio de experiências e saberes, a participação social, a democratização das inter-
venções governamentais, e a melhoria da qualidade da intervenção.

Por fim, é necessário possibilitar uma maior flexibilidade na ponta para os 
responsáveis pela operacionalização da política pública, para adaptar-se às idios-
sincrasias dos diferentes territórios. Só assim será possível realmente adaptar-se 
às particularidades de cada contexto e efetivamente atender as populações que 
ainda estão desassistidas.

A importância da formação profissional
A formação dos profissionais de saúde com olhar para as famílias é uma 

das maneiras para melhorar o impacto nas políticas públicas. Um exemplo que 
ilustra bem essa necessidade de processos de educação permanente em saúde é 
o tema da promoção do aleitamento materno. Atualmente o Brasil tem diver-
sos programas para incentivar a amamentação dentre eles a iniciativa Hospital 
Amigo da Criança. Tal iniciativa conta com os Dez Passos para o Sucesso do 
Aleitamento Materno, um sumário das orientações para as maternidades promo-
verem, protegerem e apoiarem o aleitamento materno.
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Dentro dessas orientações o passo 2 aponta para a necessidade de capacitar 
toda a equipe de cuidados de saúde nas práticas necessárias para implementar 
essa política, enquanto o passo 6 orienta não oferecer ao recém-nascido ne-
nhum outro alimento ou bebida além do leite materno, a não ser que tenha 
indicação clínica. No entanto, mesmo com a existência de um grande número 
de documentos, guidelines e consensos como esse, observa-se ainda uma prática 
nas maternidades, por parte dos profissionais de saúde, de oferecer líquidos, 
muitas vezes antes mesmo do leite materno, como água, chá, água com açúcar, 
glicose, soro e outros tipos de leite e fórmulas infantis sem uma indicação clínica 
adequada para um grande número de recém-nascidos. Essa prática resulta em ia-
trogênica interrupção do aleitamento materno exclusivo, reduz a prevalência de 
aleitamento materno na primeira hora de vida, ambos indicadores de segurança 
alimentar, e expõe a díade mãe e filho à maior risco nutricional (Sociedade..., 
2017).

Além disso, considerando as dificuldades já relatadas para a refeição em 
domicílio, muitas vezes as refeições disponíveis nos equipamentos públicos po-
dem ser a principal no dia de muitas pessoas – por exemplo, a merenda escolar 
para escolares de família com baixa renda. Logo, as merendeiras têm um papel 
destacado na promoção da segurança alimentar. Nesse sentido, a atenção às fa-
mílias precisa ser complementada pela atenção aos profissionais das instituições 
nas quais são ofertados serviços aos seus diversos membros, dado o papel decisi-
vo que possuem na garantia de alimentação adequada e saudável.

Um projeto de formação de profissionais realizado em São Paulo por uma 
organização do terceiro setor13 em parceria com a prefeitura da cidade, intitu-
lado “Cuidar de quem cuida”, pode ser uma referência interessante. Em um 
primeiro momento, trata-se de trazer ao profissional da ponta um senso de pro-
pósito para seu trabalho, de modo a exercer criticamente seu papel e deixar de 
ser um mero executor. Há relatos da transformação causada, por exemplo, em 
grupos de aleitamento materno, que passam a funcionar adequadamente quan-
do esses profissionais estão imbuídos de propósito.

No contexto da alimentação, os profissionais de saúde enfrentam as mes-
mas dificuldades que a população em geral: restrições de tempo, influência ne-
gativa da propaganda, dentre outros. Por isso, nesse processo de formação, é 
necessário que o tema da alimentação saudável e adequada faça sentido para as 
pessoas. Para tanto, enfatiza-se novamente a importância de se apelar à memó-
ria afetiva dos profissionais, resgatando as experiências alimentares que tiveram 
em suas vidas, o que também contribui para o fortalecimento das culturas ali-
mentares. A partir desse resgate, o profissional pode encontrar com muito mais 
facilidade o propósito de sua missão de cuidar dos outros, pois essas atividades 
passam a estar conectadas com sua própria história.

Vale ressaltar que a abordagem do “cuidar de quem cuida” é uma forma 
de fortalecer e potencializar os laços positivos nas redes em que as pessoas, e 
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consequentemente as famílias, estão inseridas. Como já destacado, no caso das 
políticas de alimentação, um resultado esperado dessa abordagem é a redução 
do número de crianças com subnutrição e obesidade, com consequente redu-
ção nos custos com saúde. Sem dúvida, essa personalização do atendimento aos 
profissionais de saúde, aliada a maior atenção às relações interpessoais, pode ser 
um importante passo para novas políticas públicas (ou evolução para as atuais) e, 
especificamente, para a formação profissional – inicial e permanente – dos agen-
tes de saúde e demais prestadores de serviços em equipamentos que oferecem 
algum tipo de alimentação.

Nesse aspecto, o Guia Alimentar para crianças menores de dois anos (a ser 
publicado) traz inovações em relação ao Guia já disponível. A principal delas é 
a atenção devida à pessoa que prepara o alimento: a necessidade de formação 
dessa pessoa; o cuidado com a situação ambiental, por exemplo, se há mesa no 
domicílio; local adequado para armazenamento do alimento. Trata-se de um 
importante avanço cujas recomendações trarão benefícios também aos profissio-
nais dos equipamentos públicos, impactando sua formação.

Atenção particular merece o Agente Comunitário de Saúde. Esse profis-
sional é uma “potência” dentro do território, ou seja, a figura-chave para efeti-
vamente articular a entrega do serviço público para as famílias. Na prática, isso 
ocorre porque ele tem acesso aos domicílios e conhece as pessoas. Uma dificul-
dade existente é a baixa inserção desse profissional nas equipes de saúde, que são 
muito centralizadas na figura do médico. Assim, fazer que a política pública – e 
suas equipes – mude o olhar sobre o Agente, deve ocasionar um impacto posi-
tivo na qualidade dos serviços oferecidos. Além disso, o Agente pode facilitar 
a compreensão do “trabalhar pelo bem comum”, contrapondo-se a uma visão 
muito especializada do atendimento em saúde, própria dos profissionais da área. 
Por fim, esse olhar precisa ser estendido para as políticas promovidas no meio 
rural.

Outro aspecto importante é o papel do SUS como ordenador da formação 
do profissional de saúde. A construção conjunta – serviço e Universidade – de 
estratégias de aprendizagem nos territórios, pode potencializar uma maior inte-
gração das necessidades da sociedade à formação técnica, por meio da extensão 
universitária. Um desafio correlato é fidelizar esses profissionais na rede pública 
e no território. 

Em resumo, uma nova atenção à formação dos profissionais, especialmen-
te de saúde, capacitando-os para esse olhar personalizado, pode ser um grande 
impulso para ampliar a prevenção de distúrbios alimentares e melhorar os resul-
tados das políticas públicas. Também pode propiciar um novo olhar para a famí-
lia no território, passo importante para ampliar o alcance das políticas destinadas 
aos grupos mais vulneráveis. Ademais, a formação dos profissionais envolvidos 
em políticas públicas dentro dessa visão humanizadora, integral, está alinhada 
com o proposto pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).14
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A influência da propaganda nos hábitos alimentares 
Um ponto de consenso entre o grupo focal foi a importância de desenvol-

ver políticas públicas que visem à informação do consumidor e das famílias, por 
meio da regulação na propaganda e no mercado alimentício. É notório que, em 
muitos casos, a publicidade de alimentos nutricionalmente inadequados invade 
a privacidade das famílias e influencia negativamente sua tomada de decisão. Por 
exemplo, relatou-se o desenvolvimento de produtos alimentícios para bebês de 
uma grande multinacional, cuja propaganda contribuiu para o desmame pre-
coce, para o afastamento das mães e seus filhos por meio do consumo de leite 
processado e papinhas pré-fabricadas. Uma das técnicas dessa propaganda foi 
mostrar, de forma progressiva, o produto junto com o bebê, independente da 
mãe, induzindo à percepção que a alimentação da criança, mesmo muito peque-
na, não precisa da mãe, e essa pode cuidar de seus outros afazeres, sem se preo-
cupar diretamente com o bebê. Muitas pesquisas científicas demonstraram que, 
na prática, propagandas como essa tiveram o efeito de introduzir as mamadeiras 
na alimentação dos pequenos, o que contribuiu para a redução do aleitamento 
materno, com consequente aumento da prevalência de doenças infecciosas e de 
quadros alérgicos, além do aumento da massa de gordura corporal, obesidade 
e diabetes no futuro, com consequências muito nefastas para a saúde em longo 
prazo (Kassahara; Sarti, 2018).

Mesmo para adultos, os alimentos inadequados – como os ultraproces-
sados – podem surgir como alternativa devido à influência da propaganda. O 
impacto da publicidade na liberdade das famílias é relevante sobretudo naquelas 
cujos membros possuem menor escolaridade. Na prática, a propaganda dificulta 
o acesso a informações relevantes para essas decisões, como a qualidade nutri-
cional do alimento, ao enfatizar outros aspectos. No contexto da sociedade de 
consumo essa influência é ainda maior, reduzindo o espaço de reflexão e, em 
certo sentido, a liberdade das famílias.

Trata-se, portanto, de um desafio para o gestor público: proteger as famí-
lias dessas influências negativas resguardando, ao mesmo tempo, sua liberdade de 
escolha para a alimentação saudável. Esse equilíbrio pode ser alcançado por meio 
de ações de regulação e informação, na opinião dos debatedores. O resultado 
esperado com essas intervenções é influenciar os hábitos de consumo das pessoas.

Nessa direção, há casos de sucesso recentes no Brasil. Em primeiro lugar, 
a introdução dos medicamentos genéricos no mercado: chegaram a ser vistos 
com desconfiança, mas hoje são amplamente consumidos. Depois, a regulação 
do consumo do tabaco, que teve efeitos práticos positivos no hábito das pessoas. 
Pode-se mencionar, também, a utilização do cinto de segurança: incomum há 
20 anos, hoje, com o advento do Código de Trânsito, tornou-se um hábito dos 
brasileiros. 

Com relação à informação adequada no rótulo de alimentos ultraproces-
sados, existe experiência bem-sucedida do Chile. Assim, espera-se que garan-
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tindo informação adequada, estimulando a mudança de hábitos não saudáveis 
e regulando o consumo de ultraprocessados – ou outros alimentos que causem 
malefícios à saúde da população, ao lado de ações no território para ampliar o 
acesso a alimentos saudáveis e para promover estratégias para seu preparo – seja 
possível ampliar o impacto das políticas de alimentação.

Conclusões
Nos debates realizados sobre o tema central do encontro – a relevância, 

as implicações e dificuldades para que a família possa ser catalisadora do Direito 
Humano à alimentação adequada – destacou-se o reconhecimento da impor-
tância do papel da família, independentemente da forma como ela se estrutura, 
no cuidado e na transmissão da cultura, das práticas e do hábito alimentar. In-
dispensável, portanto, atribuir-lhe um lugar de destaque nas políticas públicas 
voltadas para a promoção da segurança alimentar.

Ademais, dadas as desigualdades sociais verificadas no país, enfatizou-se 
a necessidade de conferir uma atenção especial às famílias de menor renda que 
se defrontam com grandes dificuldades para garantir uma alimentação saudável. 
Para isso concorrem, dentre outros, a instabilidade financeira que restringe o 
acesso aos alimentos na quantidade necessária e na qualidade recomendada; a 
falta de um ambiente alimentar adequado devido às condições precárias das mo-
radias, com espaço insuficiente para a mesa e para elaboração de refeições com 
“comida de verdade”, em horários recomendados; a falta de tempo crônica nas 
cidades aliada à dificuldade para a aquisição de alimentos saudáveis nas periferias; 
e as mudanças de hábitos alimentares decorrentes da maciça propaganda de be-
bidas e alimentos ultraprocessados, nutricionalmente prejudiciais à saúde. Como 
agravante, é nesse grupo da população que se encontra uma grande presença de 
famílias monoparentais, onde cabe especialmente às mães, muitas vezes isoladas 
de seu contexto social, a tarefa exclusiva de cuidar dos seus dependentes. Esse 
isolamento diz respeito a uma rede social primária (familiar) pouco densa, impli-
cando uma pobreza de recursos relacionais com reflexos negativos na qualidade 
dos cuidados prestados. Diversos estudos têm evidenciado que é nesse ambiente 
que geralmente encontram-se os casos de subnutridos mais graves.

Diante desse quadro multifacetado de problemas, fica evidente a comple-
xidade e os desafios que se apresentam para o desenho e a implementação das 
políticas públicas de alimentação. Romper o círculo vicioso da pobreza, fazer 
chegar políticas adequadas aos diferentes territórios e contextos em que vivem 
as famílias brasileiras, garantir o atendimento nas regiões mais distantes e superar 
as fragilidades das redes de proteção local foram destacadas entre as principais 
preocupações que devem orientar os caminhos a serem seguidos.

 Sem a pretensão de esgotar os debates sobre o tema, o grupo identifi-
cou diversas ações a serem adotadas na busca da garantia do direito humano a 
uma alimentação adequada. De início foi enfatizada a necessidade de garantir 
o acesso direto às famílias, com a adoção de estratégias como a da Busca Ativa 
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em que o agente executor dessa ação vai até a unidade familiar que necessita 
de atendimento. Os resultados positivos obtidos em programas dessa natureza 
desenvolvidos por organizações da sociedade civil (a exemplo do CREN) e pelo 
governo (Bolsa Família) reforçam a viabilidade de tal iniciativa. No âmbito da 
atenção às famílias, recomendou-se ainda um tratamento diferenciado à mulher, 
dado o seu papel fundamental na realização das tarefas de cuidado, sobretudo 
das crianças, e a prevalência relevante de famílias monoparentais, chefiadas por 
mulheres, em contextos sociais de baixa renda. 

Foi ressaltado nos debates, que intervenções que atentam para o contexto 
social e relacional da pessoa, têm se mostrado especialmente efetivas. Assim, a 
“abordagem relacional”, em que as relações sociais presentes no território são 
vistas como essenciais para o enfrentamento dos problemas locais, foi altamente 
recomendada. A proposta é evitar intervenções pontuais e isoladas para superar 
as vulnerabilidades das pessoas e privilegiar iniciativas que buscam identificar, 
fortalecer e envolver a rede de relações sociais que reconhecidamente podem 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida e de alimentação das famílias. 

A importância do fortalecimento das relações interpessoais também se 
estende para a promoção de um ambiente alimentar adequado. Para tanto, o 
grupo corroborou a recomendação contida no Guia Alimentar para a População 
Brasileira, publicado pelo Ministério da Saúde, de estimular as pessoas a come-
rem em companhia, o que contribui para a formação e transmissão intergeracio-
nal de saberes, essencial para a manutenção da cultura alimentar. Em casos em 
que a refeição no domicílio é impraticável a proposta foi na direção de estimular 
alternativas que possam trazer benefícios semelhantes, a exemplo de restaurantes 
populares ou outros equipamentos públicos que propiciem a prática de refeições 
ou mesmo de compras comunitárias. 

A questão da educação nutricional, tanto dos cuidadores quanto dos pro-
fissionais das instituições envolvidas (merendeiras, por exemplo), foi outro pon-
to bastante enfatizado. Nesse campo o destaque foi para a adoção de metodo-
logias que busquem valorizar a “memória afetiva alimentar”, a partir do resgate 
das experiências com a alimentação recebida quando criança. Essa estratégia de 
valorização da “cultura alimentar”, em que os cuidadores estão inseridos, tem se 
revelado bem-sucedida, não só para aprimorar o padrão da educação alimentar, 
mas também para motivar e engajar os profissionais na sua missão de cuidar da 
alimentação dos outros, segundo depoimentos dos especialistas.

Ao final dos debates, o grupo se debruçou sobre a questão do impacto 
perverso, das propagandas maciças de bebidas e alimentos nutricionalmente ina-
dequados, nos hábitos alimentares da família. Refletiu-se sobre a importância de 
desenvolver estratégias voltadas para informar melhor o consumidor, por meio 
da regulação da propaganda e do mercado alimentício. Em resumo, o objetivo 
dessas intervenções deve ser o de proteger as famílias das influências negativas 
das propagandas resguardando, ao mesmo tempo, sua liberdade de escolha. 
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Pelos diversos ângulos analisados, ficou mais uma vez evidenciado o papel 
fundamental das famílias no desenvolvimento da sociedade. Não por acaso, a 
ONU reconhece que políticas públicas voltadas à família possuem o potencial 
de acelerar o alcance de várias metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. Nesse encontro, promovido pelo Grupo de Nutrição e Pobreza do 
IEA, foi possível identificar que a partir de uma perspectiva da família as políticas 
públicas podem estabelecer uma conexão direta com os objetivos que tratam do 
combate à pobreza (ODS 1), da promoção da segurança alimentar (ODS 2), de 
uma vida saudável (ODS 3), da educação de qualidade (ODS 4), da igualdade 
de gênero (ODS 5),  da redução das desigualdades (ODS 10) e de um padrão 
de consumo sustentável (ODS 12). Isso reflete a amplitude dos temas debatidos 
e a riqueza dos resultados apresentados. 

Notas

1 Cf. Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. 16 §3.

2 Cf. Constituição Federal, art. 226.

3 Mais informações podem ser encontradas neste endereço do site do Unicef: Disponí-
vel em: <https://www.unicef.org/early-childhood-development>.

4 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/pesquisa-revela-
-que-415-dos-jovens-de-19-anos-nao-concluiram-ensino-medio-21162505>.

5 Para mais informações: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-12/
ipea-23-dos-jovens-brasileiros-nao-trabalham-e-nem-estudam>.

6 “O programa consiste em visitas domiciliares por profissionais da área de assistência 
social com o objetivo fortalecer os vínculos familiares entre cuidador e criança a fim 
de estimular o desenvolvimento infantil.  Além disso, pretende identificar vulnerabili-
dades para encaminhar ações por meio de uma rede pública intersetorial da assistência 
social, secretarias municipais de educação e serviços municipais de saúde, dentre ou-
tros. Até abril de 2018, o programa acompanhou um total de 275 mil crianças e 37 
mil gestantes em 2.044 municípios (MDS, 2018).” 

7 Disponível em: <http://www.cren.org.br>.

8 É relevante destacar dados de um estudo realizado com crianças no município de São 
Paulo, o qual revelou que 75% delas estão recebendo alimentação inadequada nas 
escolas.

9 Na discussão foi mencionado o risco de se restringir o acesso a determinados benefí-
cios a ausência de um companheiro. Poderia ocorrer situação em que, com o marido 
desempregado em casa, fosse mais conveniente para a mulher interromper esta relação 
para poder acessar o benefício. Ou seja, um incentivo para a ruptura deste vínculo.

10 Merece também ser observado os riscos da ausência de um olhar diferenciado para a 
perspectiva da mulher, conforme observação feita ao desenho do Programa Criança 
Feliz: “o Programa deveria, a partir de um diagnóstico da situação da criança e da 
família, encaminhar o atendimento de suas necessidades aos serviços competentes por 
meio de ação intersetorial, tarefa esta que ainda não se iniciou. Assim, o programa 
objetiva trazer qualidade à interação entre cuidadores e filhos no domicílio, mas pa-
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rece não reconhecer a realidade de imensa sobrecarga da dupla jornada feminina, em 
especial das mulheres em pobreza. Sugere-se, desta forma, que o Programa desenvolva 
mecanismos para ampliar a participação masculina no cuidado e nos afazeres domés-
ticos” (Ipea, 2019).

11 Do ponto de vista da segurança alimentar, a companhia da criança com a mãe, garan-
tida pela licença maternidade, é fundamental para, além do aleitamento materno, pos-
sibilitar formação do hábito alimentar – mais um motivo para avaliar se os tempos de 
licença disponíveis hoje são suficientes. Além disso, é necessário ter em conta estudos 
consistentes sobre a importância de licença paternidade para diminuir as desigualdades 
de gênero.

12 Disponível em: <https://www.cbc.ca/natureofthings/features/brazils-revolutiona-
ry-new-food-guide-focuses-on-how-food-is-made>.

13 CREN – Centro de Recuperação e Educação Nutricional

14 A meta 4.7 dos ODS 4 estabelece: “Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram 
conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentá-
vel, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável 
e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de 
uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cul-
tural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável”.
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resumo – Este artigo tem por objetivo contribuir para a reflexão sobre a importância, as 
implicações e as dificuldades para trabalhar com o núcleo familiar como elemento cata-
lisador do Direito Humano à alimentação adequada. O levantamento das informações 
foi realizado por meio da técnica de entrevista Focus Group e contou com a participação 
de profissionais de distintas áreas, como nutricionistas, médicos e sociólogos, com di-
ferentes trajetórias profissionais na gestão pública, acadêmica ou no terceiro setor. Dos 
resultados extraídos dos debates, destacam-se as informações sobre a relevância da fa-
mília, independentemente da forma como ela se estrutura, no cuidado e na transmissão 
da cultura, das práticas e do hábito alimentar. Portanto, é necessário atribuir-lhe um 
lugar de destaque nas políticas públicas de segurança alimentar. Face às desigualdades 
sociais verificadas no país, enfatizou-se a necessidade de conferir uma atenção especial e 
abrangente às famílias de menor renda, cuidando da complexidade dos problemas que 
afetam esse grupo da população. O texto apresenta a percepção do grupo focal sobre 
diversas estratégias e iniciativas a serem adotadas para a promoção do direito universal à 
alimentação adequada, a exemplo da Busca Ativa, da abordagem relacional, da educação 
nutricional diferenciada para cuidadores e profissionais da área, da informação maciça 
aos consumidores e da regulação da propaganda e do mercado alimentício. 
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abstract – This article aims to contribute to the reflection on the importance, implica-
tions and difficulties of working with the family as a central element to attain the Human 
Right of adequate food. The survey was conducted with focus group interviews and was 
attended by professionals from different areas, such as dietitians, physicians and sociolo-
gists, with different professional backgrounds in public, academic or third sector mana-
gement. The reports extracted from the debates highlight information on the extreme 
relevance of the family, regardless of its format, to the preservation and transmission of 
eating culture, practices and habits. Therefore, the family must take on a prominent role 
in public food security policies. Given the social inequalities in Brazil, the need to pay 
special and comprehensive attention to lower income families was emphasized, as well 
as the complexity of the problems that affect this stratum of the population. This text 
presents the focus group’s perception of various strategies and initiatives to be adopted 
to promote the universal right of adequate food, such as active search, relational appro-
ach, differentiated nutritional education for caregivers and health professionals, massive 
information for consumers and regulation of advertising and food market.
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Introdução
questão do adolescente identificado com a criminalidade tem sido um 
tema de estudo de diferentes áreas no cenário brasileiro. Segundo o 
mapa da violência, o homicídio é a principal causa de mortes não natu-

rais e violentas entre os jovens brasileiros. A cada 100 mil jovens, 53,4 foram 
assassinados em 2011. Os crimes foram praticados contra pessoas entre 14 e 25 
anos. Segundo o mapa, o aumento da violência entre pessoas dessa faixa etária 
demonstra a omissão da sociedade e do poder público em relação aos jovens. De 
acordo com o estudo, a partir do esquecimento e da omissão passa-se, de forma 
fácil, à condenação o que representa só um pequeno passo para a repressão e 
punição. 

Além disso, não é difícil verificarmos que as atuais discussões que envol-
vem a criminalidade na adolescência adquirem, por vezes, contornos valorativos 
recheados de preconceitos, intolerância e disseminação do ódio aos diferentes 
modos de ser da juventude; e isso principalmente nos países ditos periféricos, 
que trazem em sua história uma longa tradição de segregação, de desigualdade 
social, de precária oferta de escolarização ou de melhores condições de vida para 
as classes pobres. 

Com isso, surge a necessidade de se pensar e intervir junto aos adolescen-
tes que cumprem medidas socioeducativas, com vistas a auxiliar o adolescente 
a construir outras saídas para sua vida. Vale dizer, as medidas socioeducativas 
representam a ação legal do Estado brasileiro para trabalhar junto ao adoles-
cente que comete um ato infracional (ação análoga ao crime) sua responsabili-
zação jurídica e subjetiva pelo ato transgressor. E, como tais, essas medidas são 
preconizadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), promulgado 
em 1990, legislação brasileira de vanguarda que responde às diretrizes estabele-
cidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) para o cuidado de crianças 
e adolescentes. O estatuto considera crianças e adolescentes como sujeitos em 
desenvolvimento sendo urgente e necessário garantir seus direitos e apresentar 
seus deveres. 

Reconhecimento e ato
infracional na adolescência: 
reflexões iniciais
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e JACQUELINE DE OLIVEIRA MOREIRA II
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Entretanto, como nos orientam inúmeros teóricos e pensadores da con-
temporaneidade, pode-se dizer que vivemos, de maneira geral, em uma socie-
dade que se mostra marcada por um crescente esvaziamento do sentido das 
ações humanas nos espaços públicos. Nessa direção, Dejours (1999) nos diz 
que a atualidade traz, em seu bojo, a existência de um “sofrimento ético” que 
corresponde à traição de ideais e valores apreendidos com nobres (aprovadores e 
perpetuados pela tradição); valores esses que atravessam os indivíduos em todos 
os âmbitos de sua vida. Bauman (2008), por sua vez, relata que uma imediata 
fluidez, fragilidade e transitoriedade em construção marcam todas as espécies 
de vínculos sociais que, uma década atrás, se combinaram para construir um 
arcabouço duradouro e fidedigno dentro do qual se podia tecer uma rede de 
interações humanas.

Como consequência dessa fragilização dos laços sociais, o que encontra-
mos agora, segundo Bauman (2009), é um tipo de sociedade em que as dife-
rentes formas de manifestação de violência, de criminalidade, de insegurança, de 
medo, de discriminação e de injusta social tornam-se cada vez mais permanentes.

Sendo assim, em razão dos incontáveis e imensos desafios que a temática 
da violência coloca para os grandes centros urbanos contemporâneos, diferentes 
pesquisadores de variadas correntes e áreas das ciências humanas têm se debru-
çado sobre esse tema a fim de descortinar e melhor compreender a imbricada 
articulação que se opera entre juventude e criminalidade. Nessa direção, os tra-
balhos Francischini e Campos (2005); Segalin e Trzcinski (2006), Evangelista 
(2008); Moreira, Rosário e Costa (2008); Branco e Wagner (2009), Guerra 
et al. (2010); Esmeraldo (2011); Monte et al. (2011); Minahim e Spostato 
(2011); Vaz e Moreira (2015); Reis e Melo (2017), confirmam a importância 
do tema para a comunidade científica brasileira.

Referendados nesses estudos e em outros que contemplam essa temática, 
e tendo como aporte teórico fundamental a psicanálise freudiana, bem como 
os profícuos trabalhos de Charles Taylor e Axel Honneth no que se refere à 
problemática do reconhecimento, vislumbrada aqui enquanto uma categoria 
fundamental da modernidade no que se refere à produção de subjetividade, 
procuraremos traçar, mesmo que em linhas gerais, algumas chaves teórico-com-
preensivas na tentativa de elucidar a questão do ato infracional na juventude 
pela via interdisciplinar do conhecimento, dada a complexidade e as múltiplas 
determinações psicossociais que acabam por compor esse fenômeno.

Destacamos, entretanto, que estamos cientes das profundas diferenças que 
há entre os campos teóricos. Todavia, optamos por manter no foco o tema 
proposto, a saber, a possível articulação entre busca de reconhecimento e ato 
infracional juvenil e manejar as teorias como ferramentas que nos auxiliem na 
construção do nosso edifício especulativo. Assim, iniciamos o nosso trabalho 
com uma breve exposição da teoria do reconhecimento na perspectiva de Hegel, 
Taylor e Honneth, reconhecendo, todavia, os limites da apresentação panorâmi-



ESTUDOS AVANÇADOS 33 (97), 2019 385

ca que não faz justiça à complexidade do pensamento de cada autor. Em segui-
da, traçamos algumas considerações sobre o tema a partir da teoria psicanalítica, 
e isso sob a óptica de Freud e Winnicott. Por fim, procuramos demonstrar como 
a construção de um diálogo entre esses diferentes campos do saber pode ser 
mostrar frutífero para se pensar o fenômeno do ato infracional na juventude, 
para além de uma abordagem circunstancial e reducionista.

Hegel e a origem do reconhecimento
A emergência da teoria de reconhecimento, enquanto uma elaboração fi-

losófica e ético-política, se consolidou, pela primeira vez na história do pensa-
mento moderno, a partir do século XIX, com a filosofia de G. W. F. Hegel, mar-
cadamente em sua obra Fenomenologia do espírito (publicada em 1807), onde a 
“Dialética do senhor e do escravo” – capítulo IV dessa mesma obra – mostra-se 
como o paradigma fundamental da nova forma de se conceber a constituição do 
sujeito (e de suas inter-relações) na sociedade.

Nessa sua grande obra, Hegel irá descrever, de uma forma muito precisa 
e esclarecedora, a dialética que se opera no processo do reconhecimento. Por 
vezes, essa dialética se opera mediante uma luta de vida ou de morte. Quer dizer, 
segundo o filósofo de Stuttgart, 

[...] enquanto agir do Outro, cada um tende, pois, à morte do Outro. Mas 
aí está também presente o segundo agir, o agir por meio de si mesmo, pois 
aquele agir do Outro inclui arriscar a própria vida. Portanto, a relação das 
duas consciências-de-si é determinada de tal modo que elas se provam a si 
mesmas e uma a outra através de uma luta de vida ou morte. (Hegel, 2003, 
p.128, § 187)

Seguindo Ribeiro (2012), podemos dizer que, no jogo intersubjetivo que 
se opera na Dialética do Senhor e do Escravo, o Senhor se constitui como tal ao 
se defrontar, enquanto consciência-de-si, com outra consciência-de-si que não 
ele mesmo, com outro Eu. Vale dizer,

[...] outro eu que, não sendo coisa, se interpõe a seu desejo e assim o ame-
aça. Surge, então, a exigência de um luta de vida e morte. Essa luta é assu-
mida de maneira diferente por cada um. Aquele que será o senhor a aceita 
como necessária e a leva até o fim, indiferente à sua própria vida. O que será 
o escravo teme a possibilidade de morte. Antes da luta pelo reconhecimen-
to não existe nem senhor e nem escravo. Mas um dos lutadores torna-se 
escravo reconhecendo o senhorio do outro. Na verdade, quem mantém a 
indiferença, a coragem e a vontade de lutar mesmo com o risco da morte e 
até o fim é o vencedor, o senhor. Quem é derrotado e prefere se submeter 
ao outro a morrer é o escravo. (Ribeiro, 2012, p.162 e 163)

Compreendido dessa maneira, o relacionamento entre Senhor e Escravo 
não é, para Hegel, a proposta, a completa assimilação e vivência concreta da 
intersubjetividade. Na verdade, como bem destaca Ribeiro (2012), a lição he-
geliana é a de que na violência e na dominação não é possível a plena realização 
do reconhecimento. É a comunidade ética o lugar do pleno reconhecimento, ou 
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melhor, do reconhecimento recíproco. Isto é, a comunidade é o lugar onde os 
sujeitos se reconhecem reciprocamente. Essa, por sua feita, é uma comunidade 
de sujeitos, “é o lugar onde os indivíduos, consciência-de-si, partilham convic-
ções, costumes, tradições, instituições” (Ribeiro, 2012, p.165).

Para Vaz (1981), a dialética do Senhor e do Escravo, tal como forjada por 
Hegel, assinala a emergência, na textura de um discurso, por assim dizer, de 
extrema tecnicidade, de um desses veios profundos da filosofia não escrita que 
correm ao longo da cultura ocidental. Como tais, esses veios assinalam a conti-
nuidade de certas experiências fundadoras que sustentam e orientam o relevo de 
determinado solo cultural. Nesse sentido, aponta o autor, 

A dialética do Senhor e do Escravo aflora na superfície do texto de Hegel a 
partir desse veio muito profundo ou dessa experiência fundadora que con-
figura as sociedades ocidentais desde a sua aurora grega como sociedades 
políticas, ou seja, sociedades constituídas em torno da luta pelo reconheci-
mento, oscilando entre os polos da physis que impele a particularidade do 
interesse e do desejo, e do nomos que rege a universalidade do consenso em 
torno do bem reconhecido e aceito. (Vaz, 1981, p.7-8)

A partir dessa formulação filosófica paradigmática do mundo ocidental, 
lançada primordialmente por Hegel, é que Charles Taylor e Axel Honneth, 
principalmente na década de 1990, reacendem a discussão sobre a Teoria do 
Reconhecimento a fim de torná-la uma chave compreensiva fundamental para se 
compreender e interpretar os conflitos e embates sociais vivenciados pelos mais 
variados agrupamentos humanos que habitam o globo terrestre com suas for-
mas de ser culturalmente múltiplas e absolutamente singulares. Vejamos, então, 
como cada autor se apropria do fecundo pensamento de Hegel.

Charles Taylor: reconhecimento e constituição das identidades
Descrito como um dos maiores protagonistas do debate político-filosófico 

da contemporaneidade, o filósofo e historiador canadense Charles Taylor desta-
ca-se como um intelectual que se propõe a pensar as dificuldades e os desafios 
que atravessam o atual cenário mundial globalizado. Nesse sentido, ao colocar-
-se enquanto um pensador continuamente disposto a estabelecer um diálogo 
multicultural, social e político, Taylor busca conceber uma ética que prima pelo 
reconhecimento das diferenças culturais, morais e comportamentais existentes 
entre os diferentes povos e nações.

Como um pensador de herança hegeliana, Taylor realiza um profundo 
estudo historiográfico da modernidade visando desvelar quais os fatores tor-
naram-na possível. Nesse empreendimento intelectual e filosófico, a política de 
reconhecimento emerge como uma das mais importantes contribuições desse 
filósofo canadense às demandas das políticas democráticas atuais.

Segundo Taylor (1998), a exigência do reconhecimento na atualidade ad-
quire certa premência devido à suposta relação entre reconhecimento e identi-
dade, significando esse último termo qualquer coisa como a maneira como uma 
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pessoa se define, como é que as suas características fundamentais fazem dela 
um ser humano. Nesse contexto, os indivíduos e grupos não lutam apenas para 
obterem o reconhecimento de suas diferenças. As lutas por reconhecimento se 
entrelaçam também com lutas pela distribuição tanto do poder político, quanto 
do bem-estar econômico.

A grande problemática em relação ao reconhecimento, ou da falta dele, 
e sua relação com a construção da identidade dos indivíduos é expressa por 
Taylor quando ele nos diz que a nossa identidade é formada, em parte, pela 
existência ou inexistência de reconhecimento e, muitas vezes, pelo reconheci-
mento incorreto dos outros, “podendo uma pessoa ou grupo de pessoas serem 
realmente prejudicadas, serem alvo de uma verdadeira distorção, se aqueles que 
os rodeiam reflectirem uma imagem limitada, de inferioridade ou de desprezo 
por eles mesmos” (Taylor, 1998, p.45). Por isso o pensador canadense argu-
menta que o não reconhecimento ou o reconhecimento incorreto pode afetar 
negativamente o indivíduo, bem como ser uma forma de agressão, ao reduzir 
a pessoa a uma maneira de ser que é falsa, distorcida, e que restringe a sua real 
potencialidade.

Dessa forma, Taylor demonstra que a centralidade da questão do reconhe-
cimento, assim como a necessidade de sua emergência nos diferentes espaços 
públicos da vida cotidiana dos agentes sociais, é de crucial importância para as 
ações políticas concretas dos municípios, estados, nações e agências internacio-
nais, visto que os danos causados pelo não reconhecimento podem ser catastró-
ficos para inúmeras pessoas, grupos e civilizações. Vale dizer, o reconhecimento 
incorreto não implica só uma falta do respeito devido. Ele pode também marcar 
as suas vítimas de maneira absolutamente cruel, “subjugando-as através de um 
sentimento incapacitante de ódio contra elas mesmas. Por isso, o respeito devi-
do não é um acto de gentileza para com os outros. É uma necessidade humana 
vital” (Taylor, 1998, p.46).

Em Taylor (1998), a noção do reconhecimento traz um precioso enfoque 
na intersubjetividade, destacando o caráter relacional e agonístico da constru-
ção da sociedade, pois esse atento teórico canadense está preocupado com os 
processos de construção do self ao defender que os indivíduos dependem do 
reconhecimento intersubjetivo para se autorrealizarem, e isso tanto em âmbito 
pessoal quanto em âmbito social-coletivo.

A política de reconhecimento, tal como proposta por Taylor (1998), 
apresenta-se como um misto das políticas da dignidade universal e das políticas 
da diferença. Ora, as primeiras estão relacionadas, segundo o próprio Taylor 
(1998), com a substituição do valor da honra (até então ligada a uma sociedade 
que atrelava a identidade à posição social) pela noção de dignidade, que passa a 
ter um caráter universal e igualitário no qual todos possam compartilhar. Já as 
segundas relacionam-se com a mudança que possibilitou o reconhecimento de 
uma nova interpretação do conceito de dignidade, a partir da noção da auten-
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ticidade, que estabeleceu a ideia de identidade individualizada que, de acordo 
com o filósofo canadense, é aquela que o sujeito reconhece como particular-
mente sua, que ele descobre em si mesmo, caracterizando-se como uma nova 
forma de subjetividade, na qual o interior possui respostas para os questiona-
mentos do indivíduo. Dessa maneira, o discurso sobre o reconhecimento chega 
até nós, indivíduos contemporâneos, caracterizado em dois níveis: “primeiro, 
na esfera íntima, onde a formação da identidade e do ser é entendida como fa-
zendo parte de um diálogo e lutas permanentes como os outros-importantes; e, 
depois, na esfera pública, onde a política do reconhecimento igualitário passou 
a desempenhar um papel cada vez maior” (Taylor, 1998, p.57).

Tal como veremos em seguida em Honneth (2003), a teoria do reconhe-
cimento emerge em Taylor (1998) sempre como uma contínua luta intersubje-
tiva. Isso significa que o reconhecimento não pode ser plenamente alcançado, 
cedido ou doado, pois ele não está restrito a fins específicos, nem é limitado a 
conquistas na esfera de direitos garantidos pelo Estado. Ele não é um prêmio 
final que liberta os indivíduos. A luta por reconhecimento pode ter muitas mani-
festações diferentes, na medida em que ela não é senão um processo permanente 
em que a sociedade reflexivamente se transforma e altera padrões de relação 
social. Por isso, admitir que se trata de uma luta intersubjetiva é assumir que ela 
se constrói na relação com o outro. É perceber que os objetivos, as estratégias e 
as próprias identidades não estão postos de antemão, mas se constroem na ação 
conjunta.

Assim, a construção da identidade, na perspectiva concebida por Taylor 
(1998), passa, necessariamente, pelo contínuo processo dialético do reconhe-
cimento que, enquanto tal, possui a capacidade de moldar, quando o reco-
nhecimento é legítimo e verdadeiro, ou deformar os sujeitos, caso seja um 
reconhecimento distorcido e errôneo, ou simplesmente inexistente. Por isso 
a dinâmica do reconhecimento é vista por Taylor como uma necessidade hu-
mana vital, já que as formações das identidades individuais e grupais estão 
diretamente ligadas a ele.

Axel Honneth e a luta por reconhecimento
O filósofo e sociólogo frankfurtiano Axel Honneth (2003), ao escrever, 

em 1992, a sua obra de maior renome no cenário internacional, Luta por reco-
nhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais, inspira-se no conceito de 
reconhecimento do jovem Hegel e com ele busca fundamentar a sua própria 
versão da teoria crítica contemporânea no que diz respeito aos impasses viven-
ciados cotidianamente pelos indivíduos na sociedade. Com esse escrito, Honneth 
pretende explicar as mudanças sociais por meio da luta por reconhecimento e 
propõe uma concepção normativa de eticidade a partir de diferentes dimensões 
de reconhecimento (Salvadori; Honneth, 2001). Vale dizer, os indivíduos e os 
grupos sociais somente poderão formar a sua própria identidade quando forem, 
dialeticamente falando, reconhecidos intersubjetivamente.
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Para Honneth (2003), existem três formas, ou dimensões de reconhe-
cimento, que se localizam em diferentes esferas e apresentam uma relação de 
codependência, a saber: a esfera emotiva, a esfera jurídica-moral e a esfera da 
estima social ou da solidariedade. 

Desenvolvendo de maneira mais acurada cada uma dessas esferas que com-
põem o processo dialético de reconhecimento, Honneth (2003) nos diz que, 
em relação à primeira esfera, o que está em questão são as emoções primárias, 
como o amor e a amizade. Para melhor desenvolver o seu pensamento, o autor 
volta-se para os trabalhos do psicanalista inglês Donald Winnicott, que realizou 
uma profícua investigação no campo da psicologia infantil. Nessa direção, Salva-
dori e Honneth (2011, p.190) nos esclarecem que, para Honneth: 

O ponto de partida dessa primeira forma é uma fase de simbiose, chamada 
por Winnicott “dependência absoluta”. A mãe e o filho estão em um estado 
de indiferenciação. As reações do filho são percebidas pela mão como um 
único ciclo de ação. Winnicott chama isso “intersubjetividade primária”, 
em que há uma unidade de comportamento. Porém, para ampliar o seu 
campo social de atenção, a mãe começa a romper a sua identificação com 
o bebê. Com isso, o bebê aprende que a mãe é algo do mundo e que não 
está à sua inteira disposição.

Após esse momento, surge a segunda fase, chamada por Winnicott de 
“dependência relativa”. É nesse período, como pontuam Salvadori e Honneth 
(2011, p.190), que a criança desenvolve a sua capacidade para uma ligação afe-
tiva. Vale dizer: 

A criança reconhece o outro como alguém com direitos próprios, indepen-
dente. Para Winnicott, a fim de alcançar essa independência do outro, a 
criança tem que desenvolver dois mecanismos psíquicos: destruição e os fe-
nômenos e objetos transicionais. A destruição (mordidas no corpo da mãe) 
consiste em atos que a criança pratica quando descobre a independência da 
mãe. Eles se tornam positivos quando o bebê reconhece a independência 
da mãe, amando-a sem as fantasias de onipotência. Os fenômenos e objetos 
transicionais (travesseiro, brinquedo, dedo polegar) são elos de mediação 
entre a fase da fusão e a da separação.

De acordo com o psicanalista inglês, a criança somente alcança a criativi-
dade quando fica sozinha com os objetos transicionais. E isso é possível devido 
à dedicação emotiva da mãe, mesmo estando distante da criança. Quer dizer, 
“essa confiança na dedicação materna faz com que a criança desenvolva a auto-
confiança” (ibidem). 

Inspirando-se na análise de Winnicott, Honneth (2003) acaba por con-
cluir que o amor, tal como vivenciado na experiência infantil da criança, é uma 
forma de reconhecimento. Será por meio desse afeto, inclusive, que o indivíduo 
desenvolverá uma confiança em si mesmo, indispensável para seus projetos de 
autorrealização pessoal. E como elucidam Salvadori e Honneth (2011), para 
Honneth o amor somente surge quando a criança reconhece o “outro como 
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uma pessoa independente, ou seja, quando não está mais num estado simbiótico 
com a mãe. O amor é o fundamento da autoconfiança, pois permite aos indiví-
duos conservarem a identidade e desenvolverem uma autoconfiança, indispen-
sável para a sua autorrealização. O amor é a forma mais elementar de reconheci-
mento” (Salvadori; Honneth, 2011, p.190).

Na segunda etapa do processo dialético, quer dizer, na fase do direito, o 
reconhecimento ocorre porque há respeito. Contudo, tanto na esfera emoti-
va quanto na jurídico-moral, “somente há autonomia quando há o reconheci-
mento da autonomia do outro” (ibidem, p.191). Para Honneth (2003), nessa 
segunda esfera, a pessoa passa a ser reconhecida como autônoma e moralmente 
imputável, visto que desenvolveu os sentimentos de autorrespeito. 

Já na esfera da estima social, terceira e última esfera do reconhecimento, 
encontramos aquilo que Honneth (2003) caracteriza como a fase da aceitação 
recíproca das qualidades individuais, julgadas a partir dos valores existentes na 
comunidade. Na perspectiva de Salvadori e Honneth (2011, p.191), o filósofo 
frankfurtiano estabelece que por meio dessa esfera “gera-se a autoestima, ou 
seja, uma confiança nas realizações pessoais e na posse de capacidades reconhe-
cidas pelos membros da comunidade”.

No entender de Honneth (2003), a luta pelo reconhecimento sempre se 
inicia, então, quando surge a experiência do desrespeito em uma dessas esferas, 
tendo em vista que a autorrealização dos indivíduos somente poderá ser alcan-
çada quando há, na esfera do amor, a possibilidade de autoconfiança; na esfera 
jurídico-moral, o autorrespeito; e na esfera da solidariedade, a autoestima.

Entretanto, de acordo com Nobre (2003), somente nas duas últimas esfe-
ras do processo dialético de reconhecimento é que há a possibilidade da luta ga-
nhar contornos de um conflito social, isso porque, na primeira esfera, teríamos 
o estabelecimento das “primeiras relações sociais como um processo de afasta-
mento dos sujeitos das determinações naturais” (Nobre, 2003, p.49). Quer di-
zer, para esse autor, o pensamento hegeliano vê a relação de “pais e filhos” como 
uma “ação recíproca universal e de formação dos homens” (ibidem), onde o 
sujeito, ao receber a acolhida do outro, se percebe como um ser de carências.

Consequentemente, pode-se dizer que o reconhecimento, no âmbito 
jurídico-moral, que constitui a segunda esfera, está intimamente relacionado 
à esfera emotiva, representante da primeira forma de socialização do sujeito e 
localizada no interior da família, visto que é através do amor e da percepção 
de sua carência como estrutural pelos seres mais próximos que os sujeitos esta-
rão aptos a expandir essas relações para a sociedade. Segundo Honneth (2003, 
p.50), verificamos que “o caminho que conduz à nova relação social é descrito 
como um processo de universalização jurídica: as relações práticas que os sujei-
tos já mantinham com o mundo na 1ª etapa são arrancadas de suas condições 
de validade meramente particulares e transformadas em pretensões de direito 
universais, contratualmente garantidas”.
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Assim compreendidos, os movimentos de socialização do reconhecimen-
to, segundo a perspectiva de Honneth (2003), realizam uma operação dialética 
em relação ao reconhecimento particular que se encontra no seio da família. 
Nessa direção, alguns elementos são preservados e outros ultrapassados. Mas, 
devido ao excesso de particularidade do reconhecimento familiar, o autor con-
sidera, inspirado em Hegel, que o crime, no sentido estrito, só pode “ser pen-
sando como uma ação que visa desconsiderar a 2ª etapa de reconhecimento” 
(Honneth, 2003, p.53).

Vale dizer, para Hegel, a origem do crime se encontra no fato de o pro-
cesso dialético de reconhecimento ter sido incompleto. Nesse sentido, Honneth 
(2003) assevera que para o filósofo de Stuttgart a ação agressiva com que o 
sujeito excluído responde não tenta lesar a propriedade alheia por satisfação de 
suas necessidades sensíveis. A reação destrutiva daquele que não foi reconhecido 
visa, contudo, um dar-se a conhecer novamente ao outro. Ou seja, um ato cujo 
verdadeiro objetivo é recuperar a atenção do outro. Nas palavras de Honneth, 
recuperando Hegel, “o excluído lesa a posse do outro; ele coloca seu ser-para-
-si excluído nisso, seu meu (SeinMein). Ele destrói algo nisso, [um] aniquilar 
como o do desejo, para dar-lhe seu sentimento de si, mas não seu sentimento de 
si vazio, senão que pondo seu si em um outro si, no saber de um outro” (Hegel, 
2003 apud Honneth, 2003, p.88).

Honneth (2003), então, vê no crime um representante do ato, conse- 
quência de uma lesão no “ser reconhecido-universal”. Para o autor, se efetuaria 
no crime (numa etapa avançada do direito), o mesmo que na luta de vida e de 
morte. Isto é, sob as condições do processo de formação individual, “um sujeito 
procura, mediante uma ação provocadora, levar o outro indivíduo ou os muitos 
associados a respeitar o que não foi ainda reconhecido nas próprias expectativas 
pelas formas de relacionamento social” (Honneth, 2003, p.101).

Ao comentar a formulação desse proeminente pensador de Frankfurt, Sal-
vadori e Honneth (2011, p.191) nos dizem que, em Honneth, para cada esfera 
de reconhecimento (amor, jurídico-moral e estima social) há, via de regra,

[...] uma autorrelação prática do sujeito (autoconfiança nas relações amo-
rosas e de amizade, autorrespeito nas relações jurídicas e autoestima na 
comunidade social de valores). A ruptura dessas autorrelações pelo desres-
peito gera as lutas sociais. Portanto, quando não há um reconhecimento 
ou quando esse é falso, ocorre uma luta em que os indivíduos não re-
conhecidos almejam as relações intersubjetivas do reconhecimento. Toda 
luta por reconhecimento inicia por meio da experiência de desrespeito. O 
desrespeito ao amor são os maus-tratos e a violação, que ameaçam a inte-
gridade física e psíquica; o desrespeito ao direito são a privação de direitos e 
a exclusão, pois isso atinge a integridade social do indivíduo como membro 
de uma comunidade político-jurídica; o desrespeito à solidariedade são as 
degradações e as ofensas, que afetam os sentimentos de honra e dignidade 
do indivíduo como membro de uma comunidade cultural de valores.
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Portanto, ao seguir as ideias de Hegel, Honneth (2003) afirma que a etici-
dade é o conjunto de condições intersubjetivas, que funcionam como condições 
normativas necessárias à autodeterminação e a autorrealização. Nesse sentido, 
os conflitos sociais surgem quando há o desrespeito a qualquer uma das formas 
de reconhecimento, ou seja, de experiências morais decorrentes da violação de 
expectativas normativas, tendo em vista que a identidade moral dos indivíduos 
e, por conseguinte, das comunidades, é formada por essas expectativas. Assim, 
por meio da vida boa, então, chegamos a uma conciliação entre liberdade pes-
soal e valores comunitários.

Reconhecimento, ato infracional e psicanálise
Diante do exposto até aqui, levantamos a hipótese de que os atos infracio-

nais dos adolescentes podem estar vinculados às diferentes etapas de reconheci-
mento e revelam a face mortífera da segregação social, incluindo em seu interior 
um campo de indeterminação não capturável. Entretanto, apesar de considerar 
tal hipótese, não deixamos de apostar numa abordagem e compreensão desse 
fenômeno, presente no mundo juvenil contemporâneo, que prime pela análise 
interdisciplinar do ato infracional nessa fase do desenvolvimento psicossexual 
humano que é atravessada por grandes transformações tanto de ordem física 
quanto de ordem social e subjetiva na vida dos sujeitos.

Dessa forma, ao partirmos do fenômeno da violência e articulando-o ao 
tema da segregação, julgamos ser de grande relevância utilizarmos, como ope-
rador conceitual, a teoria do reconhecimento, tal como proposta por Hegel 
(2003) e perpetrada por Taylor (1998) e Honneth (2003). Tal arcabouço teó-
rico, a nosso ver, mostra-se muito bem contemplado, por exemplo, na frase de 
Célio Garcia, citada por Vorcaro, Mazzinni e Monteiro (2008), onde ele nos 
diz que “a vida do crime [...] é severa, violenta e insegura; no entanto, oferece 
um sossego temporário e instável a todo aquele que desejar ser reconhecido” 
(Garcia, 2000 apud Vorcaro; Mazzinni; Monteiro, 2008).

Bem, como de conhecimento público, a teoria psicanalítica, desde sua 
inauguração com Freud, discorre sobre a singularidade de cada caso. Por meio 
dela, sabe-se que as influências de determinado evento dependerão da forma 
como o sujeito, a partir de sua história, se apropriará dele. Por sua vez, a com-
preensão do sintoma dos adolescentes em situação de vulnerabilidade como um 
ato a ser escutado e reconhecido, merece, entretanto, possuir um tratamento 
conceitual ampliado. Vale dizer, além da história singular do sujeito, uma análise 
interdisciplinar do ato infracional na juventude faz-se necessária, tendo em vista 
que uma única perspectiva teórica jamais se mostra capaz de desvelar um deter-
minado fenômeno em si mesmo. Sustentar tal postura epistemológica significa, 
pois, reiterar que não acreditamos em uma linearidade causal unívoca para o fe-
nômeno do crime, cuja complexidade aproxima-se mais de uma soma de vetores 
que se cruzam na composição relacional de seu resultado social.
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Realizada essa ressalva, e articulando o ato infracional como uma tentativa 
do sujeito de afirmar-se perante o outro, visto que se encontra em situação de 
vulnerabilidade tanto social quanto subjetiva, tal como pleiteia a teoria do reco-
nhecimento, não podemos desconsiderar, contudo, que tal ato criminoso possa 
surgir como sintoma que necessita ser escutado, desde que isso seja realizado de 
uma maneira acurada pelo psicanalista cidadão, para utilizarmos uma expressão 
cunhada por Laurent (2010).

Isso posto, ao balizarmos a teoria psicanalítica com a dialética processual 
da teoria do reconhecimento, podemos dizer, juntamente com Hegel, Taylor 
e Honneth, que o Homem é, dada sua condição simbólico-cultural, um ser 
necessariamente reconhecido e necessariamente reconhecente; quer dizer, ele 
se constitui como um reconhecedor, uma vez que “o desenvolvimento da auto-
consciência dependente da existência de um segundo sujeito: sem a experiência 
de um parceiro de interação que lhe reagisse, um indivíduo não estaria em con-
dições de influir sobre si mesmo com base em manifestações autoperceptíveis” 
(Hegel, apud Honneth, 2003, p.131 grifo nosso).

O destaque concedido à palavra reagir não é aleatório, pois aqui entende-
mos a reação como um movimento que implica, necessariamente, a presença do 
outro de modo particularmente ativo. É nesse viés que Honneth insere a abor-
dagem winnicottiana da psicanálise, para pensar as lutas por reconhecimento, 
enfatizando as relações de objeto presentes na construção teórica do psicanalista 
inglês. 

Winnicott descreve o desenvolvimento psíquico do bebê a partir de es-
tágios sucessivos que se estabelecem de maneira gradual, partindo de uma de-
pendência absoluta em relação à mãe ou seu substituto, até a separação. A falta, 
portanto, é constituída no decorrer do desenvolvimento do bebê, “permitindo 
que a criança suporte a desilusão e perceba a incompletude do Outro” (Costa, 
2007, p.55). Será a continuidade dos cuidados que, para Winnicott, dará a sus-
tentação psíquica da criança.

Com base nos estudos realizados por Winnicott, Honneth (2003) esbo-
çará os princípios fundamentais do primeiro nível de reconhecimento, o amor. 
Nessa direção, Honneth (2003) nos lembra que Hegel supõe no amor o cerne 
estrutural de toda eticidade. Segundo o filósofo de Frankfurt, “só aquela ligação 
simbioticamente alimentada, que surge da delimitação reciprocamente querida, 
cria a medida de autoconfiança individual, que é a base indispensável para a par-
ticipação autônoma na vida pública” (Honneth, 2003, p.178). 

Nessa direção, Dias (2000) esclarece que uma das raízes da agressividade 
se encontra na constante falha do ambiente que deveria oferecer para o bebê 
uma saudável possibilidade de amadurecimento. E faz parte da tarefa da mãe su-
ficientemente boa permanecer na relação suportando a agressividade e acolhen-
do a reparação oferecida pelo bebê. Essa sequencia machucar-e-curar repete-se 
inúmeras vezes e, gradualmente, o bebê passa a acreditar no esforço construtivo, 
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a suportar a culpa e, assim, a tornar-se livre para o amor instintivo. Com isso, o 
movimento de se responsabilizar por seus instintos agressivos depende da capa-
cidade do ambiente suportar as oscilações entre o machucar-e-curar.

Assim, a primeira forma de reconhecimento recíproco está alicerçada na 
segurança emocional viabilizada pela experiência intersubjetiva do amor, que 
“constitui o pressuposto psíquico do desenvolvimento de todas as outras atitu-
des de autorrespeito” (Honneth, 2003, p.177). Vale dizer, 

[...] a forma do reconhecimento do amor que Hegel descreve como um 
‘ser-si-mesmo em um outro’, designa um arco de tensões comunicativas 
que medeiam continuamente a experiência do poder-estar-só com a do 
estar-fundido. A referencialidade do eu e a simbiose representam os con-
trapesos exigidos que, tomados em conjunto possibilitam um recíproco 
estar-consigo-mesmo no outro. (Honneth, 2003, p.175)

Podemos pensar como seria a ausência de tal reconhecimento no plano 
primário, familiar, onde algo da transmissão do amor e da eticidade ficou incom-
pleto. Nesse sentido, Lacan dá um novo passo. Para ele, trata-se por estrutura 
de falta de objeto, e não de relação de objeto. Se retornamos a Freud, a ideia de 
relação de objeto já é, em si mesma, um paradoxo. Freud isola o momento da 
perda do objeto do momento de seu reencontro. Com isso, demarca não apenas 
o caráter mítico dessa perda, como também a impossibilidade do reencontro 
com o objeto perdido. Em sua obra Três ensaios sobre a teoria da sexualidade 
(1905), Freud (1976b) se refere às transformações da puberdade e considera a 
memória latente nesse período sobre uma primeira experiência alucinatória de 
satisfação. Freud coloca que a relação modelar com o objeto primevo (a mãe) e 
sua rememoração são irreversíveis, no sentido de que o objeto será sempre um 
objeto reencontrado, marcado pelo estilo desse primeiro objeto. Daí o hiato 
insuperável entre o que se busca e o que se encontra. Daí a relação estrutural ser 
com a falta do objeto, e não com o objeto. 

Em vista disso, a falta de objeto como causa se torna operatória no plano 
ético, na medida em que o desejo se articula a partir da Lei que o regula. Nesse 
plano, a função da família é a da transmissão da cultura, ou seja, de uma forma 
de contenção do gozo, cuja barreira é o desejo. Assim, é ela, a família, o primei-
ro vetor de transmissão da eticidade.

Nesse sentido, retomamos a importância desse primeiro nível de reconhe-
cimento descrito por Honneth radicado na possibilidade da inscrição de uma 
referência no sujeito que balizará suas ações ao longo da vida. Tal referência 
garantirá a possibilidade de um encontro alteritário que implicaria, necessaria-
mente, uma relação de reconhecimento recíproco. É necessário, porém, incluir 
aí a dimensão alteritária do sujeito com seu Outro, estabelecida a partir da re-
lação com a falta de objeto, não prevista por Honneth. Dividido por seu desejo 
(Freud, 1976f), buscando a satisfação na recuperação pelo objeto perdido das 
primeiras satisfações libidinais, mas jamais reencontrado, uma parte do eu é des-



ESTUDOS AVANÇADOS 33 (97), 2019 395

conhecida pelo próprio sujeito, havendo, entre as instâncias de seu psiquismo, 
alternâncias, discordâncias, conflitos e tensões. Da tentativa de dar conta dessa 
realidade, a partir da nomeação do que se perde no encontro entre corpo e lin-
guagem, o sujeito torna-se um estranho para si mesmo: duplo que lhe confere 
uma unidade irrecuperável, campo de indeterminação que agencia sua relação 
com o outro (Freud, 1976c).

Assim, o ato de separação comporta certa cota de agressividade destrutiva 
para que o sujeito se destaque do olhar do outro, constituindo o próprio corpo, 
duplicado dessa imagem original – apoiado nela, mas não todo correspondente 
a ela. Nesse hiato, sem sutura, entre o eu e a imagem do eu, radica a dimensão 
pulsional que resiste à significação e à determinação significante.

É importante salientar que localizamos aí o problema do ato infrator nos 
adolescentes, pois entendemos que a adolescência é um momento vulnerável da 
vida do sujeito, uma vez que solicita uma nova organização pulsional. O sujeito 
atravessa um momento conflitivo iniciado pela substituição gradual do corpo 
infantil, com o qual era identificado, para um corpo sexuado, o aumento da 
libido concorrendo com o afastamento dos objetos edípicos e a escolha de um 
novo objeto sexual não incestuoso, culminando na entrada efetiva na dialética 
social (Freud, 1976b). Dessa maneira, o ato infracional pode se abrir como uma 
possibilidade concreta de reconhecimento social, uma vez que a falta de reci-
procidade estrutural no ato originário de reconhecimento é interpretada como 
recusa do outro, gerando sofrimento. 

Conclusão 
Excluídos dos espaços ofertados por uma sociedade capitalista, inúmeros 

jovens se encontram à margem do mercado de trabalho, mas também não têm 
acesso à educação, saúde, cultura e, por vezes, vivem em lares violentos. Não 
é incomum que esses jovens só têm acesso aos direitos previstos nos acordos 
mundiais de proteção à infância e adolescência, como acesso a educação, saúde, 
esporte, lazer, convivência familiar, no momento em que responde juridicamen-
te por um ato infracional.

Enquanto um ideal colocado pela modernidade, pleiteia-se que os sujei-
tos, na condição de cidadãos dotados de uma dignidade iluminista inviolável, 
não sejam privados do reconhecimento, e isso tanto no nível individual quanto 
no nível coletivo. Essa concepção formal de eticidade, colocada desde Hegel, 
cuja pretensão de alcance seja universal, não desconsidera, entretanto, que os 
limites dados de antemão, pelas situações históricas concretas de cada sociedade, 
possam inviabilizar a completude do processo dialético de reconhecimento.

Assim, diante daquilo que procuramos expor ao longo do texto acima e 
considerando o atual e trágico cenário do crescimento da letalidade violenta 
entre os jovens no Brasil, parece-nos urgente intervir. É preciso, pois, pensar em 
estratégias que viabilizem um pacto contra a violência e a diminuição das mortes 
brutais e precoces de nossa juventude, sobretudo, negra e pobre.
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resumo – O presente texto se apresenta como um trabalho teórico especulativo que pre-
tende pensar os atos infracionais de adolescentes envolvidos com a criminalidade como 
forma, por vezes fracassada, de busca por reconhecimento. Acreditamos que muitas 
vezes o ato infracional na juventude é alimentado por um circuito de segregação e de 
busca por reconhecimento. Sendo assim, procuramos articular o fenômeno da violência 
entre os jovens com o tema da segregação social utilizando, como operador conceitual 
e compreensivo, a ideia de reconhecimento tal como formulada por Charles Taylor e 
Axel Honneth. Acreditamos, pois, que é possível escutar estes atos de uma maneira 
diferenciada com subsídios da clínica psicanalítica e um forte diálogo com as Ciências 
Sociais e a Filosofia. 

palavras-chave: Teoria do reconhecimento, Psicanálise, Ato infracional, Adolescência.

abstract – This text is presented as a speculative theoretical work that intends to think 
about the infractions of adolescents involved with crime as a sometimes failed form of 
search for recognition. We believe that often, in youth, the offending act is fed by a 
circuit of segregation and search for recognition. Thus, we seek to articulate the pheno-
menon of violence among young people with the theme of social segregation by using, 
as a conceptual and comprehensive operator, the idea of recognition as formulated by 
Charles Taylor and Axel Honneth. We believe, therefore, that it is possible to listen to 
these acts in a differentiated way with inputs from psychoanalytic practice and a strong 
dialogue with the Social Sciences and Philosophy.
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Introdução
presente artigo é resultado de pesquisa desenvolvida no âmbito do 
mestrado em Direito, no escopo da linha de pesquisa de Teoria da Re-
lação Jurídica na Sociedade da Informação. Para a confecção do roteiro,

em termos de metodologia, procedeu-se a uma revisão sistemática das literaturas 
aderentes, a fim de se elaborar uma base que permitisse a tessitura deste. 

O tema cyberbullying foi objeto de eleição por conta de sua atualidade e 
perversidade na sociedade contemporânea, em especial junto aos adolescentes 
escolares. Esse instituto destaca-se pela prática covarde e ardilosa de forma a 
expor vexatoriamente um terceiro. Contextualiza-se numa seara cujas relações 
inter-humanas estão enfraquecidas, desintegradas e decadentes. Características 
que Bauman nomeou de Modernidade Líquida.

Pretende-se, neste estudo, tratar do conceito de cyberbullying, meio de 
propagação e instrumentos de prevenção – no âmbito familiar, escolar, tecnoló-
gico – e repressão, na esfera legal. Por certo que não se almeja esgotar o tema, 
haja vista a sua complexidade e potencialidade exponencial. 

Cyberbullying : origem e propagação
Entende-se pertinente a inserção da prática do cyberbullying na pós-mo-

dernidade para melhor compreender sua gestação e desenvolvimento. Nesse 
momento, segundo Bauman (2011, p.8), a percepção de mundo é liquefeita, 
isto é, os pilares da certeza nas instituições sociais e morais começam a se diluir, 
as instabilidade e ausência de perspectivas tornam o futuro incerto e a angústia 
se instala. O individualismo se sobrepuja a qualquer valor. Busca-se viver o mo-
mento, desconsiderando-se assim a coletividade solidária. E apesar disso, essa 
solidão torna o ser incapaz de agir, transformar, criar, dando-lhe um sentimento 
de impotência, vertendo muitas vezes para a frustação e o ódio.

A paulatina metamorfose humana acrescida à desenfreada evolução tec-
nológica permitiu que se criasse a chamada cibercultura, essa constituída de 
técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atividades, de modos de pen-
samento e de valores que se desenvolvem com o crescimento do ciberespaço. A 
cibercultura, invariavelmente, trouxe um cenário de conectividade generalizada 
(Lemos; Cunha, 2003, p.11-23), que atrelada à sociedade da informação de-
sembocou, paradoxalmente, no enfraquecimento das relações interpessoais. 

Cyberbullying : família, escola
e tecnologia como stakeholders 
JORGE SHIGUEMITSU FUJITA I e VANESSA RUFFA II

O
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Nesse contexto socioinformático, o fenômeno do cyberbullying  (termo 
criado pelo pesquisador canadense Bill Belsey <https://cyberbullyng.org> – 
Maldonado, 2011, p.94) eclode. Três são os fatores que o caracterizam: 1) as-
sédio moral virtual – espécie do gênero dano moral, porquanto viola os direitos 
morais da personalidade (Lisboa, 2010, p.236), como a honra e a imagem; 2) 
propagação por meio da sociedade de informação1 (Rulli Junior, 2007, p.80), 
essa enquanto comunidade virtualizada que rompeu paradigmas de tempo e de 
espaço; e 3) modernidade líquida, na medida em que se situa em uma sociedade 
movediça, em que tudo é efêmero, inclusive as relações humanas. 

Nesse universo liquefeito, isto é, de formas inconstantes e lassas, a sombra 
pode ser representativa, daí o resgate por Bauman de “O Mito da Caverna” de 
Platão (1999, passim). Nesse, em síntese, a sombra projetada pelo fogo no fun-
do da caverna assume a aparência de realidade. Essa alegoria encontra ressonân-
cia na seara virtual, ou seja, uma notícia compartilhada é aceita como verdadeira, 
quando nem sempre o é. Trata-se de uma mera ilusão, aparente reflexo do real.

Assim, pela esteira de informações originadas de cyberbullying, a notícia 
é tomada como verdade absoluta pelos usuários. Principalmente, pelos adoles-
centes que não procedem a nenhuma forma de apuração ou assunção criteriosa, 
gerando e autorizando um julgamento tendencioso que passa a integrar o grupo 
de agressores que fustigam a vítima.

Sob o olhar da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa e Silva (2010, p.133), o 
cyberbullying é, por excelência, um reflexo dessa cultura embasada no indivi-
dualismo do ser, destituído de sensibilidade pelo outro e na total ausência de 
responsabilidade e solidariedade coletiva. 

Ainda, no âmbito conceitual, Sameer Hinduja, reconhecido por seu tra-
balho inovador sobre temas relacionados ao cyberbullying, principalmente em 
ambiente escolar, e Justin W. Patchin, criminalista, definem-no como dano inten-
cional e repetitivo infligido através do uso de computadores, telefones celulares 
e outros dispositivos eletrônicos (Hinduja; Patchin, 2015, p.11).

Na obra, Bullying beyond the schoolyard: preventing and responding to cy-
berbullying, os citados autores elencaram os requisitos tipificadores do compor-
tamento daqueles que praticam o cyberbullying: 1) comportamento intencional; 
2) atos repetitivos, não sendo, portanto, considerados quando incidentes isola-
dos; 3) a vítima deve perceber que o dano foi causado; e 4) a conduta maliciosa 
deve ocorrer em dispositivos eletrônicos. 

Em verdade, o bullying, em sua essência, sempre existiu em diversos seto-
res da sociedade: nos trotes praticados nas universidades, na população carce-
rária, na relação de trabalho no âmbito da integração de novos colaboradores, 
no esporte, nas relações com pessoas com necessidades especiais, nas escolas, no 
campo religioso, dentre outros. 

Bullying e cyberbullying, não obstante atuarem em meios distintos, guar-
dam identidades principalmente na questão da intolerância, aqui identificada 
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em: o novo e/ou o diferente. Sob essa condição, a vítima é submetida a diversas 
formas de agressões: ridicularizado, desacreditado, inferiorizado e hostilizado.

Do cotejo dessas duas figuras, depreende-se que basicamente a mudança 
ocorre em sua logística, ou seja, o meio de prática de bullying migrou, em sua 
esmagadora maioria (especialmente nas escolas), de presencial para virtual. Ali-
ás, mutação significativa, porquanto potencializa o aludido assédio, ou seja, sua 
propagação – tal qual um vírus letal – afeta não somente a imagem como gera 
sequelas psíquicas profundas no ofendido. 

Não raras vezes, a perseguição, o discurso abusivo e os comentários odio-
sos são realizados, anonimamente ou não, de forma cumulativa, sempre sob a 
modalidade virtual. Percebe-se que, independentemente da dinâmica emprega-
da, os dois tipos de ataque são nocivos e deixam cicatrizes duradouras.

Estudos psicológicos revelam que o alvo do cyberbullying geralmente sabe 
quem é o autor do comportamento predatório. Ainda, demonstram que essa 
hostilidade gera uma série de consequências: de um lado, a automutilação pas-
siva, tais como, a incapacidade de reação, a baixa autoestima, o isolamento, o 
medo, o transtorno do pânico, a fobia escolar, a fobia social, a anorexia, a buli-
mia; e de outro, a agressividade mais dinâmica, sob a forma de vingança contra 
quem o praticou, vingança contra quem não tomou eventuais providências ou, 
até mesmo, vingança no local onde a pessoa foi vitimada. E, em última instância, 
traveste-se de fato gerador de suicídio e automutilação física. Trata-se, inclusive, 
de relevante problema de saúde pública.

Combate preventivo ao cyberbullying escolar
Em termos de cyberbullying, torna-se necessário que a prevenção sempre 

se sobreponha à repressão, uma vez que essa última, em muitos casos, traduz-se 
em uma medida extemporânea, quando o dano já cravou e projetou seus efeitos. 
É essencial que essa postura cautelar seja adotada tanto pela família, quanto pelas 
instituições de ensino na condição de stakeholders (partes interessadas) com o 
auxílio da tecnologia.

Seara familiar
A entidade familiar como espécie do gênero família possui, como grupo 

social primário em suas diversas configurações, função social básica de sociali-
zação do indivíduo. Tal assertiva é corroborada pelo disposto nos artigos 226 e 
227, da Constituição Federal de 1998, que preveem que a família – como base 
da sociedade –, ao lado da sociedade civil e do Estado, tem como dever asse-
gurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além 
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.

Na lição de Fujita (2000, p.4), a família contemporânea tem que ser exa-
minada sob a óptica das grandes transformações tecnológicas ocorridas no sé-
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culo XX, da intensificação e da facilidade das comunicações entre os povos, 
sobretudo pela interação cultural e integração econômica via internet, da globa-
lização, da interdependência entre todos os países. Deveras, com a evolução da 
sociedade, surgiram diversas configurações de família baseadas nos vínculos de 
mútua ajuda e afeto.

Ainda nessa vertente, de acordo com Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus 
Maluf (2010, p.99), com o desenvolvimento das sociedades e alteração dos cos-
tumes, modificou-se também a conceituação de família, retirou-se a primazia da 
família matrimonial como a única legítima e estendeu-se proteção a outras moda-
lidades, todas protegidas pela Constituição Federal em seu artigo 226 e seguintes.

A evolução conceitual é perceptível,2 inclusive, na Lei Maria da Penha – 
Lei n.11.340/2006, por exemplo, que definiu a família como a comunidade 
formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços 
naturais, por afinidade ou por vontade expressa.

Nessas condições, independentemente do arranjo conjugal ou conviven-
cial (casamento, união estável, mosaico, monoparental, anaparental, homoafeti-
va, homoparental, dentre outros), é significativo o papel da família na prevenção 
do cyberbullying, especialmente no controle parental na internet com a utiliza-
ção de softwares como o Social Shield, Microsoft Family Safety e Eset Parental 
Control, principalmente para que a criança ou adolescente não se torne um me-
nor abandonado digital, expressão utilizada por Patrícia Peck Pinheiro (2018), 
e assim, de fácil aliciação.

Também o artigo 932, do Código Civil,3 não descurou ao preceituar que 
os pais têm o dever de vigilância, o que remete a David Lyonna – Introdução à 
obra Vigilância Líquida de Bauman (2013, p.10) –, quando afirma que vigilân-
cia líquida é menos uma forma delineada de observação e mais uma orientação. 
Por ser líquido, o monitoramento se insinua, se dilui em diversos mecanismos de 
controle no cotidiano do menor, inclusive pela fiscalização digital.

Ademais, a prática de cyberbullying por menores, enquanto estiverem sob 
o cuidado dos pais, gera responsabilidade a esses pela indenização dos danos de-
correntes da prática do ato, nos termos dos artigos 932, inciso I, 933 e 1.634, 
do Código Civil e 5º, inciso X, da Constituição Federal.

Seara escolar
Ainda a título de recursos preventivos, estão as instituições de ensino, que 

se traduzem como grupos sociais extensivos dos lares e um verdadeiro ecossiste-
ma de interação humana: alunos, família e mestres.

Consideradas como grupos sociais secundários e que, portanto, não estão 
imunes a conflitos interpessoais, resta uma questão: onde os direitos do aluno 
terminam e começam a responder pelas consequências de seus atos? Quem deve 
responder? O aluno ou a escola?

Quando o assunto é cyberbullying, muito se discutiu acerca da responsabi-
lidade civil das escolas à luz no disposto no artigo 14, do Código de Defesa Con-
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sumidor. Com efeito, tal obrigação foi chancelada pela Lei n.13.185/2015, pelos 
incisos IX e X,4 do artigo 12 da LDB – Lei de Diretrizes e Bases n.9.394/1996, 
incluídos pela Lei n.13.663/2018. 

Para mitigar sua responsabilidade,5 a escola deve comprovar, por exemplo, 
que adotou medidas preventivas, capacitou docentes para solucionarem o pro-
blema e promoveu campanhas de conscientização.

Sob essa óptica, quando há animosidade entre os alunos – ainda que vir-
tual – percebida ou constatada pela escola, sua posição deve ser dinâmica, isto é, 
o professor ou o coordenador deve interceder de modo a desenvolver atividade 
de orientação e de mediação.

Assim, destaca-se a importância do monitoramento das redes sociais pelas 
instituições de ensino, bem como da criação de ouvidoria como canal de co-
municação imparcial apto a receber denúncias, apurar fatos e tomar as medidas 
cabíveis. Sob essa perspectiva vanguardista, família e escola constituem-se numa 
via de mão dupla, daí a responsabilidade compartilhada.

Nessa conjuntura de ameaça, a inércia é postura condenável, pois que o 
cyberbullying transcende os diretamente envolvidos e pode afetar, inclusive, a 
imagem da escola e gerar passivo cível com contingenciamento contábil e, desse 
modo, efeito no resultado (CPC 25).6

Insta mencionar que o próprio Ministério da Educação7 brasileiro adota 
medidas de enfrentamento ao bullying, seja ele virtual ou não, junto a escolas 
públicas e particulares. Há, ainda, o protagonismo da sociedade civil organiza-
da, no chamado Terceiro Setor, onde têm surgido diversas entidades que atuam 
na prevenção e no combate do cyberbullying, a exemplo do Instituto iStart que 
leva, inclusive, educação digital para escolas públicas.

Seara tecnológica
E, por último, no escopo das medidas preventivas, há a tecnologia, velha 

conhecida da sociedade da informação.8 A tecnologia da informação é fenôme-
no que se manifesta na sociedade contemporânea não apenas como ferramenta 
transformadora das relações pessoais, jurídicas,9 de trabalho e educacionais, mas, 
também, como solução para combater os diversos desafios, inclusive individuais 
(na qualidade de autônomos, locais e globais, ou seja, pensar globalmente e agir 
localmente), nos três setores da economia (estatal, empresas e terceiro setor) e 
nos grupos sociais (de forma interativa e dialógica).

No campo do cyberbullying escolar, enquanto fato social, a tecnologia reve-
la-se em duas vertentes. A primeira como potencializadora de danos em razão da 
rápida disseminação da informação. Segundo Lévy (2003, p.53), as pessoas que 
frequentam várias comunidades virtuais compartilham as informações que con-
sideram pertinentes. Tudo quanto surge num determinado sítio pode ser visto e 
indexado pela via de um link de hipertexto pelos internautas de todo o mundo. 

E a segunda, como medida protetiva com a utilização da inteligência ar-
tificial para coibir esse tipo de assédio. Nesse particular, Pesquisadores da Uni-
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versidade McGill,10 em Montreal, no Canadá, treinam algoritmos para detectar 
o discurso de ódio e, com isso, identificar prováveis suicidas em decorrência de 
ataques virtuais. O estudo coloca à prova a efetividade dessa dinâmica, uma vez 
que é possível identificar o candidato ao suicídio, mas não está capacitado para 
informa quando e se, efetivamente, sucumbirá à morte em consequência do 
cyberbullying.

Combate repressivo ao cyberbullying escolar
No Brasil, a Lei n.13.185/2015 disciplinou as questões oriundas da vio-

lência psicológica abordada no presente artigo. Aludido diploma legal tipificou 
cyberbullying como a intimidação sistemática na rede mundial de computadores, 
quando se empregarem os instrumentos que lhes são próprios para depreciar, 
incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios 
de constrangimento psicossocial. 

A título de digressão, é pertinente mencionar que dada a relevância e a 
gravidade dessa questão, após o incidente ocorrido em 2011, quando um jovem 
invadiu a Escola Municipal Tasso da Silveira localizada no Rio de Janeiro (RJ) 
e matou 11 crianças, foi instituído, em 2 de maio de 2016, o Dia Nacional de 
Combate ao Bullying e à Violência na Escola a ocorrer sempre no dia 7 de abril.

Embora a existência de legislações repressoras, os números envolvendo 
o cyberbullying não são animadores. Dados oriundos da Tic Kids online Brasil 
2017,11 pesquisa realizada anualmente pelo Cetic.br – Centro Regional de Es-
tudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação12 – com apoio da 
ONU/Unesco, que tem por objetivo compreender como a população de 9 a 
17 anos de idade utiliza a internet e como lida com os riscos e as oportunidades 
decorrentes desse uso e cuja metodologia empregada pela pesquisa está alinhada 
com o referencial desenvolvido pela rede EU Kids Online, liderada pela London 
School of Economics, constataram que o risco de exposição a conteúdos de 
natureza intolerante e discursos de ódio também se manteve estável em 2017, 
com 39% dos usuários de internet entre 9 e 17 anos, que  declararam terem visto 
alguém ser discriminado ou sofrer algum tipo de preconceito na rede. 

Do processamento dos dados colhidos, concluiu-se que os principais mo-
tivos apontados para a discriminação testemunhada por esse público foi a cor 
ou raça (26%), seguido por aparência física (16%), afinidade entre pessoas do 
mesmo sexo (14%) e religião (11%).  Os resultados da pesquisa indicam que os 
meninos e os adolescentes (15 a 17 anos) foram os que mais tiveram contato 
com esses tipos de conteúdo na rede, conforme se depreende do Gráfico 1.

Note-se que o dano pode ser duradouro e contínuo, pois que, não obs-
tante o fato – objeto de cyberbullying – ter ocorrido há tempos, esse permanece 
registrado de modo indelével na rede virtual que o eterniza e pode ser resgatado 
em apenas um “clic”. 

O Brasil contemplou na Constituição Federal/1988, em seu artigo 5º, in-
ciso X, e em lei ordinária, Código Civil/2002, art. 21, uma medida de remoção 
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definitiva das informações (fatos/imagens) nas redes sociais que causaram danos 
à personalidade, intimidade e honra. Esse mecanismo de defesa é conhecido por 
Direito de Esquecimento.13 

Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil – 
TIC Kids Online Brasil 2017.

Gráfico 1 – Crianças e adolescentes que viram alguém ser discriminado na Inter-
net nos últimos 12 meses. Percentual sobre o total de usuários de 
Internet de 9 a 17 anos.

Conclusão
Da varredura às literaturas revisitadas e aos dados colhidos, há de infe-

rir que, embora o cyberbullying se constitua num fenômeno recente, na longa 
história de violência interpessoal nas escolas, deve ser visto como um sistema 
complexo e multidisciplinar e, portanto, seu enfrentamento deverá ser de modo 
holístico, tridimensional até: família e instituições de ensino imbricados, tecno-
logia e legislações. 

Contudo, nem todos os dispositivos legais ou, ainda, a implantação de 
políticas escolares como a obtenção do Certificado Projeto Escola Digital Segura 
concedido pelo Instituto iStart (Organização da Sociedade Civil na modalida-
de Associação, com a qualificação OSCIP – Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público, nos termos da Lei n.9.790/99, criada pela advogada Patrícia 
Peck) e o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Artigo 4º da Lei 
n.13.185/2015) serão eficazes se o aluno for destituído de bases familiares sóli-
das, que o formem e o transformem quanto à valorização da dignidade do outro.  

Assim práticas antecipatórias e, portanto, acauteladora, serão sempre mais 
efetivas no combate a esse comportamento pernicioso e letal. Uma vez que nem 

Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da Internet por 
Crianças e Adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2017. 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIRAM ALGUÉM SER 
DISCRIMINADO NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES 
PERCENTUAL SOBRE O TOTAL DE USUÁRIOS DE INTERNET DE 9 A 17 ANOS 
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mesmo o direito ao esquecimento poderá, de modo absoluto, erradicar o dano 
impingido; para muitas vítimas a sequela permanece como um rastro indelével. 
Dessarte, mesmo uma medida repressora torna-se tardia e inócua. 

Notas

1  A ideia de uma sociedade de informação aparece na pós-modernidade, em que o 
conhecimento e o acesso a eles se tornam importantes ferramentas do dia a dia para o 
cidadão e para a comunidade.

2  Em que pese o fato de o artigo 1.723, do Código Civil, reconhecer como entidade 
familiar somente a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivên-
cia pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 
família.

3 Sem olvidar, ainda, as disposições contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA),  Lei n.8.069/1990.

4 IX - promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os 
tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática (Bullying), no âmbito das 
escolas; X - estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas.

5 Conforme recente entendimento jurisprudencial. BRASIL. Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo – SP. EMENTA. INDENIZAÇÃO – Bullying em estabelecimento 
de ensino - Pretensão julgada improcedente. Cerceamento da defesa não caracteriza-
do. Omissão da instituição de ensino não caracterizada. Responsabilidade pela repa-
ração do alegado dano moral não reconhecida. Apelação não provida. APELAÇÃO 
n.1003440-61.2017.8.26.0302 Comarca: Jaú Apelante: João Pedro De Almeida San-
tos Apelado: Associação Brasileira Das Franciscanas De Agudos. Voto n.36.795. Dis-
ponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcor
dao=12135501&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_82a1b946d3dd43eea2388b9
1fd87a106&vlCaptcha=Fmjx&novoVlCaptcha>. Acesso em: 9 abr. 2019.

6 CPC 25 - Norma 25 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis do Conselho Federal 
de Contabilidade, alinhada ao International Financial Reporting Standards (IFRS), 
utilizada para fins de Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (inclusi-
ve de prognóstico de processos).

7 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=74911>. 
Acesso em: 9 abr. 2019.

8  Há autores que a denominam sociedade em rede (Castells, 1999, p.8).

9  “Entre los aspectos novedosos de las nuevas tecnologias, que reclaman la capacidade pro-
gramadora del jurista, ocupa lugar destacado la necesidad de estabelecer nuevos marcos 
teóricos em los que alojar los problemas y cuestiones surgidos de la interacción entre el 
Decrecho y la Informática” (Perez Luño, 1996, p.17).

10 Disponível em: <http://www.bbc.com/future/story/20190207-how-artificial-in-
telligence-can-help-stop-bullying.> Acesso em: 9 abr. 2019.

11 BRASIL. Disponível em: <https://cetic.br/pesquisa/educacao/analises>. Acesso 
em: 8 abr. 2019.

12 Com a missão de monitorar a adoção das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC) – em particular, o acesso e uso de computador, Internet e dispositivos móveis 
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– foi criado em 2005 o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da So-
ciedade da Informação (Cetic.br). O Cetic.br é um departamento do Núcleo de Infor-
mação e Coordenação do Ponto BR (Nic.br), que implementa as decisões e projetos 
do Comitê Gestor da Internet do Brasil (Cgi.br).

13 Conceito chancelado pelos Tribunais Pátrios e, ainda, na seara da proteção de dados 
pessoais pelo Regulamento Europeu de Proteção de Dados que entrou em vigor em 
2018.  
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resumo –  Trata o presente artigo do enfoque analítico do cyberbullying em sua es-
sência conceitual, independentemente de suas diversas modalidades: e-bullying, digital 
bullying, electronic bullying, internet bullying ou mobile bullying. É questão preocupante 
na sociedade da informação, porquanto afeta à saúde pública, na medida em que é 
crescente o número de pessoas, especialmente no ambiente escolar, acometidas por 
enfermidades psíquicas – desestabilização emocional – infligidas por esse tipo de assédio 
moral. Aborda a importância da prevenção exercida pela família, enquanto grupo social 
primário, bem como escolas, enquanto grupos sociais secundários. Alude ao protago-
nismo da tecnologia nesse contexto. Enfoca, ainda, mecanismos de prevenção como 
o Projeto Escola Digital Segura e o Programa de Combate à Intimidação Sistemática.

palavras-chave: Sociedade da informação, Assédio moral, Cyberbullying, Grupos so-
ciais.

abstract – This article focuses analytically on the issue of cyberbullying in its conceptual 
essence, regardless of its various modes: e-bullying, digital bullying, electronic bullying, 
internet bullying or mobile bullying. This is a cause of concern in the information socie-
ty because it affects public health, given the growing number of people, especially in the 
school environment, stricken with psychic illnesses – emotional destabilization – due to 
this type of moral harassment. The article also addressed the importance of prevention 
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by the family, as the primary social group, as well as by educational institutions, as se-
condary social groups. It alludes to the leading role of technology in this context. And 
it focuses on prevention mechanisms such as the Safe Digital School Project and the 
Program to Combat Systematic Intimidation.

keywords: Information society, Bullying, Cyberbullying, Social groups.
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O s dois livros referenciados, surgi- 
dos no final de 2018, têm como cen-

tro, cada um a seu modo, a figura de 
Putin como o mandatário da Federação 
da Rússia. A afirmação de “cada um a 
seu modo” tem sua razão de ser no ob-
jetivo mirado por cada um dos autores. 
Esta resenha busca distingui-las, tendo 
porém como foco a política exterior do 
país, conduzida por Putin.

Tony Wood, autor do primeiro, é 
membro do Conselho Editorial da New 
Left Review, tendo seus textos aparecido 
na London Review of Books, no Guardian, 
em n+1 e na Nation,  de acordo com sua  
apresentação no livro. Segundo afirma, 
seu objetivo é mostrar que a excessiva 
concentração da mídia internacional na 
figura de Putin obscurece qualquer real 
compreensão do país, devendo o Oci-
dente eliminar essa obsessão e olhar o 
país para além das paredes do Kremlin. 
A própria política externa conduzida por 
Putin tem que ser analisada a partir dessa 
compreensão, ou seja, entendida menos 
como resultado de deliberação individual 
do presidente e mais como resultado da 
natureza do sistema por ele conduzido. 
Dessa forma, o objetivo do livro é o de 
traçar um quadro da Rússia contempo-
rânea que ultrapassa os cabeçalhos sobre 
o seu presidente. 

O que não o impede de dedicar todo 
o primeiro capítulo do livro à figura 
de Putin e ao sistema por ele presidi-
do (“The man and the system”). Um 
segundo capítulo é dedicado às figuras 
dominantes desse sistema, analisando o 
que entende como a simbiose entre o es-
tado e os negócios e sua evolução desde 

sua origem, ainda no sistema soviético 
com a chamada nomenclatura. Ambos 
os capítulos são bastante informativos, 
mas fogem ao objetivo dessa referência 
que, como dito acima, consiste em anali-
sar a política externa da Rússia conduzi-
da por Putin. É no capítulo três que sur-
ge a análise detalhada que leva o autor à 
definição da natureza do sistema: 

[...] ela decorre da coexistência de 
duas estruturas sociais, uma em cons-
trução sobre as desintegradas ruinas 
da outra, que deu lugar a um para-
lelismo do velho com o novo – uma 
espécie de desenvolvimento social 
desigual combinado, que teria torna-
do mais suave a transição capitalista. 
Além da sobrevivência de partes do 
sistema de bem-estar soviético, ve-
lhas estruturas sociais e maneiras de 
pensar se mantiveram a despeito de 
novas estarem emergindo.

Segundo o autor, a situação geopolí-
tica da Rússia atualmente constitui uma 
versão externa desse paralelismo do ve-
lho com o novo entre suas fronteiras: 
não mais uma superpotência rival dos 
Estados Unidos, ela ainda não aceita a 
ideia de tornar-se ator em segundo nível, 
regional (p.148). Essa posição de status 
intermediário, associada a várias outras 
restrições, internas e externas, é que for-
matará a posição que o país ocupará no 
mundo no futuro, limitando as escolhas 
de suas lideranças. 

O autor afirma, entretanto, que o seu 
papel se manterá significativo mesmo em 
um século que promete sérias mudanças 
no balanço global de poder. E se propõe 
a examinar como o país se vê no futu-
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ro e quais os obstáculos e oportunida-
des que se apresentam no seu caminho. 
Assim, ele examina, inicialmente, a cres-
cente afirmação do orgulho nacional e 
uma ressurgência do patriotismo, que se 
tornaram mais estridentes depois da cri-
se da Ucrânia. Politicamente, esse novo 
nacionalismo seria predominantemente 
conservador, no sentido de que se volta 
para as glórias do passado soviético ou 
do passado imperial. 

Outra versão do nacionalismo volta-
-se para a Europa fascista e para a tradi-
ção de extrema direita. Ambas as versões 
nacionalistas ganharam algum apoio nos 
anos 2000, sem que nenhuma delas se 
tenha tornado dominante ideologica-
mente. Em seguida avalia historicamen-
te o eurasianismo, afirmando que a sua 
versão corrente no século XXI foca na 
Eurásia como uma unidade, vendo-a 
como fundamentalmente oposta ao Oci-
dente; o neoeurasianismo seria concer-
nente acima de tudo com a luta contem-
porânea contra a globalização conduzida 
pelo Ocidente, que viria impondo ao 
mundo um cosmopolitismo liberal ho-
mogeneizante.  

Mas a tese principal do autor sobre 
as opções geopolíticas da Rússia, por 
um considerável tempo no futuro, é a 
de que elas serão definidas por uma se-
rie de restrições, algumas decorrentes 
da dinâmica interna do país, enquanto 
outras, mais importantes, emergem no 
nível global. O caráter mais decisivo de 
seu papel no mundo atualmente decorre 
de seu status intermediário. 

Grande demais para ser incluída em 
blocos regionais como a União Eu-
ropeia e muito independente dos 
Estados Unidos para ser admitida na 
OTAN, a Rússia não é mais, entre-
tanto, suficientemente poderosa para 

formar um polo geopolítico ou eco-
nômico próprio. Ela ocupa um a di-
fícil categoria média entre os Estados 
Unidos hegemônico e uma crescen-
te China, por um lado; e por outro,  
um conjunto de grandes países, es-
pecialmente Brasil e Índia, que estão 
rapidamente deixando seu status de 
países em desenvolvimento. (p.156)

Discutindo o que considera a tremen-
da disparidade de poder e recursos entre 
a Rússia e o Ocidente, o autor aponta 
para as suas desiguais capacidades milita-
res. E prossegue em análise em seu todo 
contrária à adotada por Stephen Cohen, 
como se verá mais adiante.  Segundo ele, 
o que torna Moscou capaz de constituir 
uma ameaça militar aos seus vizinhos não 
é tanto a escala ou a forma de suas armas, 
como a sua prontidão para usar a força 
rápida e decisivamente. Mas essa amea-
ça constituiria uma armadilha mais que 
uma vantagem; a possibilidade de que 
Moscou use força contra eles, já levou os 
vizinhos da Rússia à Otan e deu impulso 
a uma nova rodada de corrida armamen-
tista para a qual a Rússia ainda é menos 
equipada que nos tempos soviéticos. 

O status intermediário da Rússia se-
ria, em certa medida, um resíduo do 
papel da URSS como o centro do cha-
mado Segundo Mundo e das décadas de 
esforço para construir um sistema alter-
nativo ao capitalismo ocidental. A pos-
sibilidade de a Rússia liderar um desafio 
dessa natureza atualmente parece remo-
ta, entretanto, para o autor, segundo o 
qual, mesmo levando em conta a tenta-
cular difusão da influência de Putin, sua 
capacidade factual de criar resultados 
políticos teria sido comprovadamente  
negligenciável ou não existente. 

O resto do capítulo é dedicado à dis-
cussão da política externa da Rússia: “O 
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que a Rússia quer?”. Ela foge, porém, 
aos limites deste texto, pois demanda-
ria uma atualização bastante ampla do 
protagonismo político internacional da 
Rússia e sua análise. 

Stephen F. Cohen, autor dos textos 
publicados no segundo livro referencia-
do, é professor emérito da Universidade 
de Columbia, em Nova York, e conheci-
do estudioso da URSS e da Rússia pós-
-soviética, tendo vasta obra a respeito da 
sociedade e da política soviética e russa. 

O livro em referência é constituído 
por textos anteriormente publicados, 
focados nas relações entre os Estados 
Unidos e a Rússia. Dirigindo-se a seus 
leitores, na apresentação do livro, Co-
hen informa que os textos não foram 
inicialmente pensados para constituir 
um livro, tendo sido escolhidos dentre 
os que foram objeto de transmissões ra-
diofônicas semanais que fez a convite de 
John Batchelor, condutor de um pro-
grama nacional popular de notícias na 
TV americana. Essas transmissões eram 
transcritas de imediato na internet, para 
a revista Nation, na qual Cohen assumiu 
uma coluna mensal Sovieticus, nos anos 
1980. Além do Prólogo, escrito no final 
de 2018, o livro é composto de quatro 
partes, com artigos selecionados das cer-
ca de 150 colunas apresentadas na web.

Preocupado com o surgimento de 
uma nova guerra fria no âmbito das 
relações entre os Estados Unidos e a 
Rússia, Cohen identifica um processo 
de demonização do presidente Putin 
como centro e foco do seu desenrolar. 
Daí porque, ao lado dos artigos edita-
dos cronologicamente entre os anos 
2016 e agosto de 2018, Cohen dedica 
o prólogo à refutação de sete  acusações 
feitas recorrentemente a Putin na mí-

dia americana: 1) desfez a democracia 
estabelecida pelo presidente Yeltsin; 2) 
Putin tornou-se um czar autocrático do 
tipo soviético, com absoluto poder para 
transformar seus desejos em política; 3) 
Putin é o líder do Kremlin que reveren-
cia Stalin; 4)  Putin criou o sistema eco-
nômico cleptocrático pós-soviético; 5) 
Putin é um canalha da KGB, que ordena 
regularmente a morte de jornalistas in-
convenientes e inimigos pessoais, como 
chefe de uma máfia estatal; 6) Putin é 
fascista e supremacista branco; 7) Como 
líder de política internacional, Putin é 
excessivamente “agressivo”.

 Situando-se em posição interme-
diária entre o espectro de pessoas que 
só veem o lado bom e as que só veem 
o lado mau de Putin, seu objetivo de-
clarado ao escrever o prólogo foi fazer 
“entender pelo menos o que ele não é”. 
Cohen ainda se detém, no Prólogo, em 
dois outros axiomas sobre o “agressivo 
Putin”. Um afirma que Putin é um lí-
der neossoviético que procura restaurar 
a URSS às expensas de seus vizinhos, 
para isso utilizando a afirmação dele de 
que o colapso da URSS foi a maior ca-
tástrofe geopolítica do século XX, como 
foi para a maioria de russos. Mas, afir-
ma Cohen, que Putin, mantendo-se em 
parte uma pessoa soviética, declarou em 
2010 que “qualquer pessoa que não la-
menta a quebra  da URSS não tem co-
ração;  qualquer pessoa que deseja o seu 
renascimento não tem cabeça” (aspas do 
autor). 

O outro axioma é o de que Putin 
sempre foi antiocidental, especificamen-
te antiamericano. Indicando as atitudes 
de Putin entre a sua posse e o final de 
2017 e as respostas que lhe foram da-
das, o autor afirma que o líder admitiu 
ter ilusões inicialmente sobre política ex-
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terna, mas também afirmou que “todos 
mudam”. Em conclusão, Cohen afirma 
que os temas a que se referiu são recor-
rentes na avaliação de Putin. Eles cons-
tituem um ponto de partida para com-
preensão da figura do líder, sendo várias 
as questões que se põem. Qualquer que 
seja, porém, o enfoque para analisá-las, 
ele sugere que a avaliação seja balancea-
da, não para demonizar, não para zom-
bar, não para odiar, mas para entender.

A Parte I do livro é dedicada a pales-
tras que indicam a irrupção da por ele 
chamada  nova guerra fria, envolvendo 
os anos 2014 e 2015. A Parte II envolve 
o ano de 2016, e seus textos tratam a 
retórica das acusações à Rússia em tor-
no da crise na Ucrânia e da guerra na 
Síria. Dois textos chamam a atenção: i) 
a expectativa do autor em relação à pos-
sibilidade de distensão nas relações entre 
os Estados Unidos e a Rússia, como se 
sabe atualmente completamente ilusó-
ria, como ele retrata no texto sobre o 
surgimento de um neomccartismo, com 
declarações relacionadas à eleição de 
Donald Trump e as acusações de inter-
ferência nela, por parte de Putin; e, ii) 
a ressurgência de sentimentos pró-Stalin 
unicamente na era Putin. Como estu-
dioso das questões soviéticas e russas, 
o autor afirma que a Rússia tem estado 
profundamente dividida entre o papel 
histórico de Stalin desde sua morte, em 
1953. Mas, sob Putin, o passado stalinis-
ta não está novamente sendo censurado, 
os horrores do passado são amplamen-
te conhecidos na Rússia; nada remota-
mente semelhante ao stalinismo histó-
rico está presente ou se desenvolvendo 
na Rússia;  Putin não é, em palavras ou 
ações um stalinista. Ao contrário, graças 
ao seu apoio foi construído em Moscou 

um grande e moderno Museu da história 
do Gulag (sigla que em russo denomina 
a administração dos campos de trabalho 
forçado na URSS (Nota da autora deste 
texto). 

A Parte III considera o agravamen-
to da nova guerra fria, tratando essen-
cialmente das recorrentes acusações de 
conluio Putin-Trump, da oposição na 
própria Rússia à política de détente de 
Putin e, novamente do neomccartis-
mo. Cabe, porém, ressaltar, inclusive 
por oposição às considerações referidas 
de Wood, o texto em que analisa a ex-
pansão da Otan. Essa expansão incluiu 
duas promessas quebradas: i) a de que 
em retribuição à concordância da Rús-
sia ao ingresso da Alemanha reunida na 
Otan, a “aliança não avançaria uma po-
legada” em direção ao Leste; avançando 
um pouco os comentários sobre isso, in-
cluídos na Parte IV do livro, cabe assina-
lar a informação de Cohen, de que em 
2018, o Arquivo de Segurança Nacional 
da Universidade George Washington es-
tabeleceu a verdade histórica,  publican-
do, em 12 de dezembro de 2017, não só 
um relatório detalhado do que foi pro-
metido a Gorbachev, como os próprios 
documentos relevantes;  ii) a Otan está 
construindo seu poder  permanente de 
terra, mar e aéreo, nas proximidades do 
território russo, juntamente com instala-
ções de defesa de mísseis. 

Perguntando se uma Otan expandida 
contribuiu para maior segurança ou inse-
gurança, ele enumera as inúmeras guer-
ras de que essa organização conduziu ou 
nas quais alguns de seus membros par-
ticiparam:  a guerra na Sérbia em 1999, 
que resultou na ocupação e anexação de 
Kosovo; as guerra do Iraque, em 2003, e 
da Líbia, em 2011; a guerra da Geórgia 
contra a Rússia, em 2008, com base na 
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promessa de que o país se tornaria mem-
bro da organização; aberturas similares à 
Ucrânia que estão subjacentes à crise de 
2014  naquele país. 

Cohen inclui ainda a guerra no Afga-
nistão, inicialmente um esforço da Otan, 
que teria se tornado na guerra mais 
longo da história americana. Por outro 
lado, a Otan também criou inseguran-
ças político-ideológicas, constituindo, 
com seus lobbies e saturação de mídia, 
uma importante força condutora da 
guerra fria e sua crescente fobia à Rús-
sia. Acrescentando ainda a existência de 
crises internas à organização não resolvi-
das, Coehn considera que para o bem da 
segurança internacional, a expansão da 
Nato deveria acabar. O último capítulo 
desta Parte III explora as razões pelas 
quais os russos acham que a América os 
está atacando.  

Os textos da Parte IV vão somente até 
o mês de agosto de 2018 e são centrados 
na evolução da segunda guerra fria, fi-
nalmente reconhecida pelo establishment 
americano, através de um relatório emi-
tido pelo Council on Foreign Relations. 
Nele, os argumentos centram-se em tor-
no do chamado Russiagate, que trata do 
alegado conluio entre Putin e Trump. 
Os textos insistem no perigo maior dessa 
nova guerra fria em relação à vivida an-
teriormente, com o risco de uma guerra 
nuclear, apontam para a fobia antirrussa, 
incluindo uma crítica à aplicação de san-
ções ao país. 

No curto posfácio, Cohen insiste na 
afirmação de que uma nova guerra fria 
Rússia-Estados Unidos é mais perigosa 
que a sua antecessora de 40 anos atrás, 
sobrevivida pelo mundo. Com isso, co-
loca-se, segundo ele, a eterna pergunta, 
não só para os russos: “o que deve ser 
feito”? Baseado em pesquisa, de agosto 

de 2018, feita pela Gallup, na qual 58% 
dos respondentes afirmaram desejar me-
lhoria nas relações com a Rússia, Cohen  
considera a nova guerra fria e a expansão 
da Otan para o Leste como um proje-
to da elite. Por sua vez, uma explicação 
completa sobre a escolha da guerra fria 
incluiria as necessidades [ideológicas, de 
política externa, orçamentária entre ou-
tras] de um “inimigo” (aspas do autor) 
pelo establishment da mídia política. 

Retornando à pergunta sobre o que 
pode ser feito, suas conclusões são pes-
simistas, porquanto para mudar funda-
mentalmente a política da guerra fria, 
seriam necessários líderes ainda inexis-
tentes, embora podendo surgir inespe-
radamente. Nesse caso, ele pergunta: 
haverá tempo? 

O livro foi editado em dezembro de 
2018. Nos meses iniciais do ano corrente 
de 2019, finalmente veio à luz o relató-
rio de Roberto Mueller, que vinha sendo 
elaborado há anos, sobre o Russiagate, 
no qual se afirma não ter sido descober-
to qualquer indício de conluio entre o 
presidente Donald Trump e a Rússia, 
através de Putin.  Não cabe, aqui, discu-
tir o desdobramento desse fato, inclusi-
ve dado o avançado das ações de Trump 
contra a Rússia, na forma de sanções, 
como modo de defender-se das acusa-
ções de conluio. Esse fato, entretanto, 
precisa ser ressaltado, para desvendar o 
papel que a nova guerra fria discutida no 
livro desempenhou – lamentavelmente 
continua desempenhando – na criação 
da fobia antirrussa e do demoníaco pre-
sidente Putin.

Referências

COHEN, S. F.  War with Russia? From 
Putin & Ukraine to Trump and Waterga-
te. New York: Hot Books, 2018.



ESTUDOS AVANÇADOS 33 (97), 2019420

WOOD, T. Russia without Putin.  New 
York; London: Verso, 2018.

Lenina Pomeranz é professora associada 
e leciona como professora sênior do De-
partamento de Economia da Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade 
da USP.  @ – lenpo@terra.com.br
https://orcid.org/0000-0002-4577-
7636
I Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, Brasil.

Recebido em 29.4.2019 e aceito em 
21.5.2019.



ESTUDOS AVANÇADOS 33 (97), 2019 421

Memórias do cárcere no livro e na tela:
arte versus ditadura 

Em seu segundo ensaio sobre Graci-
liano Ramos – o primeiro é o insigne

Ficção e confissão –, Antonio Candido 
considera um vínculo latente a unir os 
livros sob a visão do escritor. Tanto nos 
romances quanto nas recordações, have-
ria um senso de emparedamento, espé-
cie de assombro que, difuso no tempo, 
estrangula a subjetividade, tornando-
-a dramática. Memórias do cárcere, tes-
temunho final, concentraria, logo, ao 
narrar a experiência da cadeia, essa 
gravidade trágica, ora absorvida como 
“dimensão própria do século dos tota-
litarismos”. Completa-se assim, graças 
à aprendizagem concreta e à escrita la-
boriosa, aquele olhar já antes negativo 
do autor, cuja compreensão também se 
amplia, pois “os acontecimentos fize-
ram Graciliano Ramos passar do mundo 
como prisão à prisão enquanto mundo” 
(Candido, 1960).1

Com efeito, a cada episódio o depoen-
te se esforça por romper a superfície dos 
fatos, à medida que investiga o íntimo 
das personagens (inclusive de si mesmo) 
e corrige todo juízo precipitado. Vemos 
o trabalho de uma inteligência séria, que 
envolve os objetos ao seu redor, atinge 
o miolo das ideias e apanha os matizes 
mais fugidios. Parte-se da generalidade 
ordinária, pouco ou nada aderente ao 
indivíduo, para descobrir, na análise do 
singular, os sinais que se universalizam 

na história. E o ponto de vista se apura. 
Para trazer aqui um exemplo: no capítu-
lo 13 do volume I, Graciliano Ramos se 
espanta com o choro convulso do bacha-
rel Nunes Leite, a quem a carceragem 
devasta enormemente; presume estar ali 
um homem enfermo, suscetível a abalos 
extremos e disparates nervosos; mas de-
pois pondera a diferença entre os carac-
teres, afinal isso a ordem sempre ignora. 
Nunes Leite não era um maníaco, apenas 
não sabia existir fora dos regulamentos, 
daí o despropósito; em contrapeso, ha-
via quem se acomodasse sereno atrás das 
grades. E a conclusão do memorista salta 
da circunstância ao sistema desfigurador 
de perfis: “A administração pública não 
atenta nessas ninharias, tende a unifor-
mizar as pessoas. Somos grãos que um 
moinho tritura – e ninguém quer saber 
se resistimos à mó ou se nos pulveriza-
mos logo” (Ramos, 1953). O discurso, 
já em clave plural e presente, revela o 
apagamento dos sujeitos pela disciplina 
do mundo, repressora, em tempos mo-
dernos, independentemente da região – 
a analogia com o moinho, a esmigalhar 
a matéria mais dura ou menos dura, é a 
síntese dessa impressão estilhaçada que 
nos ronda a todos, grãos diluídos na 
massa. Todavia, avaliar, após vários anos, 
o desastre e formar sobre ele um ângu-
lo avesso ainda impõem um obstáculo à 
moenda.

Erwin Torralbo Gimenez I

“E depois? Que viria depois? O caos, provavelmente. Se os defensores da ordem a 
violavam, que devíamos esperar? Confusão e ruína. Desejando atacar a revolução, na 
verdade trabalhavam por ela. Era por isso talvez que o bacharel Nunes Leite chorava.”

 (Graciliano Ramos)

DOI: 10.1590/s0103-4014.2019.3397.024
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Mesmo antes das memórias, em 
1942, Carpeaux salientava o anarquismo 
como pulso ideológico do autor, con-
trário radicalmente às coisas do mundo, 
mas também inquieto por salvá-lo na 
criação artística. As sombras que ofus-
cam o ambiente de seus romances se 
projetam “do edifício da nossa civiliza-
ção artificial – cultura e analfabetismo 
letrados, sociedade, cidade, Estado, to-
das as autoridades temporais e espiritu-
ais” (Carpeaux, 1968). Esses produtos 
falhos da história precisariam sumir, para 
que se erguesse nova realidade, só tecida 
no drama pela fresta do delírio. No fun-
do, a recusa abrange todo o lastro das 
estruturas sociais, iníquas e corruptas, 
porque em seus corredores se aniquila a 
identidade – e nos regimes de tirania, o 
arbítrio sobe ao plano do terror. Muito 
além de construir um relato acerca da di-
tadura varguista, o testemunho exprime 
as reflexões de uma consciência sob as 
ruínas no “século dos totalitarismos” e, 
por isso, representa uma contra-voz no 
meio do infortúnio.2

O estilo de Graciliano Ramos, na dia-
lética de um realismo sui generis, atra-
vessa a aparência dos acontecimentos; 
subsiste e até se eleva com o decorrer 
da história, a qual costuma reencenar as 
mesmas farsas e tragédias. Ocorre-me 
recuperar esse conceito em razão do es-
tudo Memórias do Cárcere: da literatu-
ra ao cinema, de Paulo Roberto Ramos 
(2019), cujo núcleo se firma justamen-
te no poder de significado da obra, seja 
como escrita, seja como filme, comuni-
cando ao público, em diversos momen-
tos, a resistência perante códigos auto-
ritários: “Ao transpor as recordações de 
Graciliano, Nelson Pereira utiliza-se de-
las para dialogar não apenas com o livro, 
mas com o contexto do regime militar 

que controlava o país desde 1964 e que, 
na época em que a película foi realizada, 
em 1984, exalava seus últimos suspiros” 
(p.12) Cabe, sem dúvida, acrescentar 
uma terceira margem, pertencente ao 
domínio crítico, o próprio ensaio que, 
hoje, denuncia a tenacidade da injustiça. 
Tais esferas se articulam em torno dos 
eixos arte e despotismo, naturalmente 
antagônicos, e deságuam na ideia do re-
ceptor – do livro, da fita e da pesquisa 
–, chamado a repensar o fluxo entre a 
cultura e a sociedade. 

Não se trata, assim, de simples exa-
me comparativo dos moldes de invenção 
que partilham, nesse caso, um material 
verídico. Paulo Roberto se empenha em 
observar, atento aos expedientes formais 
peculiares a cada linguagem, os efeitos de 
representação daquele material nos dis-
tintos períodos em que se elaboram e sua 
extensão ao longo do tempo. Para tanto, 
mobiliza aspectos teóricos da crítica lite-
rária, da cinematografia, da filosofia e da 
militância política a fim de apreender a 
refração dos eventos: de um lado, opera-
da pelo corte autobiográfico, que se faz 
no limite de um depoente, e de outro, a 
adaptação fílmica, menos fiel à peça ma-
triz do que o leitor talvez esperasse, para, 
contudo, traduzir a mensagem em novo 
feitio. Em ambos, interessa ver a afinida-
de de dois criadores inconformados com 
o clima de abafamento que as forças ar-
madas imprimem em quadras de exceção 
no país. Aliás, as obras são penetrantes 
a ponto de acusarem o teor não intei-
ramente excepcional dessas épocas, pois 
elas assinalam apenas fases mais agudas 
de um processo – daí a seqüência críti-
ca aqui esboçada: da tradição brasileira 
dentro da barbárie moderna, percutindo 
nas ditaduras explícitas e nos raios de um 
círculo histórico, até hoje.  
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O cineasta Nelson Pereira dos Santos (à esq.) nas gravações de O amuleto de Ogum (1973-1974).

Memórias do cárcere (1983): Glória Pires (Heloísa) e Carlos Vereza (Graciliano Ramos).
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A estratégia da pesquisa consiste em 
traçar panoramas de contexto e derivar 
então para a análise dos objetos, subli-
nhando sempre o paralelo entre as pers-
pectivas. Ao estudar os motivos de ten-
são social recorrentes, adverte o veio das 
fraturas nacionais que muito pouco se 
alteram no passo das décadas. Isso per-
mite ao cineasta, por exemplo, arranjar 
na tela um enredo escrito 25 anos antes, 
no qual se figura a má sina do retirante, 
com o intuito de sugerir a persistência 
da mazela sertaneja. É o caso do filme 
Vidas Secas, de 1963: “o realizador ser-
viu-se de uma narrativa sobre o passado 
para falar sobre o presente” (p.149). Às 
voltas com o governo militar, Nelson 
Pereira dos Santos repete, anos mais tar-
de, o jogo de espelhos, desvia-se do cen-
sor obtuso e instiga a plateia a discernir 
os reflexos que se lançam de lá para cá: 
“Para o público dos cinemas em 1984, 
que, em menor ou maior grau, tinha al-
gum conhecimento das ações nos porões 
da ditadura, as cenas associadas à tortura 
em Memórias do Cárcere apontam para a 
traumática história recente do país, cons-
truída, nas últimas duas décadas, por um 
regime que ainda governava seus espec-
tadores” (p.173). Cumpre realçar que as 
duas obras resultam, nos itinerários dos 
seus autores, de uma mais larga abertura 
da sensibilidade ao outro, quando as vi-
cissitudes lhes inculcaram uma visão lú-
cida e os aproximaram dos humildes, ví-
timas todos de igual violência: na cadeia, 
Graciliano ganhou o convívio direto 
com os miseráveis, derrubou as barrei-
ras de classe e de intelecto; à procura do 
retrato popular, Nelson Pereira se frater-
nizou com as camadas pobres já longe 
da óptica do Cinema Novo, durante o 
decênio de 1970. 

Merecem destaque, no conjunto do 

trabalho, as passagens de mais detida 
análise, capazes de acompanhar os ele-
mentos confluentes ou específicos que 
distinguem as técnicas de narração. 
Examinando os espaços, constata-se a 
mudança de enfoques provocada pela 
atitude a um só tempo vigilante e dis-
creta do sujeito, carregado de um lugar 
para outro segundo um roteiro absurdo. 
Se no livro tal atmosfera se trama com 
o estilo sombrio de Graciliano, na pelí-
cula o cineasta se vale dos recursos de 
seu ofício, no manejo da câmera. Nas 
fumaças do porão do Manaus, navio de 
transporte dos presos, a lente captura as 
nuances da noite infernal rente ao olhar 
da testemunha: “Tudo o que é mostrado 
pelo dispositivo é mediado pela presen-
ça do protagonista na cena e, em alguns 
casos, de forma subjetiva, quando ela as-
sume explicitamente seu ponto de vista 
– tal característica está presente na maior 
parte dos planos do filme” (p.130). Tal-
vez ainda mais expressivo, em termos 
de análise, seja o capítulo a respeito da 
música. Ademais de registrar as paródias 
e sambas soantes no porão, espécie de 
coro de verve revolucionária, o crítico 
anota com minúcia o andamento em 
escalas que o narrador grava nesse tre-
cho, compondo quase uma pauta rever-
beradora das ondas rítmicas, flutuantes 
do repouso à vigília. E, na fita, ressalta 
o emprego magnífico que Nelson Pe-
reira faz da “Marcha solene brasileira”, 
de Gottschalk, para insinuar os acordes 
na vertigem emocional do prisioneiro: 
“Cada vez que a ouvimos, da janela do 
Palácio do Governo de Alagoas à embar-
cação que deixa a Colônia Correcional, 
ela assinala a descida do personagem 
para ambientes cada vez mais duros e 
degradados” (p.196).

Graciliano Ramos devotou os últimos 
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sete anos de sua existência às Memórias 
do cárcere (1946-1953), evocando os 
onze meses de confinamento sofridos 
de março de 1936 a janeiro de 1937. O 
intervalo decantou, sem dúvida, a com-
preensão sobre o vivido e abriu vez aos 
meios de expressão – essa busca, aliás, foi 
difícil: o autor redigiu várias notas en-
quanto detido, mas teve de inutilizá-las, 
e ainda tentou em vão dar forma às remi-
niscências logo após a soltura. E a morte 
lhe impediu forjar as páginas finais (fal-
tava somente um capítulo), suspenden-
do o entrecho antes da liberdade; quem 
sabe se tal lacuna não se ajusta melhor ao 
espírito da obra, na qual se lê no início: 
“liberdade completa ninguém desfruta”. 
Para render homenagem ao escritor e 
arrumar um epílogo, Nelson Pereira re-
solveu fabricar um remate simbólico. Ao 
invés de exibir Graciliano a abandonar os 
manuscritos, lançando-os à água do mar 
ou ocultando-os sob o colchão, planeia 
uma cena de congraçamento do intelec-
tual com os companheiros, como a su-
gerir a aliança potencialmente remissória 
das letras com o povo: os papéis não se 
perdem, distribuem-se entre os deten-
tos, cada um passa a ser portador de uma 
folha – talvez o futuro as reunisse. E o 
artista parece marchar rumo à liberdade.

Um jovem literato alagoano chega 
ao Rio de Janeiro em 1914 com a ve-
leidade de fazer carreira na capital. Ob-
servador sagaz, perambula pela cidade 
grande e espreita os costumes no curso 
intenso que as coisas agora oferecem ao 
migrante vindo da província. Em crôni-
ca a propósito de cinemas, diz: “Esses 
agradáveis lugares onde a gente se edu-
ca, vendo as reproduções de fatos que 
nunca se passaram” (Ramos, 1970).3 A 
ironia leve apanha a cadência de aliena-
ção e mimetismo naquele princípio de 

século, quando os dramalhões estrangei-
ros empolgavam a fantasia das plateias. 
Mas importa acima disso reconhecer em 
sua gênese a demanda realista do autor, 
consciente de que fatos não se imaginam 
nem tampouco a mera cópia deles bas-
ta; é preciso interpretá-los numa imita-
ção significativa. Não supunha, porém, 
o jovem a carga de reveses em seu des-
tino, e menos ver palavras de sua tinta 
se transferirem às telas, num rigor esté-
tico já muito diferente dos melodramas. 
Decerto, o homem maduro refinaria 
aquela primeira noção de realismo, pois 
aprendeu com o tempo que os fatos não 
se passam, mas, sim, se reproduzem de 
acordo com a particularidade do olhar. 
Com isso, as Memórias do cárcere, livro 
e filme, constituem duas obras, compos-
tas por duas autorias; é o que nos leva a 
pensar a mirada relativista de Graciliano 
Ramos, no rascunho de 1937:

Está claro que não tenho o intuito de 
contar como as coisas se passaram. Direi 
como as coisas me apareceram. Muitas 
narrativas foram ou serão feitas sobre os 
mesmos acontecimentos a que me refi-
ro. É provável que saiam diferentes umas 
das outras, mas devem todas ser verda-
deiras.

Notas

1 O texto ganhou retoques e acréscimos 
do crítico para integrar o volume de en-
saios Tese e antítese (1963), onde surge 
sob o título “Os bichos do subterrâneo”. 

2 Em resenha sobre o livro, então recém-
-editado, Lúcia Miguel Pereira (2015) já 
assinala a sua natureza de arte permanen-
te, acima das contingências imediatas: 
“E o que lhe garante a permanência, o 
que lhe permitirá subjugar como a nós 
os leitores do futuro, para os quais serão 
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quando muito vagos nomes os potenta-
dos da época sombria em que se prendia 
sem culpa nem processo, é a sua alta e 
pura qualidade literária. Documento, 
sim, e terrível, ele é, devendo porém o 
seu poder ao fato de ser, primordialmen-
te, uma obra-prima” (Originalmente, 
publicado no Correio da Manhã, em 25 
de dezembro de 1953).

3 Originalmente, publicado no periódico 
fluminense Paraíba do Sul, em 13 de 
maio de 1915.
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Conhecedor perspicaz da obra de 
Caio Fernando Abreu, Nelson Luís

Barbosa, no seu trabalho de doutora-
mento, percebe a importância da rea-
lização de um estudo das narrativas do 
escritor gaúcho, tendo em vista o encon-
tro entre o fazer literário e a experiência 
de vida do autor. A tese, que tem na au-
toficção sua chave teórica,  transformada 
em livro, pode agora dialogar com um 
público mais amplo, por meio do lan-
çamento, em 2019, de Infinitivamente 
pessoal: a autoficção de Caio Fernando 
Abreu, edição cuidadosa da editora Ala-
meda.

Por meio de um texto claro, aberto 
ao leitor não especializado, sem, no en-
tanto, abandonar o rigor acadêmico, o 
estudioso traz relevantes contribuições 
para os estudos literários, apontadas já 
no prefácio da professora Andrea Saad 
Hossne e no texto da professora Sandra 
Nitrini presente na quarta capa. Ambos 
destacam a importante reflexão teórica 
desenvolvida por Nelson, ao estudar a 
autoficção, ampliando os debates nessa 
área, assim como apontam o valor ine-
gável da crítica que o estudioso tece em 
torno da obra de Caio Fernando Abreu, 
num livro que se constitui, assim, como 
referência indispensável aos estudos do 
escritor.

No livro, o leitor é convidado de 
maneira sutil pelo pesquisador a conhe-
cer a obra de Caio Fernando Abreu, 
sentindo-se a abrir livros no momento 
das primeiras publicações e a flagrar, em 
jornais, o processo de sua recepção. Da 

Um olhar sobre a autoficção
de Caio Fernando Abreu

mesma forma, o contato com as ques-
tões teóricas é significativo, já que o lei-
tor é levado a percorrer os caminhos que 
levaram ao surgimento do termo auto-
ficção, por meio da retomada de diferen-
tes estudiosos. O envolvimento do leitor 
é possível, porque, no estudo de Nelson, 
a experiência do pesquisador não é dei-
xada de lado, sendo, pelo contrário, par-
tilhada com o outro, no tom de quem 
sabe narrar e surpreender quem lê com a 
própria descoberta acadêmica, como ao 
inserir pontos de exclamações ao lado de 
achados – “([...] aparece de turbante!)” 
(p.54).

O livro divide-se em três partes. Na 
primeira, intitulada “Conhecendo Caio 
F.”, o estudioso é hábil ao conduzir o 
leitor por um percurso que parte da pu-
blicação dos primeiros textos do jovem 
Caio até momentos posteriores, atento 
à sua recepção crítica, revelada com base 
em pesquisa incansável que a flagra em 
textos encontrados em orelhas de livros, 
prefácios e matérias de jornais, entre ou-
tros. Ao fazer isso, o estudioso também 
destaca, na crítica, o que ele, de manei-
ra segura, começa a mostrar ao leitor, a 
saber, a importância da presença da es-
crita do eu na obra do escritor gaúcho, 
posicionando-se, no diálogo com outros 
estudiosos, com voz assertiva, capaz de 
denunciar equívocos. Tendo em vista 
que a produção do escritor está intima-
mente ligada à sua experiência de vida, 
ainda na primeira parte, Nelson mostra 
que a obra do escritor não se resume 
a aspectos autobiográficos, como quer 
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acreditar parte da crítica, apesar de ser 
possível encontrar, na ficção, num para-
doxo, elementos da vida do autor, como 
a homossexualidade, a doença e a apro-
ximação da morte, fatos conhecidos, 
como afirma o estudioso, por meio da 
correspondência editada, de entrevistas, 
crônicas e depoimentos. Partindo desse 
paradoxo, o ensaísta cria no leitor a ne-
cessidade de se deter, com ele, em as-
pectos teóricos da autobiografia e da au-
toficção, desenvolvidos na segunda parte 
do livro.

No cuidadoso estudo sobre autobio-
grafia, Barbosa convida o leitor a acom-
panhar as reflexões de Philippe Lejeune, 
mostrando como o estudioso define o 
gênero a partir do compromisso que se 
estabelece entre o leitor e o autor, num 
pacto autobiográfico, oposto ao pacto 
de ficção, estando o primeiro repousa-
do numa suposta verdade e o segundo 
na verossimilhança, destacando ainda a 
existência do homonimato entre o nome 
do autor, do narrador e do personagem 
como parte da definição do gênero. 
Além disso, temos a chance de, ao lado 
de Barbosa, acompanhar o mea culpa 
de Lejeune, a partir da releitura que o 
ensaísta faz da própria obra, em que um 
imaginado “suspiro enfarado” (p.142) 
introduz novas considerações sobre a 
autobiografia, vendo-a finalmente como 
um texto que se afasta das características 
do romance. O gesto imaginado naquele 
que revê a própria trajetória ajuda a com-
por o tom do estudo de Nelson Barbosa, 
acompanhado com prazer pelo leitor.

Se, ao voltar seu olhar aos estudos 
acerca de autobiografia no Brasil, o es-
tudioso percebe que o gênero é pouco 
mencionado pela crítica, descobre que 
ela, menos ainda, se detém na autoficção, 
termo criado por Serge Doubrovsky, 

de acordo com Barbosa, num desdo-
bramento do conceito de autobiogra-
fia estabelecido por Lejeune. Instigado 
pela complexidade teórica que dá base à 
compreensão da autobiografia e da au-
toficção, o pesquisador estuda com cui-
dado o segundo termo, diferenciando-
-o do primeiro, estudo importante a ser 
realizado, num trabalho que procura se 
deter na obra de Caio Fernando Abreu. 
Dessa forma, fica claro que as incursões 
do crítico, portanto, não são gratuitas, 
pelo contrário, seguem um fio condutor 
preciso que leva à leitura certeira da obra 
do escritor.

Assim, ainda na segunda parte de 
seu livro, o estudioso define autoficção 
como “um dos modos de tratar uma 
‘verdade’, sem perder o caráter literário 
da ‘escrita do eu’” (p.165). Procurando 
a origem do termo, ele a encontra em 
romance de Serge Doubrovsky, publica-
do em 1977, autor que, de acordo com 
Isabelle Grell, no texto “Pourquoi Ser-
ge Doubrovsky n’a pu éviter le terme 
d’autofiction” [“Por que Serge Doubro-
vsky não pôde evitar o termo da auto-
ficção”], citado por Barbosa, entende a 
autoficção como uma narrativa em que 
a construção linguística se sobrepõe aos 
fatos, num domínio da linguagem sobre 
o vivido (p.175). Além disso, em seu es-
tudo de Doubrovsky, Grell conclui que, 
na autoficção, o leitor não está do outro 
lado do pacto, mas é levado não apenas 
a conferir a “verdade” dos fatos como a 
participar da narrativa, a partir do reco-
nhecimento da verossimilhança ficcional, 
assumindo a postura de um leitor de ro-
mance que participa do que lê (p.175). 
Ao definir o termo, em entrevista con-
cedida a Philippe Vilain, como lembra 
Nelson Barbosa, Doubrovsky afirma 
que, na autoficção, há a coincidência de 
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identidade entre autor, narrador e perso-
nagem, num texto em que o autor insere 
seu próprio nome na narrativa (p.177-
8), diferenciando-se, assim, de outras 
elaborações literárias. Essa definição, 
como lembra Barbosa, foi depois am-
pliada, nos estudos de Vincent Colonna, 
ensaísta que, ao lado de Doubrovsky, dá 
base à pesquisa de Barbosa. Colonna ca-
racteriza a autoficção como o conjunto 
de elementos que levam à ficcionalização 
do eu. Para ele, sendo o autor a perso-
nagem de sua história, pode ser referido, 
no entanto, de maneira mais direta ou 
de forma indireta.

Na terceira parte de Infinitamente 
pessoal, após ter se detido em dois mo-
mentos da obra de Caio que, de acordo 
com o estudioso, se configuram como 
espécies de autobiografias – a novela 
infanto-juvenil As frangas e o livro de 
contos Ovelhas negras –, lembrando que 
o conceito de autoficção não se prende 
a estruturas fixas de gênero, mas se con-
figura como uma forma de escrita que 
pode ser encontrada em contos, novelas 
e romances, Barbosa passa, no sétimo 
capítulo, a analisar textos de Caio, sob 
a óptica de Serge Doubrovsky, e, no oi-
tavo, na perspectiva de Vincent Colon-
na. O leitor, ao acompanhar as análises, 
é levado pelo texto de Nelson Barbosa 
a participar do estudo das narrativas, 
percebendo como são marcadas por mo-
mentos importantes da vida do escritor. 
Entre os diferentes textos estudados está, 
por exemplo, o conto “Lixo e purpuri-
na”, ligado a uma espécie de autoexílio 
de Caio Fernando Abreu, em Londres, 
entre 1973 e 1974, escrito, portanto, 
como demonstra o estudioso, com base 
na mistura entre realidade e ficção. A 
dedicatória, por exemplo, elemento pa-
ratextual importante em Caio F., como 

lembra Barbosa, faz referência aos ami-
gos que vivenciaram situações explora-
das no conto, Sandra Laporta e Homero 
Paim Filho. Além disso, ao consultar a 
correspondência estabelecida pelo escri-
tor no período, em que o pesquisador 
encontra, em alguns momentos, a seme-
lhança de dicção entre trechos de cartas 
e do conto, Nelson Barbosa é capaz de 
identificar, na ficção, eventos da realida-
de, como a referência ao trabalho como 
modelo vivo, na Inglaterra, por meio do 
qual o jovem Caio procurava fugir da 
penúria. 

Na conclusão de seu trabalho, Nel-
son Luís Barbosa mostra como, para 
Caio Fernando Abreu, escrever significa 
criar novos mundos, não no intuito de 
abandonar o mundo real, mas, ao con-
trário, contando com a possibilidade de 
ampliá-lo, transformando o texto no 
lugar em que o autor pode buscar, pela 
experiência, sua “verdade mais íntima” 
(p.341) e em que leitor consegue, por 
empatia, também se conhecer em níveis 
profundos (p.397; 400). Sendo esse um 
processo próprio de todo texto literário, 
é interessante notar que Nelson Barbo-
sa demonstra como a autoficção de Caio 
acaba por intensificá-lo, na medida em 
que, por meio dela, o leitor vive expe-
riência similar àquela do espectador de 
teatro que, tendo aceitado a viagem pro-
porcionada pela ficção, vê à sua frente um 
personagem, mas “ainda assim consegue, 
como numa segunda ou terceira dimen-
são, ver também em cena o ator em sua 
mais concreta humanidade” (p.400). 

Assim como vida e ficção se entrela-
çam na escrita de Caio, no livro de Nel-
son Barbosa está, ao lado do rigor da 
academia, o gesto pessoal do estudioso, 
percebido, na medida em que ele con-
vida o leitor a acompanhar de perto o 
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próprio percurso de pesquisa, fazendo-
-o ver de maneira bastante significativa 
a complexidade da obra estudada. Dessa 
forma, não se escondendo em um texto 
impessoal, o gesto do ensaísta se revela já 
numa das epígrafes do livro, ou melhor 
dizendo, na autoepígrafe que aparece ao 
lado de trechos de Caio Fernando Abreu 
e de Hervé Guibert, misturados, na 
mesma página, às dedicatórias –  “Caio, 
aquele bilhetinho que certa vez come-
cei a lhe escrever demorou tanto a ser 
escrito, que acabou resultando neste tra-
balho. Receba-o, assim, com o carinho 
de sempre, onde quer que você esteja. 
Nelson” (p.5). A autoepígrafe anuncia 
um traço importante do trabalho, a sa-
ber, o afeto que permeia a ligação entre 
o estudioso e a obra de Caio, funcio-
nando ainda como uma espécie de de-
dicatória. Como afirma Gérard Genette 
(2009, p.140), em Paratextos editoriais, 
obra mencionada no trabalho de Nel-
son, “poder-se-ia imaginar casos em que 
a epígrafe estaria [...] tão intimamente 
ligada à dedicatória que ela seria clara e 
exclusivamente destinada ao dedicatário, 
mas não conheço nenhum caso”. No 
caso em questão, como na autoepígrafe 
há uma espécie de homenagem a Caio, 
percebemos que “a obra [foi] escrita 
para seu dedicatário” (Genette, 2009, 
p.118), ou seja, foi redigida também 
para Caio F. Ela, além disso, sendo tam-
bém um pequeno bilhete, faz menção ao 
antigo epitexto particular que, no entan-
to, se transformou numa longa conversa 
e depois no próprio livro. Dessa forma, 
ao ligar, a própria vida ao trabalho do 
crítico, Nelson entende a crítica como 
um gesto de amor, reconhecido também 
na obra de Caio, pronto a admitir, na 
conversa entre amigos, o leitor, sempre 
convidado a participar.
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No novo livro de Fernando Paixão, 
Acontecimento da poesia, o velho e

desgastado debate entre formalistas e 
realistas, entre os adeptos da autonomia 
estética da poesia e os defensores da ne-
cessária abertura do poema para a vida, 
para o mundo extralinguístico, é supe-
rado de maneira elegante e inteligente. 
Paixão não reúne ali apenas textos sobre 
textos, análises centradas no isolamento 
do texto literário, embora a atenção for-
mal não deixe de estar presente em suas 
análises. Depreende-se pela leitura da 
coletânea que a tarefa do crítico é mais 
ampla e transdisciplinar, pois se coloca 
em razão de um “entendimento global 
e orgânico do ato poético” (p.42), con-
forme se lê no excelente artigo dedicado 
a Alfredo Bosi, cuja influência sobre a 
formação de Paixão é nítida e assumi-
da. Referindo-se à descoberta de O ser 
e o tempo da poesia (Bosi, 1977), Paixão 
escreve: “O impacto da leitura foi ime-
diato, pois o autor de História concisa 
da literatura brasileira (1970) engen-
dra nesse trabalho uma visão holística da 
poesia, envolvendo intrincadamente os 
aspectos formais, temáticos e históricos” 
(p.42).

Como na obra de Bosi, a poesia é pen-
sada aqui como uma “intervenção”, isto 
é, como algo que, sem se negar como 
forma, irrompe como acontecimento no 
curso do tempo, da história, do destino 
dos homens. Exemplo privilegiado disso 
se encontra no texto de abertura, “Po-
esia ao front: Israel e Palestina”, cujo 
mote é a decisão da Autoridade Nacio-
nal Palestina, no início dos anos 2000, 
de “introduzir literatura israelense em 

seus currículos” em resposta a uma de-
cisão anterior, do ministro da Educação 
de Israel de incluir a obra de Mohamoud 
Darwish nas aulas de literatura do país 
(p.15). Naquele momento, a poesia é um 
acontecimento, uma irrupção civilizatória 
no âmbito de um conflito secular, e, para 
além da diplomacia, é uma oportunida-
de para ambos os povos “retornar[em] 
ao mistério primeiro da língua” (p.15), 
àquilo que os une, além (ou aquém) dos 
conflitos recentes, como povo de origem 
comum e, mais ainda, como seres dota-
dos de linguagem. É nesse sentido que 
Paixão observa que 

[...] escapa aos senhores dos exércitos 
o que diz a poesia. Metáforas, ritmos 
e versos – motivados pelo desvio pró-
prio da imaginação – transformam-se 
num mundo próprio de afinidades, 
em nome de outra lógica, que parece 
abrir mão da autoridade. (p.17)

Essa “outra lógica” é, antes de tudo, 
uma “outra voz”, nos termos de Octavio 
Paz (1993, p,40), para quem a poesia se 
inscreve no tempo “entre a revolução e a 
religião”, sua voz sendo “outra porque é 
a voz das paixões e das visões; é de outro 
mundo e é deste mundo, é antiga e é de 
hoje mesmo, antiguidade sem datas”. 

É, portanto, o caráter ambivalente 
do ato poético, acontecimento histórico 
e linguístico, social e estético, revolucio-
nário e religioso, que orienta a visão de 
poesia que subjaz os textos de Paixão. 
Ao fenômeno da irrupção histórica de 
um discurso outro, desviante, acrescen-
temos o impacto do acontecimento poé-
tico no seio da própria tradição literária, 
história outra, cuja continuidade se dei-

As múltiplas dimensões do poético
Eduardo Veras I

DOI: 10.1590/s0103-4014.2019.3397.026



ESTUDOS AVANÇADOS 33 (97), 2019432

xa afetar e engendra ao mesmo tempo a 
história do mundo. O crítico se dedica a 
pensar o em torno do poeta, espaço so-
cial, geopolítico, mas também literário. 
Destacam-se, nesse âmbito, o excelente 
ensaio sobre os impactos de Macunaí-
ma na poesia modernista, reflexão que 
se prolonga para muito além da geração 
de 1922, e os dois ensaios centrados no 
diálogo-confronto entre as tradições po-
éticas do Brasil e de Portugal. 

As “conexões poéticas luso-brasilei-
ras”, para retomar o título de um dos 
ensaios referidos acima, interessam du-
plamente ao crítico, em razão do exercí-
cio de comparação entre tradições apa-
rentadas, mas, claro, em razão também 
de um fato biográfico, sua origem luso-
-brasileira, conforme ele próprio afirma 
no outro ensaio em questão, intitulado 
“Modernismos em confronto: Brasil e 
Portugal”: 

É na condição de Português de nas-
cimento, transferido para o Brasil 
desde muito cedo (aos seis anos de 
idade) e interessado nessa ponte que 
une o colorido dos trópicos à tradi-
cional melancolia portuguesa, que 
sempre me atraiu uma visão compa-
rativa entre as ideias que movimen-
taram o modernismo literário bra-
sileiro, tal como veio a ocorrer na 
Semana de Arte Moderna de 1922, 
em contraposição à eclosão do grupo 
da revista Orpheu de Portugal. (p.63)

Transitando entre as duas tradições, 
Paixão não se nega a reconhecer a in-
delével marca subjetiva de toda visada 
crítica. Aqui, penso que o retorno a Al-
fredo Bosi pode iluminar mais uma vez 
a questão. Em “A interpretação da obra 
literária”, o crítico e professor emérito 
da Universidade de São Paulo nos ensina 
que   

[...] o intérprete é, por excelência, 
um mediador.. Ele trabalha rente ao 
texto, mas com os olhos postos em 
um processo formativo relativamente 
distante da letra.
Interpres chamavam os romanos 
àquele que servia de agente interme-
diário entre as partes em litígio. Com 
o tempo, interpres assumiu também a 
função de tradutor: o que transpor-
ta o significado da sua forma original 
para outra; de um código primei-
ro para um código segundo; o que 
pretende dizer a mesma mensagem, 
mas de modo diferente. A interpre-
tação opera nessa consciência inter-
valar, e ambiciona traduzir fielmente 
o mesmo, servindo-se dialeticamente 
do outro. O outro é o discurso do 
próprio hermeneuta. (Bosi, 2003, 
p.465)

A exemplo do que escreve Bosi, o tra-
balho crítico do interpres Fernando Pai-
xão se realiza no intervalo entre várias 
linhas de força: o texto, pensado como 
matéria linguística; o contexto, tempo 
no qual irrompe e intervém o poema; a 
subjetividade crítica (p.43), o discurso 
outro do hermeneuta, carregado de his-
tória e geografia, localizado num tempo 
e num espaço, e portador de uma sensi-
bilidade, uma formação e uma cosmo-
visão. 

Essa multiplicidade de perspectivas se 
materializa na própria estrutura do livro, 
dividido em três partes: “Da poesia”, 
“Dos poetas” e “Do autor”. Essa estru-
tura tripartida, que pode ainda apresen-
tar outras subdivisões internas, nos per-
mite dizer que a abordagem de Paixão 
busca se apropriar do fenômeno poético 
a partir de um constante movimento de 
aproximação e distanciamento do poe-
ma. Isso explica a preocupação do crítico 
não apenas com o texto, mas com os ar-



ESTUDOS AVANÇADOS 33 (97), 2019 433

redores do texto (pensemos no já citado 
ensaio sobre a questão Israel-Palestina), 
do poeta (pensemos no ensaio “Ao re-
dor de José Paulo Paes” e vários outros 
nos quais o poeta analisado é confronta-
do com seu ambiente pessoal, histórico 
e literário) e, no final das contas, do pró-
prio crítico, cuja voz, como se viu acima, 
é entendida como voz humana, dotada 
de subjetividade e temporalidade.

Mas não deixemos de ressaltar que 
essa voz humana, subjetiva, que carre-
ga consigo um mundo de referências e 
emoções prévias também assume uma 
tarefa de cunho coletivo, pois é o crítico 
aquele que mais contribui para a sobre-
vivência das obras e para o alargamento 
dos debates em torno delas. Nesse senti-
do, Paixão não se conforma em revisitar 
escritores e obras consagradas entre nós, 
o que faz muito bem, diga-se de passa-
gem, como José Paulo Paes, Fernando 
Pessoa, Mário de Andrade, Vinicius de 
Moraes, mas também busca introduzir 
na conversa nomes que circulam menos 
entre nós, leitores brasileiros do século 
XXI, como o do poeta franco-chinês 
François Cheng, recém-traduzido (por 
Bruno Palma) e publicado no Brasil 
(Duplo canto e outros poemas. Cotia: 
Ateliê, 2011) e do poeta croata Radovan 
Ivsic. 

A apresentação desses poetas ao pú-
blico brasileiro, o primeiro em tradução 
para a nossa língua e o segundo a partir 
de traduções esboçadas por Paixão a par-
tir da edição francesa, se dá justamente 
como um convite à ampliação da con-
versa, como proposta de ampliação de 
nossos horizontes literários. Assumindo 
uma das mais nobres e urgentes tarefas 
da crítica, Paixão nos apresenta o ou-
tro convidando-nos ao mesmo tempo a 
pensar em nós mesmos, num jogo que 

reproduz o movimento que venho des-
crevendo nesta resenha, o movimento 
de negociação entre os mundos do texto 
e do leitor. No caso de Cheng, cuja si-
tuação intercultural, formado e vivendo 
na fronteira entre Oriente e Ocidente, 
por si só já aponta para a multiplicidade 
e o trânsito de linhas de força envolvidas 
no processo de recepção de um poeta, 
somos levados a recuperar, no âmbito 
de nossas próprias referências literárias, 
exemplos que nos forneçam um primei-
ro parâmetro de leitura para a compre-
ensão de sua poética centrada nas coisas, 
no mundo objetivo, nos elementos da 
natureza - como não evocar João Cabral 
de Melo Neto, por exemplo? Ou em ou-
tra possível chave de leitura, Manoel de 
Barros? Seja como for, Paixão nos mos-
tra como a apresentação de um “novo” 
poeta é também um acontecimento no 
mundo da poesia, acontecimento que 
mobiliza poeta, tradutor, crítico e lei-
tor: “Que a poesia de Cheng aconteça, 
sob os olhos do leitor, pura como a água 
(p.112; grifo meu). 

A todas essas vozes e perspectivas, 
acrescentemos, para encerrar, uma úl-
tima: a voz do poeta Fernando Paixão, 
que se insinua entre as frases do crítico 
ao longo de toda a coletânea e se revela 
de vez nas duas entrevistas que constam 
da parte final do livro. Afirmando a irre-
dutibilidade do poético ao intelecto, re-
legado pelo poeta à “segunda dimensão 
[da] matéria original” (p.144), Paixão 
faz o elogio da emoção como centro ir-
radiador de sua poética. Como o crítico, 
o poeta também fala em “ato poético”, 
acontecimento que une homens e anjos 
decaídos no mesmo “círculo da imper-
feição” (p.146), no enfrentamento mo-
derno do caos, da violência, da distopia. 
Penso que o livro de Paixão como um 
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todo busca iluminar justamente a eter-
nidade fugaz dessa irrupção que se ins-
creve no tempo para superá-lo e curá-lo 
momentaneamente, eternidade “com-
primida no instante vertical de alguns 
poemas”, utopia poética desde sempre e 
para sempre perseguida pelo poeta, mas 
também pelo crítico e por todo leitor de 
poesia. 
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A utor de uma vasta obra, José de 
Souza Martins é um sociólogo in-

quietante e inspirador. Percorrendo sua 
trajetória cinquentenária de pesquisas 
e incursões Brasil adentro, rapidamen-
te encontramos um inesgotável apetite 
pelos mistérios de nossa vida social. Sua 
carreira recebe, agora, o devido crédito 
no livro A sociologia enraizada de José de 
Souza Martins, organizado pela profes-
sora livre-docente Fraya Frehse, ex-alu-
na e colega de Martins na Universidade 
de São Paulo (USP).

Incorporando, em meio a novidades 
textuais específicas, reflexões e peças 
musicais trazidas a público cinco anos 
antes numa Jornada Internacional,1 tam-
bém organizada por Frehse, o livro aqui 
em foco foi lançado por ocasião do octo-
gésimo aniversário de Martins. Trata-se, 
como afirma a organizadora na “Intro-
dução”, de uma “Festschrift” (p.13), an-
tologia celebrativa historicamente pró-
pria do cenário acadêmico alemão que 
pretende avaliar criticamente a obra de 
um cientista de destaque em sua área de 
atuação, por ocasião de efemérides espe-
ciais de sua trajetória de vida. De fato, 
o clima festivo pode ser observado já na 
“orelha” do livro, escrita por Fernando 
Henrique Cardoso, e no prefácio de Ma-
ria Arminda do Nascimento Arruda, que 
exaltam a homenagem em que se traduz 
a coletânea. Esta, entretanto, simultane-
amente se dedica – como resta claro a 
partir do título – a apresentar a contri-
buição teórico-metodológica que Mar-
tins vem legando às ciências sociais, em 
particular àquelas dedicadas à sociedade 
brasileira. Explicita Frehse na introdução 

que o que Martins denomina sociologia 
enraizada busca “enraizar socialmente 
modos de agir, pensar, sentir, imaginar 
e viver/vivenciar que impregnam a vida 
cotidiana e que, pela mediação justa-
mente das contradições da própria vida 
de todo dia, acabam por revelar, a seu 
modo, processos históricos mais am-
plos que movem a sociedade brasileira 
do passado e do presente – e sinalizam 
para futuros possíveis” (p.14). Assim, a 
abordagem pode ser entendida também 
como aquilo que Florestan Fernandes 
(1959, p.13) chamou de “método de 
interpretação”, só que, no caso, forjado 
nos dilemas teórico-metodológicos pos-
tos pela vida social brasileira das últimas 
cinco a seis décadas. Com efeito, Frehse 
deixa entrever essa interpretação em sua 
introdução, explicitando-a posterior-
mente, numa palestra sobre o livro.2 

Em diálogo com essa proposta, os 
quinze ensaios, o poema, a trilha sonora 
e as muitas fotografias que compõem o 
livro estão ali dispostos de modo a, em 
conjunto, demonstrar a peculiaridade 
dessa sociologia enraizada (p.13), em-
bora individualmente cada contribuição 
se centre seja em aspectos teóricos e me-
todológicos da obra de Martins, seja na 
trajetória de vida deste. De fato, Frehse 
entende as quatro partes em que se di-
vide o livro como “momentos (dialéti-
cos)” (p.15), que acabam por evidenciar 
a tese dela sobre a sociologia enraizada a 
partir de ângulos diferentes. 

Na primeira parte, a organizadora 
congrega interpretações mais ou menos 
amplas da obra de Martins, elaboradas 
pela historiadora Chiara Vangelista e pe-
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los sociólogos Leonilde Medeiros, Zan-
der Navarro, Elide Rugai Bastos e Frehse. 
Medeiros demonstra como a “sociologia 
rural” de Martins, em seu curso e de-
senvolvimento teórico-metodológicos, o 
conduz a uma interpretação das singula-
ridades do capitalismo brasileiro (p.21-
45). Isso reaparece, a seu modo, na con-
tribuição de Bastos, só que em relação à 
“sociedade brasileira” em geral. Navarro, 
por sua vez, propõe uma leitura da obra 
de Martins segundo três “fases” temáti-
cas, embora reconheça uma unidade em 
seu objeto fundamental: os processos so-
ciais rurais no Brasil, por meio dos quais 
Martins desenvolveria uma “teoria da so-
ciedade brasileira” (p.87). Já Vangelista 
explora as inovações suscitadas pela obra 
de Martins especificamente quanto ao 
estudo das migrações, o que torna seu 
ensaio diferente dos demais que com-
põem essa primeira parte do livro. Enfim, 
também o trabalho de Frehse apresenta 
uma particularidade, pois, ao perpassar 
vasta produção de Martins, identifica ali 
uma peculiar problematização socioló-
gica do espaço até então desapercebida, 
no debate sociológico (brasileiro). Vem à 
tona assim o que se pode entender como 
uma riqueza ainda inexplorada na obra 
do autor: uma sociologia do espaço que 
vai “do território ao corpo e vice-versa”, 
enfrentando também suas respectivas 
“margens” (p.115). 

Percebemos por tudo isso, nesse blo-
co do livro, um esforço por apresentar 
a sociologia enraizada de Martins como 
interpretação abrangente de natureza 
dialética acerca de meandros diversos 
que atravessam a vida cotidiana e a his-
tória da sociedade brasileira. A perspec-
tiva é passível de destituir os principais 
dualismos – rural/urbano, tradicional/
moderno, dentre outros – que, segundo 

o próprio Martins (1978, p.43-82) afir-
mou certa vez, se fizeram presentes na 
sociologia desde os primórdios. 

A segunda parte da coletânea, que 
une três sociólogos, propõe um percurso 
pelos “caminhos” percorridos por Mar-
tins em sua obra, seus métodos de in-
terpretação e “investigação” – ainda re-
lembrando Fernandes (1959, p.13). De 
fato, se a influência da USP, tanto pela 
mediação da chamada “missão francesa” 
que a inaugura quanto pela da “escola 
sociológica de São Paulo” de que tal 
missão é herdeira, é ressaltada ao longo 
de todo o livro, ganha espaço aqui, pelo 
olhar de William Héctor Soto, a leitu-
ra original do método dialético de Karl 
Marx (1818-1883) e de Henri Lefebvre 
(1901-1991). Por sua vez, o ensaio de 
Sérgio Adorno volta-se aos caminhos re-
velados por uma imaginação sociológica 
sensível aos detalhes da vida social e ao 
imaginário de populações relegadas ao 
esquecimento. Já José Machado Pais nos 
mostra que Martins desvenda o oculto 
da vida (cotidiana) através de uma “her-
menêutica da suspeita”, ciente do hiato 
entre “o que as pessoas fazem e o que 
creem fazer” (p.167). Única contribui-
ção dessa parte da antologia sensível à 
pesquisa de campo que tanto marca a 
sociologia enraizada de Martins, o en-
saio de Pais chama a nossa atenção para 
as “realidades carentes de interpretação 
perante a cegueira do olhar” (p.167). Os 
modos de olhar do sociólogo sugerem 
uma metodologia forjada na observação 
“dos detalhes, de coisas aparentemente 
sem importância, secundárias, julgadas 
dispensáveis, e que, no entanto, se en-
contram carregadas de todo um peso de 
significações” (p.213). 

E na terceira parte da antologia, são 
precisamente esses detalhes, enquan-
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to “fontes” da sociologia enraizada de 
Martins, que recebem atenção. Com 
o antropólogo Antonio Motta, desco-
brimos que, para nosso autor, a morte 
e os mortos podem servir como “um 
ponto de partida metodológico e me-
diação empírica para o entendimento de 
processos sociais mais complexos ocor-
ridos na sociedade brasileira” (p.186). 
Das obras de arte funerária que povoam 
os cemitérios paulistanos às fotografias, 
que, como retoma o também antropó-
logo Etienne Samain com base em um 
livro específico de Martins (2008) sobre 
a sua própria fotografia, fazem “atraves-
sar o espelho das aparências” (p.209), 
notamos, respectivamente, a morte em 
sua relação dialética com a vida; o diá-
logo constante dos vivos com os mor-
tos; o tempo das coisas e dos homens, 
em imagens fotográficas que revelam 
tanto quanto ocultam. Encerra essa par-
te do livro uma poesia-metonímia que, 
tal como as fotografias que permeiam 
as páginas anteriores, permite entrever 
uma realidade muito maior. “O retrato” 
esboçado por José Jeremias, colega de 
Martins no Departamento de Sociologia 
da USP, oferece ao leitor, partindo dos 
detalhes ínfimos dos versos, a poesia das 
imagens (de Martins). 

Até aqui, o mosaico de narrativas pode 
ser bem compreendido pelo leitor segun-
do o nexo proposto pela organizadora. 
De fato, as “buscas”, os “caminhos” e 
as “fontes”, tal como expostos nos onze 
primeiros capítulos, anunciam conjunta-
mente uma sociologia bastante original. 
Já na derradeira parte, um panorama de 
“impactos” dessa abordagem, se o leitor 
espera contribuições semelhantes aos en-
saios até então percorridos – centrados 
em leituras de conjunto dos trabalhos de 
nosso autor –, encontrará antes a pessoa 

de Martins como professor, orientador 
e intelectual atuante na luta pela terra 
nos duros anos do regime militar (1964-
1985) e da redemocratização. Os capítu-
los exaltam a amizade e a inspiração que 
se construiriam no diálogo profissional e 
pessoal com Martins. A socióloga Marília 
Sposito evidencia o seu pioneirismo no 
estudo da vida cotidiana, que reverberou 
em sua própria trajetória de pesquisado-
ra na área da educação. Já a antropóloga 
Margarida Moura nos apresenta, através 
do Martins-orientador, uma “pessoa de 
pensar-sentir”. É pessoa também que, 
nas cartas longas e carinhosas escritas 
por Martins a outro orientando, o an-
tropólogo Carlos Rodrigues Brandão, 
se revela um amigo atento e intelectu-
almente generoso. Assim, a sociologia 
enraizada que constitui o tema principal 
do livro acaba por expressar-se à luz de 
impressões pessoais sobre o nosso au-
tor, num movimento narrativo que, ao 
se delongar sobre a sua trajetória inte-
lectual e de vida, ressalta o impacto de 
suas qualidades pessoais – também, a 
seu modo, “enraizadas” – sobre a tra-
jetória pessoal e intelectual dos autores 
em questão.

Prosseguindo na leitura, o leitor de-
para com uma reflexão literária acerca 
de um conto de Albert Camus dedica-
da a Martins. Com efeito, se o ensaio 
de Alfredo Bosi parece divergir de to-
das contribuições anteriores por se refe-
rir a nosso autor tão somente na dedi-
catória, Arruda bem o justifica em seu 
“Prefácio”: a socióloga identifica esse 
longínquo capítulo como “uma espécie 
de alegoria de conjunto dos textos que 
compõem o volume” (p.9). Tal caracte-
rização encontrará eco no leitor aberto a 
outras áreas do conhecimento, além da 
sociologia. 
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Todavia, o fato é que a obra e a pes-
soa de Martins abrigam para a literatura 
um espaço ainda mais abrangente que 
o da crítica literária. Em 2015, o soció-
logo passou a ocupar a cadeira n.22 da 
Academia Paulista de Letras, e o poeta 
Paulo Bomfim partilha com o leitor as 
boas-vindas que então ofereceu ao novo 
membro vitalício da instituição, que 
“vê a vida com olhos de poeta, cérebro 
de sociólogo, espírito de historiador e 
inquietação de jornalista” (p.306). E 
eis que o leitor depara, por fim, com a 
música caipira de Ivan Vilela, pura poe-
sia da roça, cujas dez faixas dedicadas a 
Martins podem ser reproduzidas por via 
digital a partir de um link disponível na 
última página do livro.

Por tudo isso, o leitor terá em mãos 
um livro diferenciado em sua proposta. 
Os capítulos, em conjunto, permitem 
uma leitura da obra de Martins que trans-
cende a anunciada sociologia enraizada. 
Pela narrativa sugerida, realiza-se o pro-
pósito da organizadora, qual seja: “con-
tribuir de maneira sui generis para a histó-
ria das ciências sociais no Brasil” (p.13). 
Em meio às luzes sobre a obra de Martins 
que são lançadas em cada capítulo, resta-
rá da leitura uma compreensão crítica de 
conjunto (e, como tal, sempre passível de 
discussão) da sociologia e do sociólogo.

Restará, outrossim, o mistério que se 
anuncia nas entrelinhas de cada capítulo. 
A sociologia enraizada de José de Souza 
Martins nos apresenta a um autor vi-
goroso, compromissado com as tramas 
aparentemente mais insignificantes da 
vida social no Brasil, com os processos 
escamoteados na consciência fraturada e 
crítica dos simples. Um livro, portanto, 
que nos conclama incessantemente ao 
ofício de decifrar o enigma que é a vida 
social brasileira. Ao trabalho, portanto!

Notas

1 Os vídeos resultantes da Jornada po-
dem ser encontrados disponíveis em:  
<http://iptv.usp.br/portal/search.actio
n?idFilter=19030&filterType=103>. 

2  Cf. a respeito <http://centrodepesqui-
saeformacao.sescsp.org.br/atividade/
apresentando-a-sociologia-enraizada-de-
-jose-de-souza-martins>; Acesso em: 26 
fev. 2019.
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