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O presente livro é o resultado de mais um ano de atua-
ção do GT História Intelectual & História dos Conceitos 

– ANPUH/RS vinculado ao grupo do CNPq: História Inte-
lectual e História dos Conceitos: conexões teórico-metodo-
lógicas. Este é o segundo livro do GT HIHC em que compar-
tilhamos com os leitores e leitoras as nossas pesquisas. Há, no 
livro, um amplo leque de temas e de abordagens. Desse modo, 
o propósito é passar longe dos dogmas e das igrejas de pensa-
mento e, assim, ir ao encontro da abertura da pesquisa e da 
pluralidade da compreensão histórica.

No primeiro capítulo, intitulado “A mulher é elemento 
transformador da sociedade”: a emancipação da mu-
lher no projeto político e ideológico da Frente de Li-
bertação de Moçambique (FRELIMO), Júlia Rocha ana-
lisa como a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) 

Introdução
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construiu, em sua ação política na década de 1960, a emancipa-
ção das mulheres. A autora parte da complexidade cultural e ét-
nica de Moçambique e, também, de que não há naquele período 
no país o conceito ocidental de separação de papéis sociais de 
gênero. Para realizar sua investigação, Rocha centra a investiga-
ção nas mulheres militantes da FRELIMO e usa a metodologia 
koselleckiana da história dos conceitos para averiguar a noção 
de libertação feminina exposta pela FRELIMO.

Na sequência, no capítulo intitulado Léopold Sédar 
Senghor, a “negritude” e a “africanidade” (1964 e 
1977): usos semântico-políticos de conceitos, Camille 
Scholl investiga os conceitos de negritude e africanidade que 
Léopold Senghor – intelectual e primeiro presidente do Sene-
gal – desenvolve em suas duas viagens ao Brasil, a primeira em 
1964 e a segunda em 1977. Scholl examina os usos semânticos 
e políticos dos dois conceitos usados por Senghor nas duas 
viagens e como eles foram recebidos de maneira diferente a 
cada viagem.

No terceiro capítulo, intitulado Nada de novo no front e 
a Grande Guerra (1914-1918), Ricardo Oliveira da Silva e 
Maíza de Castro Paião analisam como a Primeira Guerra Mun-
dial (1914-1918), acontecimento deflagrado na Europa e que 
apresentou de forma inédita o uso mortífero da tecnologia no 
conflito bélico, resultando em imensa devastação do ponto de 
vista econômico e social, foi interpretada por Erich Maria Re-
marque (1898-1970) em Nada de novo no front, ficção publicada 
na Alemanha em 1929, uma poderosa crítica ao conflito militar 
e um manifesto em prol de uma cultura de paz entre os povos.

No quarto capítulo, sob o título de Estâncias sul-rio-
-grandenses: uma operação historiográfica (1940-
1960), Pâmela Cristina de Lima e Fabrício Antônio Antunes 
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Soares examinam a escrita da história de Emílio Fernandes 
de Souza Docca e Moysés Vellinho acerca das estâncias sul-
-rio-grandenses. Lima e Soares investigam os lugares sociais 
dos quais os autores fizeram parte, bem como os sentidos que 
mobilizaram em suas narrativas sobre o passado e, também, 
as continuidades presentes em ambas as narrativas históricas 
sobre as estâncias.

No quinto capítulo, de título Controlar os mitos. Na-
ção, historiografia e intelectuais no Peru do século 
XIX, Paul Montoya faz uma análise da construção discursiva 
do Peru no século XIX partindo do campo da disciplina his-
tórica e do debate intelectual. Para tanto, ele apresenta uma 
síntese das produções mais recentes produzidas em seu país 
natal – a República do Peru. O caminho do seu texto começa 
com uma discussão conceitual sobre nação, depois o uso do 
conceito de nação na América Latina, após o uso do conceito 
no Peru. Na sequência, Montoya traça suas considerações fi-
nais sobre o tema.

No sexto capítulo, sob o título de História intelectual 
e pensamento decolonial, Carlos Henrique Armani esta-
belece uma relação entre a história intelectual e o pensamento 
decolonial. Sua reflexão parte das questões surgidas no contex-
to do ensino de história intelectual. O autor percebe, por um 
lado, uma hegemonia do pensamento europeu na disciplina e, 
por outro lado, uma ainda não sistematizada prática da história 
intelectual decolonial. Para dar conta do seu objetivo, Armani 
analisa o pensamento decolonial e o conceito de epistemologia 
do sul, para, enfim, tentar uma síntese em que se consiga uma 
geopolítica da ontologia ampliada.

No sétimo e último capítulo, nomeado Modernidade 
como pacto: uma trama mefistofélica, Gérson Luís Trom-
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betta examina a “crise” da cultura moderna ocidental. Ini-
cialmente apresenta a complexidade da questão analisando J. 
Habermas e M. Foucault. Em seguida, propõe dois caminhos: 
primeiro, uma análise do conceito de moderno do século V ao 
século VIII; depois, a partir de P. Sloterdijk e do seu conceito 
de antropotécnica, uma análise do “pacto” moderno em seu 
triplo significado para entender a cultura moderna.

Os últimos quatro anos – e, em especial, os últimos dois 
anos – foram de intenso desafio para a área da educação e da 
pesquisa no Brasil. Muitas dificuldades, dos mais variados ti-
pos, sobrepuseram-se aos trabalhadores e trabalhadoras da 
educação. Por isso, esse livro é uma reposta e uma afirmação 
do compromisso com a pesquisa e com ensino em um tempo 
pandêmico e de necropolítica. A todos, todas e todxs, deseja-
mos uma boa leitura!

Brasil meridional,verão de 2022
Os organizadores
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Júlia Tainá Monticeli Rocha

Moçambique é um país localizado no sudoeste do conti-
nente africano, na região da África Austral. Faz fronteira 

com os países da Tanzânia, Malauí, Zâmbia, Zimbábue, Suazi-
lândia e África do Sul. A cultura dos povos que habitam o ter-
ritório é marcada pela diversidade cultural. Entre os múltiplos 
grupos existentes há ramificações. Como exemplo, mencio-
nam-se a zona ao norte do rio Zambeze, que é marcada pela 
presença dos povos Macua, que ocupam grande parte das pro-
víncias de Niassa e Cabo Delgado; os Macondes, que consti-
tuem metade da população da província de Cabo Delgado; e os 
Yao (ou Ajaua), que são ocupantes da maior parte da província 
de Niassa. Na região central, a presença dos senas, habitan-
tes das províncias da Zambézia, Manica e Sofala, estende-se 

“A mulher é elemento 
transformador da sociedade”:

a emancipação da mulher no projeto político e ideológico 

da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO)

Capítulo I
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até ao sul do país. Há ainda a presença dos tsongas, ocupantes 
da maior parte das províncias de Gaza e Inhambane, contando 
também com a presença dos Chonas (ou Shonas), ocupantes da 
maior parte de Manica e Sofala.

Além das populações tradicionais1, a presença da influên-
cia árabe constitui, na zona costeira ao norte de Moçambique, 
um grupo de moçambicanos islamizados, originários da cultu-
ra swahili. Ademais, há a presença de indianos, principalmente 
nas zonas urbanizadas do país.

É possível perceber, dentro da complexidade cultural 
desses povos, que a noção ocidental da separação de papéis 
sociais de gênero nem sempre corresponde às realidades do 
país. Em Moçambique, isso é perceptível porque a variedade 
dos povos possibilitou que a mulher desenvolvesse os mais di-
versos papéis sociais. De maneira geral, as sociedades moçam-
bicanas são identificadas a partir da relação de parentesco com 
base em um sistema de linhagens fundadas por uma filiação 
vinculada à família do pai ou à família da mãe (GEFRAY, 2000). 
Entre essas linhagens é reconhecida a existência de uma bifur-
cação: existe a patrilinhagem, a linhagem advinda da família do 
pai, e a matrilinhagem, vinculada à família da mãe. Essas or-
ganizações distinguem os povos entre si, porque desenvolvem 
práticas culturais e ritos próprios.

A criação, em 25 de junho de 1962, de uma frente única 
em torno dos objetivos traçados em comum – a independência 
total de Moçambique e o fim das estruturas coloniais – con-
cretizou a criação da Frente de Libertação de Moçambique, 
a FRELIMO. O movimento de caráter nacionalista, recebeu 

1  Usa-se o termo tradicional nesta dissertação para designar povos que mantinham costu-
mes e práticas culturais próprias de suas etnias e que os diferenciam entre si. De nenhuma 
maneira seu significado está relacionado a povos estáticos ou parados no tempo.
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apoio dos países vizinhos como Tanzânia, Malaui e Zimbábue e 
de países de outros continentes como URSS e China. A FRE-
LIMO foi a responsável pelos primeiros ataques aos postos co-
loniais em Moçambique, iniciando a luta armada em setembro 
de 1964. É a principal força política do país desde a indepen-
dência oficial de Moçambique, em 25 de junho de 1975, sendo 
também o partido no governo até os dias atuais.

A FRELIMO se mostrou preocupada em contar sua pró-
pria história desde o início da luta anticolonial, reavivando o 
passado e o tornando presente2 nas páginas de suas publicações 
oficiais, como exemplo, a Voz da Revolução. Esse recurso foi 
utilizado pelo Partido Frelimo em um processo de oficialização 
da própria história da nação moçambicana após a independên-
cia do país3. Os acervos selecionados para este trabalho, com 
foco apenas na documentação escrita, ilustram muito bem o 
quadro composto pela Frelimo de um entrelaçamento de tem-
poralidades. Esse efeito do passado no presente moçambicano 
foi percebido pelos especialistas Omar Ribeiro Thomaz (2009) 
e Marçal de Menezes Paredes (2014).

Para a análise proposta nesse artigo, será utilizado o traba-
lho de investigação do historiador Reinhart Koselleck (2006, 
p. 97), ao definir a relação entre a história social, aquela que 
como objeto se centra na “investigação da formações das socie-

2  Podemos citar, entre as figuras históricas que a Frelimo utilizou para compor sua própria 
história, o último imperados do Reino de Gaza o Ngungunhane, tornou-se símbolo da 
resistência anticolonial moçambicana. Ver mais em: LIESEGANG, Gerhard J. Ngungunya-
ne: a figura de Ngungunyane Nqumayo, Rei de Gaza 1884-1895 e o desaparecimento do 
seu Estado. Maputo: Editora do Arquivo do Patrimônio Cultural, [1986] 1996. Coleção 
Embondeiro, n. 8.
3  Em julho de 1978, Samora M. Machel inaugurou, em Maputo, o Museu da Revolução 
organizado pelo Departamento Ideológico do Partido. Dedicado a explicar uma parte da 
história do território moçambicano a partir dos materiais produzidos pela FRELIMO du-
rante a luta anticolonial (VOZ DA REVOLUÇÃO, 1978).
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dades ou estruturas constitucionais, assim como as relações en-
tre grupos, camadas e classe; ela investiga as circunstâncias nas 
quais ocorreram determinados eventos”, sobretudo preocupa-
da com “as estruturas históricas de médio e longo prazos, bem 
como suas alterações” e o método da história dos conceitos que 
“provêm da história da terminologia filosófica, da gramática 
e da filologia históricas, da semasiologia e da onomasiologia” 
(KOSELLECK, 2006, p. 97). Os recursos da história social de 
Koselleck estão presentes nesse trabalho para que possamos 
refletir sobre os documentos utilizados pela FRELIMO ao pro-
por a emancipação da mulher.

Ao final, importa apontar para a fonte histórica que será 
analisada nesse artigo, um documento fundamental para a com-
preensão do projeto político ideológico da Frente de Liberta-
ção de Moçambique que visava a emancipação da mulher. Esse 
documento vincula-se também ao projeto político e ideológi-
co de promoção nacional da FRELIMO, uma vez que, o pro-
jeto emancipatório da mulher era percebido como essencial 
para o sucesso da própria revolução no país. Lançaremos luz 
sobre as questões fundamentais para a compreensão do con-
teúdo utilizado pelos militantes da FRELIMO para a mobilizar 
mais militantes, principalmente mulheres, para aderir ao seu 
movimento anticolonial ao propor uma singular emancipação 
que será exposta a seguir.
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O projeto político e ideológico da Frente de 
Libertação de Moçambique durante a luta 
anticolonial

A decisão de uma organização única para combater o co-
lonialismo português possibilitou a criação da Frente de Li-
bertação de Moçambique (FRELIMO) a partir da fusão de três 
grandes movimentos nacionalistas já existentes. O primei-
ro movimento é denominado Mozambique African National 
Union (MANU); o segundo, União Africana de Moçambique 
Independente (UNAMI); e o terceiro, União Democrática de 
Moçambique (UDENAMO).

A criação de uma ampla frente anticolonial não impossi-
bilitou as divergências entre os grupos, ocasionados pelas dife-
rentes correntes políticas de cada movimento, principalmente 
nos primeiros anos de sua formação. Dessa maneira, as diver-
gências políticas na FRELIMO fomentaram grandes discussões 
em torno de temas como a guerra, o exército, a tendência po-
lítica e a emancipação feminina (SANTANA, 2006).

O I Congresso da FRELIMO definiu os órgãos fundamen-
tais da organização e estabeleceu a luta armada como meio 
para a conquista de uma independência total de Moçambique. 
O inimigo a ser combatido foi definido como o colonialismo 
português e o imperialismo. Além de reafirmar apoios interna-
cionais, o primeiro congresso foi importante para a formula-
ção da primeira constituição do movimento. Como registrado 
na ata do Congresso:

1. Desenvolvimento e consolidação da estrutura da 
organização da FRELIMO;
2. Desenvolvimento da unidade entra [entre] os mo-
çambicanos;
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[...]
5. Empregar todos os esforços para promover o aces-
so rápido de Moçambique a Independência;
6. Promover, por todos os meios, o desenvolvimento 
social e cultural da mulher moçambicana;
7. Promover desde ja a alfabetização do povo mo-
çambicano, criando escolas onde for possível;
8. Tomar as medidas necessarias afim de prover as 
necessidades dos òrgaos dos diferentes escalôes da 
FRELIMO;
9. Encorajar e apoiar a formação e consolidação das 
organizações sindicais, de estudantes, da Juventude e 
de Mulheres;
10. Cooperação com as organizações nacionalistas 
das outras colònias portuguesas;
11. Cooperação com as organizações nacionalistas 
africanas;
12. Cooperação com os movimentos nacionalistas de 
todos os paises;
(COMITÊ CENTRAL DA FRELIMO, 1963, p. 26-28).

Após a formação do Comitê Central, uma série de medi-
das foi anunciada como defendidas pela organização. Entre os 
pontos defendidos, a formação política das mulheres já era um 
ponto de destaque, número 6, no esforço do desenvolvimento 
social e cultural da mulher. Essa ata marca o início da promoção 
na criação de organizações exclusivamente femininas, como 
afirma o ponto número 9. A alfabetização dos moçambicanos, 
como no ponto 7, também era um fator importante para as 
mulheres. A FRELIMO foi a grande defensora da educação fe-
minina como meio de sua própria emancipação. Por fim, outro 
fator determinado pelo congresso foi estabelecer esforços na 
criação de uma rede de apoio internacional auxiliando no pre-
paro para o início da luta armada. Assim estabelecia a impor-
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tância dos encontros internacionais. Entre os eventos, alguns 
eram exclusivamente femininos, essenciais para o fomento do 
debate sobre direitos femininos no qual as mulheres da FRELI-
MO participaram durante os anos da luta anticolonial.

A rede de apoio entre os diversos movimentos4 de liber-
tação foi estabelecida logo nos primeiros anos da formação da 
FRELIMO. As lutas anticoloniais mantinham relações em escala 
internacional. As organizações se inserem em um escopo das 
linhas políticas da Guerra Fria. A frente recebia financiamen-
to, mantimentos, armamentos e treinamento militar de países 
como a China, a URSS e Cuba. É importante ressaltar a presen-
ça de cubanos5 treinando os guerrilheiros da FRELIMO na sua 
base na Tanzânia (FERRÃO, 2002). Segundo Milhazes (2010), 
outro importante campo de treinamento era mantido por rus-
sos soviéticos e estava localizado na aldeia de Perevalnoe, na 
Crimeia (atualmente na Ucrânia). Esse campo recebeu mili-
tantes dos mais diversos movimentos de libertação em todo o 
mundo, enquanto a FRELIMO estendia suas campanhas de mo-
bilização clandestinamente a fim de recolher fundos e aumentar 
o número militantes para o início da luta anticolonial.

4  A influência principalmente veio dos países de língua oficial portuguesa como a Guiné 
Bissau e Cabo Verde, em 1956, com o Partido Africano para Independência da Guiné e de 
Cabo Verde (PAIGC) de Amílcar Cabral. Anos depois em Angola, a fundação do Movimen-
to para a Independência de Angola (MDIA) de Pierre M’BALÁ e o Partido da Luta Unida 
dos Africanos de Angola (PLUA) os dois movimentos formaram O Movimento Popular 
de Libertação de Angola (MPLA). Ainda em Angola surge a União dos Povos de Angola 
UPA de Holden Roberto, em 1962, passa a se chamar Frente Nacional de Libertação de 
Angola (FNLA).
5  Essa intervenção estava diretamente relacionada à estratégia política defendida pelo 
Comandante cubano Che Guevara, planejava avançar e iniciar uma luta global, auxiliando 
dessa forma nas lutas armadas africanas como de Angola e Moçambique. Assim como, 
também auxiliou na luta contra as ditaduras da América Latina. O apoio foi bem recebido 
por Eduardo Mondlane, que necessitava do treinamento político e militar para iniciar a 
luta armada.
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Em 1966, o Comitê Central da FRELIMO em uma reu-
nião formalizou duas decisões importantes: oficialmente o 
grupo reconheceu a participação de mulheres na formação da 
FRELIMO e declarou que “as mesmas armas que combatiam o 
colonialismo português deviam ser também dirigidas contra o 
tribalismo, regionalismo e racismo” (MUIUANE, 2006, p. 79). 
A decisão do Comitê Central tornou a resistência e eliminação 
ao “tribalismo, regionalismo e obscurantismo” a principal pla-
taforma política que orientou a organização e foi determinante 
para o projeto político e ideológico do movimento. Dessa for-
ma, em 1967, Eduardo Mondlane faz um importante comuni-
cado a partir de leituras políticas e sociológicas reforçando a 
decisão tomada pela Frente de Libertação um ano antes.

A FRELIMO é uma organização política nacionalis-
ta, composta de elementos provenientes de todas as 
partes, de tribos ou grupos étnicos nacionais den-
tro do contexto descrito na primeira parte deste 
trabalho. A Nação Moçambicana, como várias na-
ções do Mundo, é composta de muitos povos com 
tradições e culturas diferentes, mas unidos por uma 
experiência história e o mesmo destino político, 
econômico e social, engajados na mesma tarefa sa-
grada – a de lutar pela sua libertação. No passado 
os portugueses aproveitaram-se das divisões natu-
rais que distinguem as populações de uma região 
das da outra ou duns grupos culturais dos outros; 
eles aproveitaram-se das animosidades tradicionais 
entre as várias tribos moçambicanas. Hoje a FRELI-
MO encontra-se empenhada na missão sagrada de 
unir as massas populares contra o invasor comum, 
transformando as energias acumuladas durante os 
séculos de separação imposta pelo colonialismo, 
numa força invencível contra o inimigo comum, fa-
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zendo dos usos dos talentos de cada uma das tribos 
nacionais para o bem da luta. (MONDLANE apud 
MUIUANE, 2006, p. 86-88)

Reunindo esforços para minimizar as diferenças e justifi-
cando a união de todos os povos na formação da unidade nacio-
nal, essa decisão gerou graves conflitos do ponto de vista cul-
tural. A proibição e eliminação das práticas culturais das mais 
diversas etnias ocasionava o não reconhecimento dos valores e 
modo de vida da população6.

Eduardo Mondlane criou um conceito de povo moçam-
bicano homogêneo, justificando sua interpretação de uma 
origem comum das etnias da família banto, que partilhavam 
de práticas culturais semelhantes. Fomentava a criação de 
uma unidade que ignorava as diferenças marcantes entre os 
povos do norte, centro e sul de Moçambique. A FRELIMO 
objetivava assumir o papel de vanguarda na luta anticolonial 
e defender os interesses do povo moçambicano em unidade 
nacional. O que o líder revolucionário escreveu em 1967 foi 
estabelecido como proposta política e orientou a FRELIMO 
como movimento revolucionário.

O II Congresso da FRELIMO, em 1968, modifica o pro-
grama e o estatuto do movimento. Órgão regulador da FRE-
LIMO, o Comitê Central foi modificado para abarcar a linha 
defendida pelo grupo socialista. A questão da mulher ganhava 
relevância entre as pautas: “A mulher moçambicana foi sempre 

6  É importante compreender as graves consequências que gerou o processo de repres-
são em Moçambique. A construção, a partir de 1977 até 1988, de 1.300 machambas (ou 
campos de cultivo comunais) chamados campos de reeducação, onde, na verdade, levaram 
milhares de pessoas ao trabalho forçado e obrigados a assistir às aulas de marxismo-leni-
nismo. Nesses campos, existia o uso violento de um instrumento de repressão colonial, o 
chibalo (THOMAZ, 2008).
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considerada um simples instrumento de prazer pelos colonia-
listas. As nossas mães, filhas são violadas impunemente pelos 
colonos” (RESOLUÇÕES DO II CONGRESSO DA FRELI-
MO, 1968). Uma das resoluções desse congresso reafirmava 
o compromisso de “promover a emancipação política, social, 
econômica e cultural da mulher moçambicana: realizar a igual-
dade de direitos entre homens e mulheres” (RESOLUÇÕES 
DO II CONGRESSO DA FRELIMO, 1968).

Outro fator que modificaria profundamente a história 
da FRELIMO foi a morte de seu primeiro líder revolucio-
nário, Eduardo Mondlane. Samora Moisés Machel7 assumiu, 
em 1969, o cargo de líder do movimento revolucionário até 
1986, quando morreu em um acidente aéreo. Diferentemente 
do projeto inicial da FRELIMO, a modificação na direção sig-
nificou a aproximação política da organização a pensamentos 
políticos comunistas, radicais e modernistas defendidos aber-
tamente por Samora M. Machel. Dessa forma, o novo líder 
mantinha aspectos políticos diferentes de seu antecessor. Se-
gundo Newitt (2012), a presença marcante da influência dos 
pensamentos políticos correntes na década de 1960, princi-
palmente do marxismo de Amílcar Cabral e Julius Nyerere, 
assim como a presença de ideias de Giap, Mao Tsé-tung e Franz 
Fanon, entre outros, formam o amplo panorama político do 
pensamento de Machel. A morte de Eduardo Mondlane marca 
o fim da ala mais moderada dentro da FRELIMO.

7  Nasceu em 1933, na Província de Gaza, ao sul de Moçambique, sua família era originária 
da etnia shangana (ao sul do rio Zambeze), assim como Eduardo Mondlane. Em 1963, a 
convite do próprio Eduardo Mondlane, entra para a FRELIMO. No mesmo ano, recebeu 
treinamento militar na Argélia e em 1964 fez parte do exército da Frente e esteve presente 
nos primeiros ataques da luta anticolonial. Com a morte Filipe Samuel Magaia em 1966, 
assumiu a direção do Departamento de Defesa (DD) da FRELIMO e se manteve no cargo 
até assumir como líder revolucionário.
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Contudo, Samora M. Machel desenvolveu com a FRELI-
MO um projeto político ideológico a partir de suas próprias 
leituras do socialismo. Defendendo uma revolução popular, 
continuando a combater o tribalismo, o regionalismo e o obs-
curantismo, manteve uma política altamente disciplinadora mo-
dificando profundamente o programa da Frente de Libertação.

A realização de largas campanhas de mobilização auxiliou 
o movimento a atrair mais militantes das regiões rurais, iden-
tificando o campesinato como a classe mais oprimida da so-
ciedade. Foi dedicada uma atenção ao alistamento dos líderes 
étnicos como chefes e dirigentes de associações e cooperativas, 
na tentativa de estabelecer relações plurais entre os povos na 
criação de uma unidade de militantes homogêneos e coesos, 
determinando o fim das diferenças8.

O projeto idealizado pela organização adaptava o socia-
lismo à realidade social de Moçambique, estruturando um so-
cialismo singular. Porém, o projeto imposto pela FRELIMO 
enfrentou diversos conflitos e, muitas vezes, proibiu práticas 
culturais exercidas pelos diferentes moçambicanos. Defenden-
do os pressupostos da ciência e do marxismo leninismo como 
cartilha de construção da identidade nacional de Moçambique, 
gerou intensos conflitos entre as sociedades moçambicanas e a 
direção da Frente. Importa salientar que a FRELIMO não era 
composta por um grupo homogêneo e uno. Havia vozes des-
toantes dentro da própria organização e resistência fora dela, 
realizada por alguns moçambicanos que não aceitavam a tenta-
tiva de reenquadramento identitário da organização.

8  Essa orientação foi a base da campanha de “De Rovuma à Maputo” como ficou conheci-
do, imposta pelo presidente de Samora Moisés Machel após a independência. E orientou 
as políticas levadas a cabo pelo novo governo.
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O Destacamento Feminino (DF) e a Organização da 
Mulher Moçambicana (OMM)

Segundo a documentação oficial, a criação do Destaca-
mento Feminino (DF) se deu durante a luta anticolonial, em 4 
de março de 1967. Inicialmente contavam com a participação 
de 25 mulheres que integraram as Forças Populares da FRELI-
MO. Outras leituras possíveis, contrariando a documentação 
oficial, como da pesquisadora Isabel Casimiro (2004), apon-
tam que o DF se formou a partir da vontade própria das mu-
lheres que procuraram a base de treinamento da FRELIMO e 
dedicavam-se a impulsionar a revolução em Moçambique. As 
mulheres confrontaram a necessidade de defesa e mobilização 
das populações nas zonas libertadas ou nas zonas ainda man-
tidas pelo controle português, buscando enfrentar as tropas 
portuguesas lado a lado com os militantes homens. Segundo 
Casimiro (2004), a mobilização dessas mulheres começa ainda 
em 1965, um ano após o início da luta anticolonial, formando 
o primeiro grupo de mulheres que solicitaram o treinamento 
político e militar constituindo primeiro grupo do DF.

A direção do citado destacamento foi escolhida pela FRE-
LIMO. Entre elas vinculam-se os nomes de Josina M. Machel, 
Marina Pachinuapa, Mónica Chitupila e Filomena Nashake 
(ZIMBA, 2012). A participação de muitas mulheres como Jo-
sina Machel, do DF, foi vinculada ao NESAM9. O NESAM foi 
o responsável, segundo Jacimara Santana (2009), por fomentar 
a participação política de milhares de estudantes, entre eles jo-
vens mulheres nas organizações da FRELIMO. Os seus esforços 
no sentido de divulgar uma propaganda anticolonial, realizando 
campanhas de mobilização favoráveis a FRELIMO antes mesmo 

9  O Núcleo de Estudantes Secundários Africanos de Moçambique (NESAM).
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da formação do DF, incentivou o sentido de luta em milhares de 
jovens moçambicanas. Os estudos realizados no NESAM favo-
receram mulheres como Josina Machel a ocupar cargos de alta 
relevância na FRELIMO, como quando coordenou a Seção da 
Mulher no Departamento dos Negócios Estrangeiros.

A insegurança sentida pelas mulheres, segundo Casimi-
ro (2005), impulsionou sua vontade de organização sobre a 
liderança da FRELIMO. No sul do país era comum a ausência 
masculina nas comunidades. Devido ao trabalho forçado insti-
tuído pela colonização portuguesa, milhares de homens foram 
levados às minas localizadas na África do Sul. Como conse-
quência, houve a ausência dos homens, e povoados inteiros 
eram formados por crianças, velhos e mulheres que assumiam 
o papel antes realizado pelos homens. Ao norte, o trabalho 
forçado não era comum como no sul, porém a mobilização 
de capital humano para o fortalecimento das bases militares 
da FRELIMO também foi outro ponto que contribuiu para a 
ausência masculina, uma vez que a base militar da FRELIMO 
localizava-se na Tanzânia. Esses dois fatores forçaram as mu-
lheres a ocuparem os mais diversos espaços sociais exercendo 
inúmeras atividades econômicas.

Contudo, o reconhecimento pelo Comitê Central só foi 
concretizado em 1972, apontando a criação do DF como uma 
das decisões mais importantes tomadas pela organização den-
tro das Forças Populares de Libertação de Moçambique (CO-
MITÊ CENTRAL DA FRELIMO, 1972). É possível perceber 
que o reconhecimento das mulheres na luta anticolonial não 
foi assumido de maneira imediata. Foram os resultados positi-
vos de seus trabalhos junto às tropas masculinas da FRELIMO 
que ocasionaram seu reconhecimento por parte da direção do 
Comitê Central. A participação feminina como linha de fren-
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te da luta anticolonial surpreendeu a FRELIMO. As mulheres 
garantiram diversas vitórias no campo de batalha, além de sua 
ampla contribuição no campo político. Deste modo, a mulher 
foi reconhecida como ferramenta fundamental nas vitórias da 
FRELIMO contra o colonialismo português.

Este fato, e a participação efetiva das mulheres 
no Destacamento Feminino, para além das limita-
ções e insuficiências que teremos ocasião de veri-
ficar, representa um marco histórico na condição 
da mulher moçambicana, uma ruptura brusca mas 
tornada imperativa por séculos de opressão a que 
se contrapunha o desencadeamento da luta armada 
de libertação nacional. (COMITÊ CENTRAL DA 
FRELIMO, 1972, p. 11)

A criação do DF durante a luta de libertação manteve 
ativa a participação das mulheres nos quadros da FRELIMO. 
Elas recebiam treinamento político e militar e participavam 
diretamente na guerra anticolonial. Operaram como peças 
fundamentais no desenvolvimento de melhorias nos campos 
da saúde, da educação e do saneamento básicos nas zonas de 
libertadas, através das campanhas de mobilização10 junto à 
população. O DF foi importante para o desenvolvimento de 
uma nova visão dos homens sobre as mulheres. Porém, a sua 
criação não garantiu o rompimento dessas mulheres e homens 
com os valores percebidos como reacionários e burgueses 
pela FRELIMO, assim como não determinou o fim da desi-
gualdade de gênero.

10  As campanhas de mobilização foram um dos objetivos centrais no início da criação do 
Destacamento Feminino, atuando nas mais diversas áreas nas zonas libertadas pela FRELI-
MO. Esse objetivo torna-se central novamente após a criação da Organização das Mulheres 
Moçambicanas.
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Ao nível de participação concreta, o peso dos mitos 
manifesta-se de várias formas. Tomaremos um dos 
exemplos mais significativos: por vezes as mulheres 
que participam no Destacamento Feminino consi-
deram essa participação não uma atitude normal e 
permanente mas um momento excepcional na sua 
vida. Dois ou três anos mais tarde, as militantes do 
Destacamento Feminino abandonam as fileiras do 
Exercito e regressam às famílias para casar , e ter 
filhos e permanecer em casa pois é esta a função 
social que elas consideram ser-lhes destinada. Se to-
mamos este exemplo é para mostrar que mesmo no 
seio das mulheres cujo nível político é mais avança-
do e cuja integração na luta bastante grande o peso 
das tradições persiste. (COMITÊ CENTRAL DA 
FRELIMO, 1972, p. 13)

Até 1973, o único corpo organizacional existente exclusi-
vamente de mulheres dentro da FRELIMO era o Destacamen-
to Feminino. O DF era insuficiente em abranger a totalidade 
das mulheres em território moçambicano. Consequentemente, 
muitas mulheres não obtinham os requisitos necessários para a 
participação militar e ficavam à margem da luta revolucionária. 
Foi necessária a criação de uma organização maior que manti-
vesse objetivos claros de reivindicação de direitos políticos e 
sociais referentes à emancipação das mulheres moçambicanas.

Pensada e organizada por homens, as indicações da 5ª ses-
são do Comitê Central da FRELIMO, realizada em dezembro 
de 1972, mantinham entre suas pautas a criação da Organiza-
ção das Mulheres Moçambicanas (OMM) e a realização da Pri-
meira Conferência da Mulher Moçambicana, ambas ocorridas 
em 1973. As designações foram publicadas pela revista oficial 
da FRELIMO, a Voz da Revolução, em 1972, ao fim da reunião.
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O Comité Central considerou que uma das tarefas 
prioritárias da nossa luta deve ser o combate pela 
emancipação da mulher, combate que deve consti-
tuir uma preocupação essencial de todos os revolu-
cionários moçambicanos, tanto dos homens como 
das mulheres. Isso permitirá não só mobilizar de 
maneira efetiva as potencialidades da mulher mo-
çambicana ao serviço da luta contra o colonialismo 
português, mas também pôr um termo às práticas 
discriminatórias e exploradoras da sociedade tradi-
cional e colonial em relação à mulher, permitindo-
-lhe assumir integralmente o seu papel de cidadã. A 
fim de impulsionar este combate pela emancipação 
da mulher o CC decidiu criar uma Organização das 
Mulheres Moçambicanas, que tendo por núcleo o 
Destacamento Feminino permita englobar todas as 
mulheres engajadas nos diversos sectores de ativida-
de. (VOZ DA REVOLUÇÃO, 1972, p. 19)

Desta reunião, além da nova organização, o Comitê Cen-
tral elaborou um documento base para o início de seu novo 
projeto vinculado à emancipação feminina, em 1972, intitu-
lado A mulher é elemento transformador da sociedade, que integra 
o volume 10 da coleção “Estudos e Orientações”, publicado 
em 1976. Em outubro de 1976, o documento é editado e pu-
blicado pelo Departamento de Informações e Propaganda da 
FRELIMO, em Maputo. Em março de 198011, ganha uma se-
gunda edição pelo Instituto Nacional do Livro e do Disco com 
vinte mil exemplares. A documentação também obteve uma 
publicação na Revista Notícias, em 24 de outubro de 1976, das 
páginas 2 a 4. A documentação é a primeira a elevar a mulher a 
seu novo status de cidadã e é o foco de análise a seguir.

11  A década de 1980 a 1990 foi estabelecida pela FRELIMO como a “década da vitória 
sobre o subdesenvolvimento”. A reedição dessa documentação contempla essa decisão.
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A mulher é elemento transformador da sociedade

A documentação analisada nessa seção centra-se em ex-
plicar os motivos que levaram a FRELIMO a estabelecer a 
emancipação da mulher como um dos objetivos principais de 
sua revolução. Segundo o Comitê Central, o mesmo sistema 
que juntamente com o colonialismo português submetia o ho-
mem ao trabalho forçado e ao pagamento de altos impostos 
também submetia a mulher à prostituição. Deste modo, a sub-
jugação da mulher estava associada a aspectos externos relacio-
nados aos valores reacionários e burgueses percebida, sobre-
tudo, como produto do capitalismo. A administração colonial 
iniciou a prática obrigatória do trabalho assalariado na ausên-
cia do trabalho voluntário. Inicialmente o trabalho assalariado 
obrigatório limitava-se à população masculina, porém muitas 
mulheres também eram obrigadas a exercer o trabalho assa-
lariado na agricultura, na abertura de estradas e no trabalho 
doméstico (ZAMPARONI, 2001). Com o emprego da mão de 
obra forçada da maioria dos homens12, que consequentemente 
se ausentavam por grandes períodos de sua família, a mulher 
sozinha era levada à prática da prostituição para a manutenção 
da própria casa e filhos.

Privada de recursos a mulher vê-se obrigada a co-
mercializar o seu próprio corpo, prostituindo-se 
em graus diversos, aos patrões capitalistas ou tor-
nando-se mesmo uma prostituta profissional. O re-
sultado desta situação é a desagregação da unidade 
familiar assim como a incapacidade para a mulher 
de assumir o papel de mãe e educadora dos filhos. 
Desta forma a mulher é considerada pelo colonia-

12  O emprego de mão de obra forçado foi imposto pelo colonialismo português obrigan-
do agricultores moçambicanos a plantar arroz e algodão para a exportação. 
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lismo como mero objeto de prazer ou de procria-
ção através da reprodução de filhos, que significa 
aumentar a mão de obra. (COMITÊ CENTRAL DA 
FRELIMO, 1976, p. 6)

É evidente o esforço no sentido de recuperar o papel da 
unidade familiar restituindo a mulher à maternidade, caracte-
rística percebida teoricamente como parte da “natureza femi-
nina”. A mulher toma seu papel de grande importância, para a 
FRELIMO, por seu poder reprodutivo e na criação e educação 
de seus filhos, o que torna evidente a ausência de preocupação 
sobre as opressões sofridas pelas mulheres no espaço privado. 
Além da exploração do corpo da mulher, o Comitê Central 
da FRELIMO condenou também outras práticas vistas como 
predomínio, manifestadas no interior da própria sociedade tra-
dicional moçambicana, delimitando pontos gerais da existência 
das tradições que levaram a mulher à dominação passiva e que, 
segundo as ordens da FRELIMO, suas instituições deveriam ser 
imediatamente eliminadas da cultura moçambicana. É o que se 
lê no documento:

Na sociedade tradicional a mulher encontra-se 
numa situação de inferioridade e está submetida à 
dominação do homem, que se transmite sucessiva-
mente do pai ao marido e mais tarde, por vezes, ao 
próprio filho. À mulher cabe um papel submisso e 
passivo e as suas funções sociais são rigorosamen-
te delimitadas: fornecimento da mão de obra, em 
geral no sector agrícola, e procriação dos filhos. O 
primeiro aspecto- a mulher como fornecedora de 
mão de obra – está intimamente ligado ao mode-
lo de produção existente na sociedade tradicional, 
que é o modelo da economia doméstica. (COMITÊ 
CENTRAL DA FRELIMO, 1976, p. 6-7)
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Importa notar que não há menção às diferenças cultu-
rais entre as mulheres em todo o território. Aqui a sociedade 
tradicional é elaborada como única e homogênea, não perce-
bendo as diversas diferenças estruturais e culturais existentes 
entre os diversos povos que compõem Moçambique. As con-
tradições entre esses grupos não são discutidas pela FRELI-
MO. A sociedade tradicional é vista como um alvo a ser des-
truído, assim como foram imbuídos a ela diversos aspectos 
generalizantes das diversas sociedades formadoras do mosaico 
cultural moçambicano.

A análise do Comitê Central foi imperativa para o enten-
dimento da condenação dos setores econômicos existentes, 
em 1972, em Moçambique. Condenavam o modelo de eco-
nomia doméstica, em função da defesa da economia estabele-
cida pelas aldeias comunais das zonas libertadas desenvolvidas 
através de cooperativas. Para a FRELIMO, o setor capitalis-
ta, manifestado pelos interesses da dominação colonial, era o 
grande promotor do trabalho forçado. Outro setor econômico 
promotor de ideias reacionárias era o da sociedade tradicional. 
Em sua maioria estabelecidas nas zonas rurais, era dominada 
pela economia de subsistência apoiado pelo poder patriarcal 
e reforçava as opressões sofridas pelas mulheres. A sociedade 
burguesa colonial era vista como o avesso da nova sociedade 
projetada por Samora M. Machel e a elite da FRELIMO. Por 
sua vez, todas as suas estruturas eram atacadas em prol das 
reestruturações pensadas inicialmente:

No quadro desta economia doméstica a mulher é 
considerada e valorizada sobretudo como elemento 
produtor ou reprodutor de força de trabalho, den-
tro de um sistema econômico em que a proprieda-
de é privada e pertence ao homem. Quer isto dizer 
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que a nossa sociedade se encontra em geral numa 
fase de patriarcado em que a propriedade de todos 
os bens e capacidades da família cabem ao homem, 
chefe da família. (COMITÊ CENTRAL DA FRELI-
MO, 1976, p. 7)

A união desses dois setores, a propriedade privada e afir-
mação de dominação do sexo masculino que mutuamente se 
apoiavam na exploração do trabalho forçado, foi denunciada 
pela FRELIMO no documento analisado. Afirmavam que a 
luta de classes se encontrava em todos os âmbitos da vida mo-
çambicana, sendo a família uma pequena escala dos conflitos e 
contradições da sociedade em geral (COMITÊ CENTRAL DA 
FRELIMO, 1976).

Para a elite da FRELIMO, a mulher sofria uma dupla 
opressão gerada pelo sistema econômico e pelas tradições lo-
cais que foram reforçadas pelo colonialismo e pelos valores 
burgueses apoiados em valores patriarcais. Apesar do estímulo 
à emancipação feminina, a FRELIMO restringiu as questões 
de gênero. Mesmo que o próprio programa da FRELIMO, es-
tabelecido durante o II Congresso da FRELIMO, tenha reite-
rado como objetivos centrais a importância de “Promover a 
emancipação política, social, econômica e cultural da mulher 
moçambicana: realizar a igualdade de direitos entre o homem 
e a mulher: encorajar a mulher moçambicana a participar cada 
vez mais na luta de libertação nacional” (COMITÊ CENTRAL 
DA FRELIMO, 1976, p. 5), no documento aqui analisado re-
tomam-se o papel da maternidade e o dever de cuidar da casa, 
dos filhos e do marido como fundamentais para as mulheres. 
Defendendo que a opressão da mulher estava ligada exclusiva-
mente à propriedade privada, o problema estava interligado 
somente ao sistema econômico e deveria ser combatido exclu-
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sivamente pelo desenvolvimento do projeto político ideológi-
co constituído pela organização.

As sociedades tradicionais foram acusadas pelo Comitê 
Central (1976) de reforçar a dominação masculina sobre a fe-
minina ao longo dos séculos, criando mitos e ritos que cristali-
zaram e justificaram a perpetuação da inferioridade da mulher. 
O sistema patriarcal do norte e centro de Moçambique era, 
segundo o Comitê Central (1976), beneficiado pelos efeitos 
dos setores econômicos. Para a FRELIMO, essas regiões pos-
suíam populações que tornavam o casamento uma extensão 
das possibilidades de lucro e acúmulo de capital através de prá-
ticas culturais como o lobolo13, consolidando, desta maneira, 
a socialização dos corpos e mentes das mulheres moçambica-
nas destinadas a um lugar de segunda categoria na sociedade. 
Como consta no documento:

A poligamia que é o sistema em que o homem pos-
sui várias mulheres, aparece assim como forma de o 
chefe de família – proprietário, aumentar a sua força 
de trabalho. Certas práticas sociais que sobrevivem 
até aos nossos dias e nalgumas partes do nosso país e 
da nossa sociedade como a prática do lobolo ou dote 
mostram claramente, apesar da evolução que sofre-
ram, que se trata de uma forma de aquisição de mão 
de obra. (...) Entre estes ritos um papel particular 
foi dado aos ritos de iniciação cujo objectivo é o de 
envolver as tradições existentes numa aura religiosa 
e metafisica para levar as pessoas a aceita-las cega-
mente e de maneira dogmática, pondo de lado todo 
e qualquer espirito crítico. (COMITÊ CENTRAL 
DA FRELIMO, 1976, p. 8)

13  Compra e venda de esposas entre a família da noiva e do noivo por meio de pagamento 
de um dote (OSÓRIO, 2014). Prática marcadamente dos povos étnicos costumeiramente 
patrilineares que formam o sul e o centro de Moçambique.
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A opressão sofrida pela mulher moçambicana era marcada 
pela particularidade de seu contexto histórico e social. Essas 
práticas foram percebidas pela FRELIMO como profunda-
mente atrelada à herança dos valores tradicionais. Portanto, os 
ritos, mitos e tradições dessas sociedades como a poligamia14, 
os ritos de iniciação15, o lobolo e o casamento infantil e força-
do foram práticas condenadas e proibidas nas zonas libertadas 
pela FRELIMO. Sua proibição era justificada pela organização; 
suas práticas foram percebidas como fonte de sustentação da 
manutenção e de fixação na mentalidade dos jovens moçam-
bicanos das superstições, mitos e tabus que reforçavam os va-
lores reacionários e conservadores das sociedades tradicionais 
(COMITÊ CENTRAL, 1976).

Os ritos de iniciação de uma maneira geral, segundo a 
elite da FRELIMO, delimitavam o papel social da mulher. A 
percepção do enraizamento da imagem da mulher como ser 
incapaz psicológica e intelectualmente na sociedade, e sua de-
pendência em relação ao homem, foi, segundo o Comitê Cen-
tral, um dos motivos que fomentou a luta pela emancipação da 
mulher pela FRELIMO e a criação da OMM. Houve também 
outros motivos, como a capacidade de mobilização de mais 
militantes da FRELIMO na consolidação da luta anticolonial. 
Como se lê:

14  A permissão de o homem manter casamentos com mais de uma esposa (OSÓRIO, 
2014).
15  Prática cultural de povos étnicos matrilineares do norte e centro de Moçambique. 
Em geral, os ritos de iniciação se resumem a realização de cerimônias que marcam a 
passagem à fase adulta, em Moçambique, os ritos se iniciam após a primeira menstruação 
da mulher e nos homens nos primeiros sinais da puberdade. Enviados a um local isolado, 
recebem orientação de matronas e mestres, aprendendo como se comportar durante a 
vida adulta. Dessa forma, os papéis sociais são ensinados a cada um a partir de seu sexo, 
onde é ensinado: canções, danças e atividades além de conselhos sobre comportamento 
(OSÓRIO, 2014). 
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Por um lado, porque o colonialismo português não 
escolheu oprimir somente homens mas lançou sua 
garra opressora e viciosa também sobre a mulher, 
era normal que esta tivesse espirito de resistência 
aceso. Em muitos casos, durante toda a noite colo-
nial foi a mãe de família que manteve viva a recorda-
ção dos feitos de resistência dos antepassados que se 
haviam batido contra o colonialismo. Por outro lado, 
tanto em consequência do facto que acabamos de ci-
tar como por que a nossa Organização tem uma li-
nha política profundamente democrática e popular, 
estabeleceu-se desde o início o princípio de recusa 
de qualquer discriminação, fosse ela, baseada na re-
ligião, raça ou sexo. Podemos ainda citar, entre estas 
razões, a necessidade de mobilizar todo o enorme 
potencial humano que representam as mulheres mo-
çambicanas. A emancipação da mulher, a sua inte-
gração total na luta, representam um aumento con-
siderável da capacidade da Organização. (COMITÊ 
CENTRAL DA FRELIMO, 1976, p. 10)

Reforçando os laços intimamente ligados da revolução 
nacional da FRELIMO com a emancipação da mulher, o docu-
mento salienta a interdependência de ambas as lutas. A liberta-
ção da mulher de suas opressões era uma luta, segundo o Co-
mitê Central, estritamente relacionada com a luta de classes. A 
luta anticolonial perpassava a “liquidação da exploração econô-
mica e social da mulher pelo homem” (COMITÊ CENTRAL 
DA FRELIMO, 1976, p. 10). O combate ideológico da FRELI-
MO contra as ideias reacionárias, tradicionais e burguesas não 
apenas denunciava o papel passivo que a mulher foi forçada a 
assumir, mas era imperativo em apontar a mulher como um 
elemento transformador da sociedade:
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Antes de tudo a mulher moçambicana afirma-se 
como elemento político armado. No combate arma-
do em que ela participa fraternalmente ao lado do 
homem, a mulher afirma-se como elemento transfor-
mador da sociedade. Ao visar o soldado colonialista 
na mira da sua arma, a mulher moçambicana visa 
destruir uma muralha que persiste em se opor ao 
desmoronamento de uma forma de sociedade que 
sua consciência política rejeita, e que se apresenta 
como um obstáculo na via da sua libertação e da 
do seu povo.
Ao mesmo tempo ela, apresenta-se como um agente 
da difusão de ideias novas, tanto através de trabalho 
mobilização que ela realiza no seio das populações 
como através do exemplo da sua própria presença acti-
va que contribui para destruir muitos mitos sobre a infe-
rioridade da mulher. Por isso mesmo, a militante do 
Destacamento Feminino joga um papel fundamental 
na libertação do potencial das massas, às quais a sua 
participação e exemplo revelam capacidades de ac-
ção até então insuspeitas, abrem horizontes novos e 
criam uma visão vasta das coisas. (COMITÊ CEN-
TRAL DA FRELIMO, 1976, p. 11, grifo original)

A construção de uma mulher que assume seu papel 
como agente de transformação essencial na luta anticolonial 
era formada pela elite da FRELIMO. Esse elemento seria ca-
paz, com o auxílio e organização da FRELIMO, de participar 
da reestruturação de uma nova sociedade onde a mulher as-
sumiria uma posição igualitária com os homens. Ou seja, as-
sumiria seu papel de cidadã na nova sociedade, conquistando 
todos os direitos e deveres políticos e que foram restringidos 
à mulher. Contudo, o movimento impôs a linha revolucioná-
ria da organização como prerrogativa necessária para o fim da 
desigualdade de gênero.
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A FRELIMO enfrentou as dificuldades em mobilizar as 
mulheres devido à naturalização de sua posição social como 
inferior e passiva. Segundo o Comitê Central (1976), a situa-
ção era causada pela manutenção dos privilégios da sociedade 
tradicional. As dificuldades em assumir esse novo papel foram 
manifestadas nas zonas libertadas da FRELIMO pelos mais di-
versos motivos, entre eles, a falta de iniciativa das mulheres de 
resolver tanto problemas gerais quanto particulares, de manei-
ra geral, a incapacidade foi atribuída a sua convicção de inferio-
ridade16 e a dificuldade de compreensão do projeto imposto. 
Neste sentido, ao fim da reunião do Comitê Central, em 1972, 
estabelecem a tarefa de criar condições para que as mulheres 
assumissem papéis importantes em espaços de decisão social, 
política e econômica, deixando claro a tarefa principal da mu-
lher na nova sociedade como um elemento transformador, mas 
que também deveria ser transformado:

Assim, é necessário reforçar a participação activa da 
mulher na vida social e em particular nas atividades 
da nossa Organização. É neste sentido que o Comité 
Central decidiu reforçar as estruturas de enquadra-
mento da mulher moçambicana na luta, criando, ao 
lado do Destacamento Feminino, a Organização da 
Mulher Moçambicana, cujo objetivo é de mobilizar 
e organizar as mulheres que não estão em condições 
de se integrar no Exército, mas cuja participação 
activa no processo revolucionário é indispensável e 
valiosa. Por outro lado, é necessário reforçar o tra-
balho de educação no que respeita às mulheres. A 
educação revolucionária, o conhecimento cientifico 

16  A inferioridade autoatribuída nas mulheres foi incrustrada, segundo o Comitê Cen-
tral (1976), através dos mitos e preconceitos que a sociedade criou para justificar a sua 
dominação, da mesma maneira, que o colonialismo impregnou na mentalidade de alguns 
moçambicanos a convicção de inferioridade natural do homem negro.
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da natureza e da vida social, são sem dúvida a forma 
mais segura tanto para a nova geração como para as 
mulheres já de idade mais avançada, para destruir 
as cicatrizes e vestígios das concepções tradicionais. 
(COMITÊ CENTRAL DA FRELIMO, 1976, p. 15)

A conscientização da mulher essencial na construção de 
uma “nova” sociedade moçambicana deveria, desta forma, eli-
minar as concepções tradicionais denunciadas como forma de 
perpetuação da subordinação da mulher ao homem. Apenas li-
vre do obscurantismo e das práticas tradicionais, a mulher e o 
homem estariam livres para o progresso baseados somente em 
uma educação científica. A ciência é vista, nesse documento, 
como a base reguladora para a gestão de uma “nova” sociedade. 
Por esse motivo, existe a importância de uma educação cien-
tífica em oposição às práticas religiosas e culturais. Os ritos de 
iniciação, por exemplo, são percebidos pela FRELIMO como 
a base da educação tradicional das sociedades que formam o 
norte e centro de Moçambique, e reforçavam a superioridade 
masculina. A educação feminina seria uma condição necessária 
“para levar a ela própria distinguir as causas históricas, sociais, 
econômicas e outras que determinaram a situação presente, 
assim como a maneira de a superar” (COMITÊ CENTRAL DA 
FRELIMO, 1976, p. 15). Com isso, defendia-se a total elimina-
ção das práticas culturais e, em seu lugar, era proposta a obri-
gatoriedade da educação de meninas nas escolas abertas pela 
FRELIMO nas zonas libertadas durante a luta anticolonial.

Ao estabelecer as condições que oprimem a mulher, a 
FRELIMO assumiu seu “momento ideológico”, o que significa-
va um “combate no nível das ideias” contra concepções que re-
forçavam a inferioridade da mulher. Culpabilizando os setores 
privilegiados, tanto pela sociedade tradicional quanto aquela 
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constituída pelo setor colonialista burguês e objetivando um 
combate interno, um processo coletivo em que a mulher pas-
sava a ser percebida como elemento importante na participa-
ção das esferas de decisão, o Comitê Central concluiu que a 
experiência do DF estava incompleta, pois a participação di-
reta na luta anticolonial não garantia o combate ideológico da 
FRELIMO, o combate às práticas tradicionais. Um papel com-
plexo destinado à OMM, como sua função principal, deveria 
mobilizar as mulheres para romper com o obscurantismo, o 
regionalismo e o racismo em uma discussão aberta, esclarecen-
do a população que a emancipação feminina era uma tarefa de 
todos os revolucionários moçambicanos da FRELIMO.

Considerações finais

A Frente de Libertação de Moçambique promoveu a eman-
cipação da mulher durante a luta anticolonial, se tornando um 
dos movimentos revolucionários mais progressistas no seu tem-
po. A participação da mulher foi entendida como um elemento 
fundamental para a realização da revolução, não apenas como 
construtora do movimento, mas como um elemento transfor-
mador da própria sociedade torna esse aspecto evidente.

Não é raro notar que muitos dos movimentos revolucio-
nários africanos passaram por processos de disputas internas 
graves. Essas disputas muitas vezes levaram, por um lado, a 
visões hegemônicas com características autoritárias e, por ou-
tro, a um esvaziamento de propósitos inicialmente traçados. 
A falta de uma postura democrática nas discussões prejudicou 
profundamente o movimento de mulheres da FRELIMO. Não 
podemos deixar de apontar para a tentativa de silenciamento e 
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apagamento da diversidade cultural moçambicana proposto no 
projeto apresentado nesse trabalho. Por outro aspecto, é evi-
dente que as disputas pelo poder não determinaram o fim da 
organização das mulheres da FRELIMO. Esta frente foi um im-
portante meio de reivindicação de direitos femininos ao criar 
a OMM que mantinha como objetivo central a mobilização das 
mulheres em prol da reivindicação de uma sociedade sem de-
sigualdade de gênero.

Ao final, é correto afirmar que a importância está em 
demonstrar que as mulheres africanas da FRELIMO também 
mantiveram um cabedal teórico e prático muito rico para os de-
bates do movimento feminino mundial. A experiência da opres-
são colonialista, em um país que lutou por independência e pas-
sou por uma experiência socialista, é o aspecto particular desse 
movimento preocupado em discutir a emancipação da mulher.

A proposta final desse trabalho, portanto, não está em 
concluir os avanços e os recuos do movimento de mulheres 
em Moçambique, muito menos em tentar impor uma visão 
homogênea sobre o assunto, uma vez que a diversidade dos 
povos que compõem Moçambique esclarece a impossibilidade 
de tal pretensão. Fica evidente, entretanto, que a contribuição 
das mulheres moçambicanas da FRELIMO para o movimento 
feminino mundial é extremamente relevante. Este movimento 
está situado em um projeto político e ideológico complexo e 
que contribui para a construção de uma visão singular sobre a 
emancipação da mulher.



39Júlia Tainá Monticeli Rocha

Referências

5ª SESSÃO DO COMITÊ CENTRAL DA FRELIMO. Revista Voz 
da Revolução, 10, Dar-es-Salaam, 1972.

ATA DO II CONGRESSO. In: MUIUANE, Armando Pedro. Da-
tas e documentos da FRELIMO: de 1960 a 1975 – o ano da indepen-
dência de Moçambique. 3. ed. Maputo: nov. 2006. p. 92- 104.

CASIMIRO, Isabel Maria. Paz na terra, guerra em casa: feminismo 
e organizações de mulheres em Moçambique. Maputo: Promé-
dia, 2004.

CASIMIRO, Isabel Maria. Samora Machel e as relações de gêne-
ro. Centros de Estudos Africanos. Estudos Moçambicanos, Maputo, 
p. 55-81, 2005. 

COMITÊ CENTRAL DA FRELIMO. ATA DO I CONGRESSO, 
1963. Disponível em: Biblioteca Digital da University of Sou-
thern California (USC). Disponível em: http://digitallibrary.
usc.edu/cdm/compoundobject/collection/p15799coll60/
id/9258/rec/1. Acesso em: 2 set. 2017.

COMITÊ CENTRAL DA FRENTE DE LIBERTAÇÃO DE MO-
ÇAMBIQUE. Revista Voz Da Revolução, 11, Dar-es-Salaam, 1972.

COMITÊ CENTRAL DA FRELIMO. A mulher é elemento 
transformador da sociedade. Coleção Estudos e Orientações, Mapu-
to, 10, out. 1976.

CORREIA, Sônia; HOMEM, Eduardo. Moçambique primeiras ma-
chambas. Rio de Janeiro: Margem, 1977.

FERRÃO, Virgílio. Compreender Moçambique. Maputo: DINAME, 
2002.

GEFFRAY, Christian. Nem pai nem mãe: crítica do parentesco: o 
caso Macua. Lisboa: Ndjira, 2000.



40 “A mulher é elemento transformador da sociedade”

KOSELLECK, R. Futuro passado: contribuição a semântica dos 
tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto, PUC-Rio, 2006.

MILHAZES, José Samora Machel. Atentado ou acidente? Lisboa: 
Alêtheia, 2010.

MUIUANE, Armando Pedro. Datas e documentos da FRELIMO: de 
1960 a 1975 – o ano da independência de Moçambique. Maputo: 
2006.

NEWITT, Malyn. História de Moçambique. Lisboa: Publicações Eu-
ropa-América, 2012.

OSÓRIO, Conceição. Os ritos de iniciação em Moçambique. Maputo: 
WSLA Moçambique, 2014.

PAREDES, Marçal de Menezes. A construção da identidade na-
cional moçambicana no pós-Independência: sua complexidade 
e alguns problemas de pesquisa. Dossiê África, Porto Alegre, 40, 
anos 90, v. 21, p. 131-161, dez. 2014.

RESOLUÇÕES DO 2.o CONGRESSO. Arquivo Mário Pinto de An-
drade. Fundação Mário Soares, Moçambique, 1968. Disponível 
em: http://hdl.handle.net/11002/fms_dc_84127. Acesso: 5 
fev. 2019.

SANTANA, Jacimara Souza. A participação das mulheres na luta 
de libertação nacional de Moçambique em Notícias (Revista Tem-
po 1975-1985). Revista SANKOFA de História da África e de Estudos 
da Diáspora Africana, São Paulo, 4 dez. 2009.

SANTANA, Jacimara Souza. Mulher e notícias: os discursos sobre 
as mulheres de Moçambique na Revista Tempo (1975-1985). 
Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em His-
tória Social. Universidade Federal da Bahia, 2006.

THOMAZ, Omar R. “Escravos sem dono”: a experiência social dos 
campos de trabalho em Moçambique no período socialista. Re-
vista Antropol, 177-214, 2008.



41Júlia Tainá Monticeli Rocha

THOMAZ, Omar R. Moçambique: Identidade, colonialismo e li-
bertação - Não vamos esquecer. Via Atlântica, USP, 16, 2009.

ZAMPARONI, Valdemir Donizette. Chibalo: trabalho livre, tra-
balho escravo? As discussões em torno do trabalho compulsório 
em Moçambique Colonial. Colóquio Internacional Universidade de 
Évora, 2001. Porto: Universidade de Évora, 2001.

ZIMBA, Benigna. A mulher moçambicana na luta de libertação nacio-
nal: memórias do destacamento feminino. Maputo: Organização 
da Mulher Moçambicana, 2012.



43

Camille Johann Scholl

Léopold Sédar Senghor, intelectual do Movimento da Negri-
tude e primeiro presidente do Senegal (1960-1980), utili-

zou politicamente os conceitos de africanidade e negritude nas 
duas viagens oficiais ao Brasil (1964 e 1977). Considerando es-
tes dois recortes no tempo e no espaço, Senghor coloca em seus 
discursos estes dois conceitos, operando diferentes usos semân-
tico-políticos, e posiciona-se a respeito de questões: a guerra 
colonial portuguesa e as descolonizações, o apartheid sul-africa-
no e a guerra angolana. De igual maneira, nestes dois momentos 
e a partir destas viagens é possível perceber que há diferentes 
recepções do Movimento da Negritude no Brasil, assim como 
diferentes formas de apropriação destes mesmos conceitos1.

1  Este texto é um recorte da tese intitulada “Léopold Senghor e a Lusofonia: entre conceitos, 

Léopold Sédar Senghor, 
a “negritude” e a “africanidade”

(1964 e 1977): 

usos semântico-políticos de conceitos

Capítulo II
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Léopold Sédar Senghor: 
linhas gerais sobre as interfaces de um “presidente-poeta” da 

Francofonia e de um “lusófilo-lusotropicalista” da Lusofonia

A negritude enquanto um movimento literário, artísti-
co e político emerge em Paris em fim dos anos 1930 entre 
estudantes universitários provindos das colônias francesas nas 
Antilhas americanas e das colônias africanas. O movimento é 
encabeçado por Aime Césaire, nascido na Martinica, Léon-
-Gontram Damas, da Guiana Francesa, e Léopold Sédar Sen-
ghor, do Senegal (LARANJEIRA, 1995; RABAKA, 2015). Tem 
como marco a publicação da revista L’Etudiant Noire, em 1939, 
realizada pelas três figuras supracitadas junto aos senegaleses, 
Birago Diop e Ousmane Socé, assim como alguns integrantes 
da revista Légitime Défense (1932, única edição), publicação li-
gada ao Partido Comunista Francês e ao Movimento Surrealis-
ta (RABAKA, 2015). O intento de L’Etudiant Noire era “acabar 
com a divisão entre os estudantes negros”, “promover o inte-
resse das pessoas negras” assim como o estudo da cultura e ci-
vilização negra e africana (RABAKA, 2015). No cerne do mo-
vimento, a Negritude seria o movimento artístico que traz a 
consciência sobre negritudes2. Para Senghor, a negritude seria 
determinada por valores próprios e por uma herança cultural 
comum da “Civilização Negro-Africana” (SENGHOR, 1964a).

Léopold Senghor torna-se deputado pela Assembleia Na-
cional Francesa (1945-1959) e é protagonista no processo de 

diálogos e recepções” defendida no Programa de Pós-Graduação em História da Escola de Hu-
manidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em agosto 
de 2021, e orientada pelo professor Dr. Marçal de Menezes Paredes.
2  Para o caso da “negritude”, há uma duplicidade de significados: quando se trata do 
movimento político criado por Senghor, Césaire e Damas em Paris, na década de 1930, 
este é tratado como Negritude – um substantivo próprio (Movimento da Negritude que 
abarcava, para Senghor, a “negritude”, que seria a expressão de uma ontologia negra, um 
ser negro no mundo).
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descolonização das colônias francesas, um dos idealizadores da 
experiência da Federação do Mali, da qual se desmembram dois 
estados independentes na África Ocidental: o Mali e o Sene-
gal. Senghor foi o primeiro presidente da República do Sene-
gal (1960) ocupando o cargo por vinte anos (DJIAN, 2005): 
defendeu o modelo político de uma via do socialismo africano 
(SENGHOR, 1965), de caráter moderado e democrático, assim 
como realizou uma política de manutenção de relações com a 
antiga metrópole, a França, sendo um dos entusiastas da Comu-
nidade Francesa e edificadores da Francofonia (TÉTU, 1987).

A relação de fronteira do Senegal com a Guiné colonizada 
por Portugal, a busca por uma solução pacífica para a guerra 
colonial que foi disparada na Guiné em 1963, assim como a 
intenção de boas relações com o Brasil, país que passou por 
um período de abertura de sua política externa voltado ao 
continente africano (1960-1964), fazem com que Senghor 
construa um discurso político a respeito do “luso-afro-brasi-
leiro” e defenda o projeto político de uma “Comunidade Luso-
-Afro-Brasileira” como solução política para a guerra colonial 
portuguesa, colocando o Senegal à disposição para mediar o 
conflito colonial, junto ao Brasil, como líder desta possível 
comunidade, sendo um dos idealizadores do projeto político 
de conformação de uma Lusofonia como solução em prol das 
descolonizações nas colônias portuguesas.

Identificou-se que Senghor passou a colocar no debate 
político do “luso-afro-brasileiro” o conceito de negritude, que 
foi disposto em relação à conformação de uma “brasilidade” 
relacionada à leitura da obra de Freyre pelo recorte do argu-
mento das “três raças” que supostamente se misturaram e for-
jaram o Brasil, sua missão histórica como nação e a sua “sorte” 
enquanto mestiço. Em termos políticos, é pela via da Política 
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Externa Independente3 (1960) em que Senghor se aproximou 
e inseriu-se em redes políticas e intelectuais no Brasil, assim 
como apresentou um discurso sobre a “irmandade” do Brasil e 
Senegal pela via da negritude. Veremos como este conceito é 
utilizado politicamente nas duas viagens oficiais de Senghor ao 
Brasil (1964 e 1977) e como o conceito de africanidade aden-
tra neste mesmo debate.

1964: 
a primeira viagem oficial 

de Léopold Sédar Senghor ao Brasil

Em setembro de 1964, o presidente do Senegal, Léopold 
Senghor, foi o primeiro líder de um Estado africano indepen-
dente a realizar uma viagem oficial ao Brasil. Esta decorre dos 
convites realizados durante o governo de João Goulart (1961-
1964). No entanto, acabou realizando-se durante o governo 
do General Castelo Branco (1964). Senghor desembarca na 
cidade do Recife e percorre, durante nove dias, as cidades de 
Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Brasília, além da Usina de 
Furnas, em Minas Gerais.

Neste texto, optou-se por realizar um recorte desta via-
gem, tratando apenas da estada de Senghor na cidade de Sal-
vador, no estado da Bahia, local em que o presidente senegalês 
foi agraciado com o título de doutor honoris causa pela Univer-
sidade Federal da Bahia, ocasião em que melhor enfatizou e 

3  No âmbito da Política Externa Independente, que foi encabeçada foi Afonso Arinos no 
decorrer do curto governo Jânio Quadros e que visou uma aproximação com “países do 
Terceiro Mundo”, embaixadas brasileiras foram criadas em países africanos recém-inde-
pendentes: Senegal, que foi a primeira, Costa do Marfim, Etiópia, Gana e Nigéria. Também 
foram criados consulados em Angola, Congo, Moçambique, Quênia e Rodésia do Sul.
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problematizou os conceitos aqui postos em debate: “africani-
dade” e “negritude”.

A referida estada de Senghor em Salvador está relacionada 
a uma série de intercâmbios e amizades pessoais travadas desde 
1960 a partir do convênio para intercâmbios entre o Centro 
de Estudos Afro-Orientais, da Universidade Federal da Bahia e 
da Universidade de Dakar. Na conjuntura da viagem, Senghor 
tratou a Bahia como o lugar “mais africano” do Brasil. Desta 
forma, a questão da “negritude” e da “africanidade” foi ampla-
mente debatida em comparação às outras localidades – na qual 
a “latinidade” e “lusitanidade” ficaram em voga, como Rio de 
Janeiro ou Brasília.

É interessante notar como o foco do discurso a respeito 
da cooperação entre os dois países, Brasil e Senegal, assim 
como uma suposta proximidade cultural pela via da “negritu-
de” e “africanidade”4, transparece o debate da raça e cultura 
com acento na formação patriarcal da história do Brasil, ten-
do por base a obra do pernambucano Gilberto Freyre, as-
sim como há o foco no lugar do negro na conformação da 
sociedade brasileira. Portanto, na Bahia a “africanidade” e a 
“negritude” ficam em relevo no debate político, promoven-
do a altercação entre as diferenças de significados destes dois 
conceitos. Consequentemente, é colocado em pauta visões a 
respeito de “África” e “africanos”, problematizando o Brasil 
enquanto sociedade de miscigenação.

Para Senghor, a “africanidade” seria o resultado das mis-

4  Percebe-se que Senghor atenta para as diferenças regionais do Brasil. Em seus discur-
sos em território brasileiro, escolhe bem determinados símbolos ou “ídolos consagrados” 
na história regional construindo retoricamente o convencimento ou ovações do público. 
Portanto, Senghor havia adquirido um conhecimento prévio do Brasil e suas regiões, assim 
como possuía, em 1964, a ideia do Brasil como um exemplo de conciliação de culturas, de 
celebração da miscigenação e de lugar de liderança perante os países africanos emergentes.
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turas entre as civilizações e suas respectivas culturas dentro 
do continente africano: a “civilização negro-africana”, cuja 
expressão seria a “negritude”, e a “civilização arabo-bérbere”, 
cuja expressão seria a “arabidade” (SENGHOR, 1965). A con-
junção destes dois complexos de cultura resultaria na “africa-
nidade” que define uma “África”5 diversa, plural e dinâmica, 
considerando o continente em uma perspectiva de suas mi-
grações populacionais e de sua história. Portanto, o senegalês 
não restringe e nem atrela a ideia de “África” à “civilização ne-
gro-africana”. Para ele, o continente africano deve ser olhado 
através de seus processos de contato com os “árabo-bérberes” e 
com “colonizadores europeus” (SENGHOR, 1965).

A visão de Senghor sobre o espaço da “africanidade” se 
constituiria pela modernidade e não pela tradição, ou seja, a 
África, naquele momento, se definiria mormente pela luta an-
ticolonial e pela construção das nações independentes, consi-
derando seu histórico de colonização e dialogando com ele, 
sobretudo utilizando-se das ferramentas aprendidas com o 
colonizador em prol dos interesses africanos. Assim, tratou a 
universidade como um lugar privilegiado:

A nossa universidade compreende todas as discipli-
nas […] para pôr a serviço de África e do Terceiro 
Mundo. Daí o lugar privilegiado reservado ao estu-
do da Negritude, aos valores da civilização do mun-
do negro, tais quais se exprimem nas letras e nas 
artes. (SENGHOR, 1964b, p. 6)

5  Percebe-se que “África” é um conceito construído historicamente. Tal como argumen-
tou o intelectual congolês Valentin Y. Mudimbe em A ideia de África e em A invenção de África, 
onde analisa uma série complexa e diversa de concepções histórico-filosóficas sobre os sig-
nificados de “África”, este não é um conceito dado. Pode-se dizer que Senghor possui uma 
concepção de África que é própria de suas visões sobre o mundo e que recorrentemente 
divergem de outros nacionalistas.
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Concomitantemente, Senghor trata da questão das línguas 
africanas na relação com a língua do colonizador em contexto 
de luta pela libertação nacional, ao mesmo tempo que insere o 
Brasil como aliado na construção de uma nova ordem e de um 
novo humanismo:

A nacionalistas africanos das colônias portuguesas 
que me informavam no seu desejo de, após a in-
dependência, adotarem o Francês como língua ofi-
cial, eu aconselhava: ‘Façam dele a primeira língua 
estrangeira, já não será pouco. Não esqueçam que 
não estão sozinhos culturalmente: existe o Brasil!’. 
Mas não é por acaso que as elites das colônias por-
tuguesas se exprimem em francês nas conferências 
pan-africanas. 
Sabeis que no mundo, na África – vos digo? – no pró-
prio Brasil, desde a Revolução Francesa, desde Dom 
Pedro II, a língua e a cultura francesas tornaram-se 
elementos de certo não únicos, longe disso, mas es-
senciais da Latinidade. Elas se tornaram também, em 
certo grau, essenciais à Africanidade, a tal ponto que 
nações gigantes que se interessam pela África refor-
çaram o ensino de francês. Para compreenderem os 
Africanos. (SENGHOR, 1964b, p. 5-6)

A partir do olhar do “presidente-poeta” senegalês, o Brasil 
deveria estreitar suas relações com África e voltar-se às políti-
cas que tornassem próximas a “brasilidade” da “africanidade”. 
Tal arguição é presente em seu discurso na Universidade Fede-
ral da Bahia, quando inicia situando Salvador (também deno-
minado na época “Bahia”, homônimo do estado) no que seria o 
seu lugar histórico – primeira capital do Brasil e exemplo do 
encontro da “latinidade” com a “negritude”. Diz ele:
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“Cidade alguma no Brasil podia ser escolhida tão 
bem quanto a Bahia, e, na Bahia, monumento algum 
a não ser esta universidade para celebrar, com a nos-
sa fraternidade, as núpcias da latinidade e negritu-
de.” (SENGHOR, 1964b, p.5-6)

Para Senghor, tanto o Senegal quanto o Brasil seriam países 
altamente miscigenados, pois ambos resultam do “casamento” 
entre a “latinidade” e a “negritude”, ou seja, são derivados de 
um processo de colonização, olhado romanticamente a partir 
da perspectiva do encontro, cuja relação e cujas trocas teriam 
resultado na formação de nações republicanas a partir de um 
processo de descolonização – ambas sem conflitos bélicos e 
por via política – enquadrando-as no Terceiro Mundo.

Nesta argumentação, que tem uma abordagem cultural, 
Senghor trazia consigo o incentivo e a referência política aos 
acordos culturais bilaterais (Brasil-Senegal), os quais seriam 
a confirmação dos laços entre as duas nações em que ambas 
teriam o potencial de liderança. Por um lado, o Senegal (li-
derado por Senghor) pretendia-se um dos guias africanos da 
Francofonia e o Brasil, líder de uma possível Lusofonia. Na 
visão do presidente senegalês, tanto a Francofonia quanto a Lu-
sofonia fariam parte de um conjunto maior, a Latifonia, cujas 
bases culturais remeteriam ao latim clássico e à antiga tradição 
imperial romana, e tanto a língua portuguesa quanto a língua 
francesa seriam herdeiras desta tradição linguística e imperial.

Exemplarmente, o senegalês remete ao exemplo da polí-
tica de ensino de língua portuguesa no Senegal, atentando para 
seus propósitos de poder dentro de uma geopolítica no conti-
nente africano, tendo em vista a existência da colônia portu-
guesa vizinha, a Guiné. Senghor explana:
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Os nossos laços culturais, ainda que recentes em sua 
expressão, já são sólidos, e o acordo cultural que hão 
de assinar os nossos dois governos amanhã, em Bra-
sília, não fará senão confirmá-los.

Um dos meus primeiros cuidados, antes mesmo da in-
dependência nacional, constituiu em alargar a Francofonia à 
Latifonia, introduzindo, em nosso ensino secundário e supe-
rior, o Português ao lado do Espanhol e do Italiano. Preocupa-
va-me dar um lugar todo especial ao Português. (SENGHOR, 
1964b, p. 21)

Com estas questões em vista, Senghor argumenta a partir 
de três eixos: a) a origem lusitana e uso da língua portuguesa 
e crioula no Senegal, b) a indispensável ajuda aos nacionalistas 
das colônias portuguesas junto da necessidade de compreensão 
destes movimentos políticos, c) a aproximação com o Brasil 
“pelas suas dimensões continentais e pela sua tríplice revolu-
ção, política, industrial e cultural que traziam com a hora, a 
salvação da Lusofonia” (SENGHOR, 1964b, p. 22).

Senghor rememora que, desde 1960, o Brasil pretende 
praticar uma “política africana” (SENGHOR, 1964b, p. 2) e 
diz que tal não se daria ao acaso, pois esta escolha política jus-
tifica-se “por razões mais profundas que as razões políticas ou 
comerciais; por motivos menos mesquinhos, menos mercan-
tis. Dá-se, bem o sabeis, por motivos culturais” (SENGHOR, 
1964b, p. 2). Com essa asserção, passa a discursar a respeito da 
“negritude” partilhada entre Brasil e Senegal, o que seria a base 
para os acordos de cooperação entre os estados.

A abordagem de Senghor começa com a evocação de Gil-
berto Freyre, mormente a sua leitura de Casa grande & sen-
zala, no que se refere às virtudes e aos defeitos da formação 
patriarcal do Brasil que seria explicada – então Senghor cita 
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Freyre – “menos em termos de ‘raça’ e de ‘religião’ do que 
em termos econômicos, de experiência de cultura e de orga-
nização da família, que foi aqui a unidade colonizadora” (SEN-
GHOR, 1964b, p. 2-3).

Logo em seguida, busca aproximar a sua leitura de mes-
tiçagem com a de Freyre: “Eu mesmo, não digo outra coisa 
quando falo em enxerto por galho destacado, como acontece 
aqui” (SENGHOR, 1964b, p. 2). Ou seja, ele trata o Brasil, 
assim como trata a formação cultural do Senegal, como mes-
tiça, destacando qual seria o sentido na Negritude enquanto 
movimento político:

Tranquilizai-vos, a Negritude – palavra foi inventada 
pelo poeta antilhano Aimé Césaire – não é um racis-
mo, nem sequer um racismo anti-racista. É, de um 
lado, o conjunto de valores da civilização dos negros 
espalhados pelo mundo, de outro lado, e sobretudo, 
a vontade ativa de cultivar esses valores para com 
eles contribuir para a elaboração das culturas na-
cionais respectivas, ou melhor, para a edificação da 
Civilização do Universal. (SENGHOR, 1964b, p. 8)

Portanto, o senegalês trata a “negritude” pelo prisma da 
relação cultural transcontinental entre os negros – a “civili-
zação negro-africana” – perpassada por valores comuns e por 
pautas compartilhadas. A Negritude, enquanto movimento po-
lítico além de cultural, visaria conquistar o reconhecimento do 
“aporte”6 cultural da “civilização negro-africana” em uma pers-
pectiva universal. Neste sentido, ele segue a arguição dizendo:

6  Neste sentido, remete a ideia, trabalhada em sua obra desde os anos 30, especialmente 
no texto “Ce que l’homme noir apporte” (1939), a respeito do contributo ou aporte de cada 
civilização. Assim, cada uma delas traria valores ou virtudes que seriam complementares às 
outras, em suas diferenças, formando um todo mais harmonioso.
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Mais uma vez, trata-se da Cultura, trata-se do Ho-
mem, determinado, sem dúvida, pelo complexo 
histórico e geográfico, portanto, econômico e so-
cial, mas, porque simbiose, superando suas deter-
minações para tornar-se liberdade criadora. Entre-
tanto, esta ‘superação’ não existiria, e, ainda menos, 
essa ‘liberdade criadora’, se não houvesse, na base, 
a ‘raça’ entre as determinações essenciais. Como 
escrevia o historiador Lucien Febvre, comentando 
a obra de Gilberto Freyre, ‘o brasileiro […] ainda 
que branco, fundamental e visivelmente branco, não 
deixa de ser uma obra prima de complicação racial 
e mental, desabrochada sob os trópicos. E […] um 
êxito psicológico e também histórico.’ Eu digo: cul-
tural, acima de tudo. (SENGHOR, 1964b, p. 3)

Consequentemente, Senghor trata o Brasil como um êxi-
to civilizacional devido à “mistura dos sangues e as trocas das 
civilizações” (SENGHOR, 1964b, p. 3).

É esta a mestiçagem, ainda que não a sublinhem, 
que faz a grandeza dos Grandes de hoje, mais que as 
ideologias antagônicas: dos Estados Unidos da Amé-
rica e da União das Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas. Mas o vosso êxito é exemplar […] sobretudo 
porque praticais, conscientemente, sem complexos, 
uma política de integração dos valores complemen-
tares. (SENGHOR, 1964b, p. 3)

Então, passa a falar do que entende sobre a formação histó-
rica e cultural do Brasil, com reiterada inspiração em Casa gran-
de & senzala, abordando a “indianidade” como “planta silvestre 
na qual enxertaram Lusitanidade e Negritude” (SENGHOR, 
1964b, p. 4) na qual foi a “moldura na qual se formaram, para 
falarmos como Gilberto Freyre, a família, a economia e a cul-
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tura, que explicam o brasileiro” (SENGHOR, 1964b, p. 4). 
Segue a arguição comentando que “os traços essenciais da Cul-
tura Brasileira contemporânea” procederiam da “latinidade” e 
“africanidade”, trabalhando na cultura assim como na política 
com os elementos de “simbiose, ciência e arte, história e visão, 
lucidez e sensualidade” (SENGHOR, 1964b, p. 4).

Senghor atrela a noção de raça e de cultura, que dariam 
corpo às suas expressões em cada civilização. Estes conjuntos 
trariam em si valores e características que, teleologicamen-
te, conformariam no futuro o conjunto maior uma “sinfonia” 
que será a futura “Civilização do Universal” (SENGHOR, 
1964a, p. 9):

Não serei eu quem negará, no complexo da Civi-
lização Brasileira, as contribuições da Latinidade 
são essenciais, como, num concerto, o papel do 
maestro. Ainda assim é preciso que haja executan-
tes, e, também, instrumentos. É aí que intervém 
a Africanidade e, antes de tudo, como elemento 
arábico-bérbere da Lusitanidade; mas, em segundo 
lugar e sobretudo, sob a sua forma mais originária 
e mais original de Negritude. Sem dúvida alguma 
é ela que, Energia Criadora, inflama a imaginação 
dos vossos escritores, dá formas e cores aos vossos 
monumentos como aos vossos quadros, oh! Acima 
de tudo dá ritmo ao coração-vulcão e melodia à be-
ca-brisa que é o Brasil! 

Assim, passa a lembrar que um dos motores da noção do 
universal, divulgada por Senghor, é a mestiçagem, ou seja, “a 
Cultura-Simbiose” (SENGHOR, 1964a), e que tanto o Brasil 
quanto Senegal, por serem conformados pelo enxerto da “lati-
nidade” na “africanidade”, estariam a favor da cooperação entre 
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os dois estados e da criação de um “novo humanismo” que seria 
capitaneado pelas universidades, propondo que a Universidade 
da Bahia seja o centro desta filosofia:

Digo: a Universidade. Pois, em virtude de sua eti-
mologia, o seu papel é ensinar, em todas as discipli-
nas, os valores da universalidade de cada civilização 
diferente e, em primeiro lugar, das que formaram 
o Brasil moderno. Mas especifiquei: a Universidade 
da Bahia. Pois, antes de ser de ‘todos os santos’, esta 
baía maravilhosa de graça, que é irmã da baía de Da-
car, tem sido de todos os homens, de todas as raças. 
(SENGHOR, 1964b, p. 5)

De forma que

Cabia à Universidade da Bahia e à Universidade de 
Dacar, antes mesmo da publicação desta mensagem, 
dar concretamente, como o sabeis, o exemplo da 
cooperação brasílico-africana no mais alto nível. 
Elas o fizeram, e hoje cabe-lhes desenvolver essa 
cooperação cultural ensinando, respectivamente, a 
seus estudantes, as virtudes complementares da La-
tinidade e Africanidade (SENGHOR, 1964b, p. 5)

Para ele, uma civilização propensa a misturas, simbiose e 
mestiçagem seria formada fluentemente por líderes da con-
temporaneidade e da democracia a ser fortalecida por meio do 
diálogo, sendo o Brasil o principal exemplo. Explana:

Mas o que significa ‘ensinar as virtudes complemen-
tares da Latinidade e da Africanidade’? É, precisa-
mente, ensinar as que fizeram, do Brasil, o que ele 
é: um dos construtores mais ativos da Civilização do 
Universal. E, do Senegal, no meio das nações afri-
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canas, um dos países da pesquisa e da experimen-
tação pelo Diálogo. Nunca tais virtudes foram tão 
necessárias do que agora no século das dicotomias 
e preconceitos, das confusões e simplificações, das 
ideologias sem espírito e das estéticas sem imagina-
ção. (SENGHOR, 1964b, p. 6-7)

Tendo todos estes aspectos em vista, a partir do discurso 
de Senghor constata-se que a constituição de suas visões, a 
respeito dos significados de “africanidade” e “negritude”, as-
sim como da relação íntima com o que ele entende por “la-
tinidade” (perpassada pela ideia do diálogo e da conciliação), 
que o Brasil transparece como desejado aliado dos interesses 
nacionais do Senegal.

Por fim, pode-se dizer que a viagem de 1964 tem como 
epílogo político os acontecimentos ocorridos em Brasília e ca-
pitaneados por Senghor e Castelo Branco. Aqui, os decalques 
foram os acordos de cooperação econômica e cultural assim 
como a questão do desejado apoio do Brasil aos movimentos 
anticolonialistas no continente africano.

1977: 
a segunda viagem oficial 

de Léopold Sédar Senghor ao Brasil

Na conjuntura de 1976 e 1977, quando da segunda viagem 
oficial de Léopold Senghor ao Brasil, a imprensa brasileira7 deu 
um amplo enfoque às opiniões políticas deste líder. A viagem 
foi consolidada com o evento de inauguração do prédio da em-

7  Os jornais consultados foram: Jornal Correio da Manhã, Jornal do Brasil e O Estado 
de S. Paulo.
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baixada senegalesa em Brasília (1977), selando novos acordos 
de cooperação com o governo de Ernesto Geisel (1974-1979). 
Na ocasião, “africanidade” e “negritude” foram conceitos que 
adentram novamente os debates políticos internacionais, nos 
quais o Brasil vem submergindo, em um contexto após a Revo-
lução dos Cravos (1974), ou seja, quando o governo brasileiro 
promove um distanciamento de Portugal e segue em tratativas 
de reaproximação com governos de países africanos e seus lí-
deres em busca de parceiros comerciais. Para este reposiciona-
mento, foi necessário ao governo brasileiro posicionar-se em 
uma geopolítica internacional a respeito de questões espinho-
sas, entre estas a Guerra Angolana e o apartheid sul-africano.

Em janeiro de 1976, na imprensa brasileira houve uma 
ampla cobertura da situação de Angola. Esta relacionou-se com 
o já referido interesse do Brasil, em termos de política externa, 
na aproximação com os países africanos recém-independentes, 
ex-colônias de Portugal, sobretudo Angola, pela questão dos 
recursos minerais, especialmente o petróleo. Justificou-se essa 
aproximação como natural a partir de uma retórica sobre o lu-
gar de liderança do Brasil em relação aos ditos “países africanos 
de língua e cultura portuguesa” e de um suposto e partilhado 
legado da “negritude”.

Por isso, houve uma cobertura por parte da imprensa bra-
sileira, da reunião da Organização da Unidade Africana (OUA), 
ocorrida em janeiro de 1976, expondo ao público como Sen-
ghor se posicionou em relação à questão angolana no plenário 
dos líderes africanos. Seu discurso é recebido no Brasil como 
exemplar. A cobertura brasileira do evento retrata: “E ontem 
ao falar na tribuna da OUA, numa tarde de grande inspiração, 
Senghor quis reabilitar o uso da ‘africanidade’, a partir justa-
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mente de uma exortação não demagógica à solidariedade”8, 
defendendo que “nenhuma participação legítima se conseguirá 
sem a participação do FNLA, UNITA ao lado MPLA” 9.

A supracitada reabilitação do uso da palavra “africanida-
de” é demarcada, nas teorizações de Senghor, pela diversidade 
cultural e pelo dinamismo migratório, considerando o conti-
nente em uma perspectiva de suas migrações populacionais e 
de sua história. Segundo o intelectual senegalês, esta seria o 
resultado das misturas entre as civilizações e suas respectivas 
culturas dentro do continente africano: a “civilização negro-
-africana”, cuja expressão seria a “negritude” e a “civilização 
arabo-bérbere”, cuja expressão seria o “arabidade”. Reitera que 
a “africanidade” teria forjado a civilização africana que, com as 
independências, estaria construído a sua modernidade.

Neste sentido, Senghor defendeu, para o caso de Angola, 
a convergência dos três movimentos10 justificada pelo concei-
to político de uma “africanidade” que foi olhado sob o prisma 
da conjunção da diversidade (uma frente única, tal como foi 
experienciado com a UPS11 no Senegal), tratando de definir 
os movimentos segregadores como contrários às civilizações 
africanas e sua suposta “natureza”.

O noticiário (Jornal do Brasil) atesta que Senghor teria 
insistido com os chefes de Estado e de governo para que te-
nham presente “a herança da africanidade no encaminhamento 

8  Jornal do Brasil, 11 de janeiro de 76, p. 10.
9  Ibid. As três siglas remetem aos três movimentos de libertação de Angola: FNLA (Fren-
te Nacional de Libertação de Angola), MPLA (Movimento Popular de Libertação de Ango-
la) e UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola).
10  Na reportagem, é referido que Senghor seria mais simpático à UNITA. Não são apre-
sentadas maiores justificativas sobre esta suposta simpatia.
11  União Progressista Senegalesa, frente única criada por Senghor no regime de partido 
único.
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da solução”12, sumarizando que, para o presidente senegalês, 
“o caminho da lucidez e da efetiva contribuição que se abre à 
OUA é aquele que possa emergir das próprias raízes africanas, 
da própria africanidade que plasmou no tempo e na história a 
solidariedade, a democracia e a unidade”13. Segundo a transcri-
ção de discurso, Senghor teria dito:

Por que – perguntou – nós, países africanos, vamos 
voltar nossas costas à civilização africana? Por que 
nós, africanos, com uma mensagem de fraternidade 
e de solidariedade humana tão rica como a africani-
dade, vamos desconhecer esta rica tradição e estes 
ricos valores em benefício de ideologias que não se 
identificam com nossos sentimentos?14

O senegalês buscou influenciar um acordo entre os mo-
vimentos angolanos através da tribuna da OUA. No entanto, 
países como o Brasil referendaram um movimento, o Movi-
mento Popular de Libertação de Angola (MPLA) como úni-
co representante do Estado angolano, retirando o apoio aos 
outros movimentos. Tal ocorre durante o governo Geisel sob 
chancelaria de Azeredo da Silveira, sendo considerado um dos 
episódios mais polêmicos da história do Itamaraty, pelas vistas 
grossas à recepção de armas da URSS e de Cuba em Angola15 
(DÁVILA, 2011).

12  Jornal do Brasil, 11 de janeiro de 1976, p. 10.
13  Ibid.
14  Ibid.
15  O diplomata que assume a embaixada brasileira em Angola em 1975 foi Ovídio Melo. 
Este foi enviado com a missão de referendar uma “nova era de relações com a África” e 
mostrar às ex-colônias portuguesas na África que o Brasil tinha definitivamente retirado 
o seu apoio a Portugal e seus “tentáculos colonialistas”. O Brasil foi o primeiro país a ter 
relações políticas com Luanda.



60 Léopold Sédar Senghor, a “negritude” e a “africanidade” (1964 e 1977)

Já em fevereiro de 1976, Senghor faz uma rápida passa-
gem pelo Rio Grande do Norte, em escala de sua viagem de 
retorno à Martinica. Em sua estada, pronuncia-se sobre o que 
ele destaca como “intervenções estrangeiras” no continente 
africano, pontuando a questão angolana, com a ressalva de 
que “sempre apoiou os movimentos de libertação nas ex-co-
lônias portuguesas”16.

Concomitantemente, o principal mote dos seus pronun-
ciamentos à imprensa brasileira foi o reiterado discurso sobre 
a proximidade do Brasil e do Senegal, tendo em vista fomen-
tar a cooperação cultural e econômica entre os dois países. Na 
ocasião, rememora o Movimento da Negritude, referindo-se 
ao Brasil e à “contribuição do Sangue negro para a formação 
do país”17. Diz que “esta contribuição se exprime na dança, na 
música, na pintura, na escultura e mesmo na arquitetura. Na 
verdade, pode-se dizer que o sangue Negro constitui o motor 
da civilização brasileira”. 18

De fato, Senghor é recebido no Brasil sob a ótica de sua 
atuação no Movimento da Negritude (sendo um “moderado e 
menos agressivo que Césaire e Damas”)19 e de sua produção 
poética, sendo apresentado como “um poeta ainda no poder”20 
e um “apóstolo do retorno às fontes africanas”21. Também é re-
cebido como um chefe de Estado que obteve “o reconhecimen-
to internacional como poeta, sem usar o prestígio do cargo”22, 
assim como um poeta que realizou a façanha de “ter conse-

16  Jornal do Brasil, 23 de fevereiro de 1976, p. 11.
17  Ibid.
18  Ibid.
19  Jornal do Brasil, 4 de novembro de 1977, Segundo Caderno.
20  Ibid.
21  Ibid.
22  Ibid.
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guido manter-se no poder, durante 17 anos, num continente 
como a África, em que as acomodações de terreno políticas 
costumam ser mais violentas que as geológicas”23. A sua prin-
cipal virtude colocada foi que ele “não seguiu a cartilha radical 
de outro poeta – Agostinho Neto”24.

É nesse contexto que emerge a figura de Mamadou 
M’Bangue, que foi nomeado cônsul do Senegal no Brasil e tor-
nou-se o principal interlocutor de Senghor no que tange o fo-
mento das relações culturais e comerciais com o Brasil, tendo 
por justificativa um discurso sobre uma negritude partilhada, 
definindo-a como “[...] expressão cultural do país, que é o con-
junto de valores culturais do mundo negro, tal como ele se 
exprime na vida e nas suas diversas instituições”25.

Em abril de 1977, o cônsul M’Bangue encontra-se com o 
governador do Rio de Janeiro26, Faria Lima27, com a finalidade 
de apresentar o projeto de criação de um escritório da Fun-
dação Léopold Senghor no Brasil28. Esta fundação, que já pos-

23  Ibid.
24  Ibid.
25  Jornal do Brasil, 5 de abril de 1976, p. 4.
26  Foi durante o governo Geisel que se funde o estado da Guanabara com o estado do Rio 
de Janeiro, com a nova denominação de “estado do Rio de Janeiro”. A fusão seria efetivada 
a partir de 15 de março de 1975.
27  Floriano Peixoto Faria Lima (Rio de Janeiro, 1917-2011) foi um militar, presidente 
da Petrobrás de 1973 a 1974 e governador do estado do Rio de Janeiro de 1975 a 1979.
28  Em 1976, através do Grupo Palmares (CAMPOS, 2006), em Porto Alegre, ocorre a 
criação de uma sede da Fundação Léopold Senghor, que tinha como objetivo “conscientizar 
o elemento negro e ativar a sua participação no desenvolvimento do país” (Jornal Zero 
Hora, 20 de novembro de 1976). Esta fundação foi alvo de observação pelo III Exército 
Brasileiro, que colocava a iniciativa como uma tentativa “sectária” tendo o “pretexto de va-
lorizar o elemento negro mas que na verdade tem propósitos racistas, de conotações e ila-
ções políticas perigosas”, como mostra o Dossiê do Serviço de Informação do III Exército. 
Disponível em: https://bit.ly/3t8AWdB . Acesso em: 20 jun. 2021. Segundo Adão (2002, 
p. 111), “em janeiro de 1984, foi registrada formalmente como Instituto Pró-Fundação Lé-
opoldo Sédar Senghor, nesta capital. Tem como objetivo principal a divulgação dos valores 
da civilização negra no mundo. Possui em Porto Alegre um Centro de Estudos Afro-Bra-
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suía escritórios no Senegal, Gabão, República dos Camarões e 
Costa do Marfim, buscava criar sede no Brasil tendo em vista a 
produção de pesquisas sobre história e cultura afro-brasileira e 
o fomento do intercâmbio cultural entre o Senegal e o Brasil29.

Por intermédio do cônsul, também houve uma intensa 
preparação para a recepção de uma segunda viagem oficial do 
presidente Senghor ao Brasil, o que ocorreu por ocasião da 
inauguração da embaixada do Senegal no Brasil, em novembro 
de 1977. Nesta viagem, Senghor é retratado pelos discursos 
políticos e pela imprensa brasileira como o “poeta da liber-
dade” e “um dos [poetas e políticos] mais significativos dos 
tempos modernos”30, desfrutando de “prestígio intelectual e 
político” internacional e destacando-se pelo seu papel prepon-
derante na “construção da África Moderna e nos caminhos da 
independência do seu país e do Continente Africano”31.

Neste período, o embaixador do Senegal no Brasil era so-
brinho do presidente, Simon Senghor. Nas ocasiões em que 
o embaixador se apresenta oficialmente, demarca o discurso 
sobre a negritude partilhada entre Brasil e o continente afri-
cano, seguindo a mesma linha diplomática do embaixador-so-
brinho anterior, Henry Senghor. Simon ressalta, por ocasião 
de discurso sobre a vinda do presidente Senghor, que “o Brasil 
é o país mais próximo dos países africanos, seja em termos de 
América Latina, seja em termos de todo o mundo”32 e que “o 

sileiros e Orientais, sendo que o aspecto ‘oriental’ embasa-se na tese de que os negros são 
oriundos de Madras – Índia, assim como considera como negros todos os povos de pele es-
cura. Sua organização, atualmente, é constituída de Presidente, Vice-Presidente, Secretária 
Geral, Diretoria de Finanças, Centro de Estudos, Coordenação de Atividades Religiosas, 
Diretoria Pró-Atividades Assistenciais, Representante da Fundação em Brasília”.
29  Jornal do Brasil, 22 de julho de 1976, p. 3.
30  Correio Braziliense, Brasília, Segundo Caderno, 15 de maio de 1977.
31  Correio Braziliense, Brasília, Segundo Caderno, 15 de maio de 1977.
32  Ibid.



63Camille Johann Scholl

fato de o governo brasileiro não ter interferido no processo de 
descolonização das colônias portuguesas na África não causou 
obstáculos para o bom relacionamento entre Brasil, Angola, 
Moçambique e Guiné”33. Também por conta da aproximação 
cultural entre Brasil e África Negra, um problema seria o rela-
cionamento do governo brasileiro com África do Sul e Rodésia 
por conta da opressão das minorias brancas e do apartheid, luta 
conjunta dos países africanos e do Brasil. Relembra os bons 
contatos do Senegal com Mário Gibson Barboza e Azeredo da 
Silveira, entre 1972 a 197534.

A segunda viagem presidencial oficial ocorreu em 4 
de novembro de 1977, sendo esta mais breve que a primei-
ra, ocorrida em 1964. A comitiva senegalesa foi à Brasília e 
o presidente Senghor é recepcionado pelo presidente Ernesto 
Geisel. Cabe dizer que as conversas travadas com Geisel obje-
tivavam entendimentos em prol da implantação de um centro 
industrial brasileiro na cidade senegalesa de Kaolac, projeto 
que estava em pauta em 1974 e que foi arquivado por conta da 
Crise do Petróleo35. Segundo o projeto, no centro seriam ins-
taladas empresas metalúrgicas e de produção de cimento que 
atenderiam o Senegal e outros países africanos. Em troca, o 
Senegal forneceria fosfatos ao Brasil36.

Senghor e sua comitiva visitam o Senado, a Câmara dos 
Deputados e o Supremo Tribunal Federal. Na noite de 4 de 
novembro, foi realizada a solenidade e festa de inauguração da 

33  Ibid.
34  Ibid.
35  A crise do petróleo referida aqui teve início em outubro de 1973 quando países mem-
bros da Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo lançaram um embargo 
petrolífero. O embargo foi direcionado às nações que eram vistas como apoiadoras de 
Israel durante a Guerra do Yom Kippur. Durou até os primeiros meses de 1974.
36  Jornal do Brasil, 4 de Novembro de 1977, p.2.
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Embaixada do Senegal em Brasília37. A nova embaixada em Bra-
sília e esta segunda viagem oficial de Senghor ao Brasil trazem 
à tona a memória da viagem de 1964 em razão dos significados 
políticos do evento: tornou-se um marco das relações com a 
“África Atlântica”38, o que transparece no discurso de ambos os 
presidentes. Geisel relembra a viagem de Senghor realizada em 
1964 e retoma os pontos do discurso de Senghor em Brasília, 
“Latinidade e Negritude”, no que concerne às características do 
povo brasileiro: a “gentileza”, tratando, logo após, de propagan-
dear o “desenvolvimento econômico e social”. Por fim, saúda a 
cooperação multilateral que o seu governo vem desenvolven-
do, sublinhando, sobre a relação Brasil-Senegal, que “o Senegal, 
herdeiro de duas ricas tradições culturais – a africana e a eu-
ropeia – tem condições muito peculiares para desempenhar o 
fecundo papel de universalização dos mais profundos sentimen-
tos humanistas comuns a ambos”39, colocando Senghor como o 
arauto destas misturas e da mensagem do universal.

Já Senghor, em discurso subsequente, reitera:

Seu país é, com efeito, um cadinho de raças, civiliza-
ções e religiões. Situa-se no cruzar dos caminhos do 
mundo total, fazendo do Brasil, verdadeiramente, 
um mundo novo, que reúne em seu seio, mais de-
senvolvidos pois vivem em uma simbiose, os traços 

37  Embaixada do Senegal é situada em Brasília na Avenida das Nações Norte. Manuel 
Mendes (1995, p. 359), na obra em que trata da história arquitetônica de Brasília, apresen-
ta que a Embaixada senegalesa “já estava pronta e funcionando havia mais de um ano, teve 
sua inauguração retardada para que a cerimônia fosse presidida por Senghor. Assim, pela 
primeira vez na história diplomática da nova Capital, o edifício-sede de uma Embaixada 
era inaugurado pelo Presidente do país representado, com a correspondente participação 
do Presidente brasileiro. Talvez por isso, aquela foi a maior solenidade do gênero até então 
realizada, com a presença de mais de 500 pessoas”.
38  Ibid.
39  Jornal do Brasil, 5 de novembro de 1977, p. 4. [Transcrição do discurso de Geisel]
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peculiares de todas as raças e todas as civilizações. 
Prefigura, desde hoje, o que será a civilização pan-
-humana do século XXI40.

Percebe-se que o discurso sobre o caráter de uma “bra-
silidade” como exemplo de mestiçagem ou, como apresentou 
Senghor em 1964, como produto de uma simbiose (biológica 
e cultural) congregando “todas as raças e civilizações”41, tor-
nou-se exemplar para a suposta “Civilização do Universal” ou 
“Pan-Humana” em processo de forja. Em consonância, Sen-
ghor destaca a presença da “negritude” na nação brasileira, jus-
tificando a necessária aproximação dos governos. Após tratar 
das continuidades do discurso entre as duas viagens, podem-se 
ressaltar as descontinuidades: há um apagamento do concei-
to de “lusitanidade”, tão reiterado em 1964, omitindo a refle-
xão sobre o legado da colonização portuguesa no Brasil, assim 
como as relações com Portugal e com as ex-colônias portugue-
sas pela via da irmandade.

Uma nova questão colocada em pauta na corrente viagem 
de Senghor, em 1977, tratou do debate do Partido Único42 e 
da construção do pluripartidarismo no Senegal. Há uma fra-
se de Senghor que é reiterada em muitas ocasiões, tanto pe-
los jornais quanto pelos discursos de recepção a Senghor nos 
lugares em que compareceu: a ideia da “necessidade de uma 

40  Ibid. [Transcrição e tradução do discurso de Senghor]
41  Ibid.
42  No Senegal, após a Crise de 1963 que impulsiona uma reforma constitucional supri-
mindo o cargo de primeiro-ministro e decretando poder absoluto ao presidente, Léopold 
Senghor, que também ocupava o cargo de secretário-geral do partido (União Progressista 
Senegalesa), o qual vira Partido Único (coalizão) em 1966. A próxima revisão constitucio-
nal ocorre em 1973 após um processo de abertura política e ampliação da democratização 
iniciado na década de 70 (GELLAR, 2002).
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democracia com freios”43. Cito: “A preferência feita pelo pre-
sidente do Senegal, Léopold Senghor, à necessidade de prati-
car uma democracia com freios, foi o assunto mais comentado 
durante o rápido coquetel que se seguiu à sessão especial” 44. 
É colocado no debate político o exemplo da “democracia com 
freios” do Senegal que, após crise política de 196845, reali-
zou um processo lento de abertura política na direção de um 
multipartidarismo controlado, permitindo um certo grau de 
redemocratização no Estado e nas instituições, como os sin-
dicatos46. Em 1973, houve uma nova constituição senegalesa 
que permitiu a criação e legalização de três partidos47. O mo-
delo da abertura política – a “democracia com freios” – entra 
no debate no mesmo contexto ao qual o governo de Geisel 
coloca em pauta uma abertura “lenta, gradual e segura”48 para 
o regime ditatorial em voga no Brasil.

A aproximação entre Senghor e Geisel foi patente, tanto 
é que realizaram um pronunciamento conjunto repudiando a 
situação internacional das discriminações raciais na África Aus-
tral49, principalmente o apartheid (DÁVILA, 2015). Tornam 

43  Jornal do Brasil, 8 de novembro de 1977, p. 4.
44  Ibid.
45  O ano de 1968 é o ápice da crise política e do descontentamento popular com o au-
toritarismo do governo de Senghor. É neste contexto que há a tentativa de assassinato de 
Senghor por um jovem dentro da Grande Mesquita de Dakar.
46  Em 1966, quando é decretado o Partido Único de coalizão, cria-se a União Nacional 
dos Trabalhadores do Senegal, em substituição aos sindicatos, e por lei deu-se o direito de 
dissolver os movimentos ou associações vistos como ameaças à ordem pública (GELLAR, 
2002; SECK, 2005).
47  Partido Socialista (ligado à social-democracia), Partido Africano da Independência (li-
gado ao marxismo-leninismo) e Partido Democrático Senegalês.
48  Assumia o compromisso com “distensão lenta, gradual e segura”. Geisel procurou en-
frentar a denominada “linha dura”, ou seja, os setores do exército que eram contra a aber-
tura democrática.
49  Jornal do Brasil, 8 de novembro de 1977, p. 4.
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público um documento conjunto, com fins de visibilidade in-
ternacional, colocando a preocupação em relação à questão do 
preconceito racial. Cabe dizer que a África do Sul foi o prin-
cipal parceiro comercial do Brasil no continente africano até 
o início da década de 1970 (DÁVILA, 2015), posteriormente 
superado pela Nigéria. Com essa mudança de eixo comercial, 
o governo brasileiro passa a se afastar o sul-africano. O ápice 
do afastamento ocorre no governo Geisel, com o projeto de 
envio de delegação brasileira à Conferência na ONU sobre ra-
cismo e apartheid.

Esta crítica ao apartheid se relaciona com o entendimen-
to do chanceler Azeredo da Silveira de que os países africanos 
procuravam uma aproximação com o Brasil pela via do legado 
comum da “negritude”, retórica que fortaleceria as possibili-
dades de acordos no campo econômico e comercial. Assim, o 
Brasil passa a adotar um discurso internacional de combate à 
discriminação racial e ao racismo, colocando-se solidário aos 
países africanos. Concomitantemente, desconsidera a crítica 
ao racismo no Brasil, seguindo com a propaganda do Brasil 
como exemplo de “democracia racial”, desconsiderando e in-
clusive perseguindo politicamente figuras políticas que pauta-
vam a questão, como Abdias do Nascimento50.

50  Nascimento, que estava exilado do Brasil por questões políticas, seguia atuando na 
denúncia internacional do racismo perpetrado pelo governo brasileiro e pelo Itamaraty, 
demonstrando a falácia da ideia da ausência de racismo e de uma suposta democracia ra-
cial brasileira, distorções que vinham inspiradas no lusotropicalismo. Como em 1966, no 
Primeiro Festival Mundial de Artes Negras (FESMAN) ocorrido no Senegal, Nascimento 
também comparece, a convite da delegação estadunidense, ao Festival de Artes e Culturas 
Negras (FESTAC) ocorrido em Lagos, na Nigéria, em 1977. Na ocasião, Nascimento ins-
creve Racial Democracy in Brazil: Myth or Reality, durante seu exílio na Nigéria. No entanto, 
por articulações entre os governos nigeriano e brasileiro, que eram grandes parceiros co-
merciais, o trabalho de Abdias é barrado. À revelia, o texto que seria apresentado é mime-
ografado e distribuído durante o evento, assim como é publicado, em 1978. A denúncia da 
“democracia racial” como farsa causa uma grande tensão com a delegação brasileira, des-
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Considerações finais

A partir das duas viagens oficiais do presidente senegalês 
Léopold Senghor ao Brasil em dois contextos políticos distin-
tos (1964 e 1977), foi possível observar como este intelectual 
coloca em seus discursos políticos os conceitos “africanidade” 
e “negritude”. Diante destas conjunturas, podem-se apreender 
diferentes usos semânticos-políticos no que tange à posiciona-
mentos a respeito de questões: a guerra colonial portuguesa 
e as descolonizações, o apartheid sul-africano e a guerra ango-
lana. De igual maneira, nestes dois momentos e a partir des-
tas viagens, foi possível perceber que há diferentes recepções 
do Movimento da Negritude no Brasil, assim como diferentes 
formas de apropriação destes mesmos conceitos.

Cabe ressaltar que Senghor colocou-se dentro de um de-
bate preexistente no que concerne à raça e cultura e, ao olhar 
o Brasil, realizou uma leitura que coloca o acento na formação 
patriarcal da história e sociedade do Brasil com base na obra do 
pernambucano Gilberto Freyre e do lusotropicalismo. Neste 
ínterim, a “africanidade” e a “negritude” ficaram em relevo nas 
colocações do senegalês, promovendo a altercação entre as di-
ferenças de significados destes dois conceitos.

De igual maneira, foram colocadas em pauta visões a 
respeito da relação do Brasil com o continente africano, ob-
servando que o Senegal, antiga colônia francesa, foi um dos 
precursores nas relações do Brasil com Estados recém-inde-
pendentes em África e que isso se deve ao bom trânsito do 

construindo, ponto a ponto, a imagem internacional que o Brasil estava propagandeando, 
assim como as justificativas “morais” de uma relação de irmandade com os líderes e países 
do continente africano. Abdias do Nascimento, em uma de suas ácidas críticas, coloca em 
xeque os pressupostos intelectuais e “científicos” da suposta “harmonia racial” e ausência 
de preconceito à brasileira.
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presidente Senghor no alto escalão da política brasileira à épo-
ca, acabando por defender a ideia de que o Brasil deveria ser 
líder de um possível projeto político de uma “Comunidade 
Luso-afro-brasileira” como solução negociada para a guerra 
colonial portuguesa, construindo um discurso comum de uma 
“negritude” partilhada entre África e o Brasil e, também, de 
um caráter miscigenado compartilhado entre Brasil e países do 
continente africano, olhando este último pela via da definição 
de uma “africanidade”.
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Maíza de Castro Paião
Ricardo Oliveira da Silva

Tombou morto em outubro de 1918, num dia tão 
tranquilo em toda a linha de frente, que o comunica-
do limitou-se a uma frase: “Nada de novo no front.” 
(Erich Maria Remarque)

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918), acontecimento 
deflagrado na Europa, apresentou de forma inédita o uso 

mortífero da tecnologia no conflito bélico e resultou em imen-
sa devastação do ponto de vista econômico e social. O impacto 
dessa guerra pode ser ilustrado pela forma como foi denomi-
nada pelos contemporâneos: A Grande Guerra. Com este capí-
tulo, pretendemos demonstrar de que maneira este conflito foi 
interpretado por Erich Maria Remarque (1898-1970) na obra 
literária Nada de novo no front, publicada na Alemanha em 1929.

Nada de novo no front e 
a Grande Guerra (1914-1918)

Capítulo III
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Definimos Erich Maria Remarque como um intelectual 
sociocultural cuja obra interpreta os traumas de uma geração 
que viveu a guerra. De acordo com Jean-François Sirinelli 
(2003), o intelectual sociocultural engloba os criadores e me-
diadores culturais, como jornalistas, escritores e professores. 
Uma segunda definição de intelectual é a noção de engajamen-
to, que o apresenta como ator que milita em nome de certas 
causas, sendo testemunha ou consciência. Uma tal acepção não 
é, no fundo, autônoma da anterior, já que são dois elementos 
de natureza sociocultural, e sua notoriedade sendo reconheci-
da pela sociedade em que ele está inserido, “especialização esta 
que legitima e mesmo privilegia sua intervenção do debate da 
cidade –, que o intelectual põe a serviço da causa que defende” 
(SIRINELLI, 2003, p. 243).

Na perspectiva de história intelectual de Jean-François Si-
rinelli também é apresentado o conceito de geração, que diz 
respeito aos acontecimentos marcantes vividos em comum por 
uma coletividade, fazendo com que o intelectual se defina por 
meio de uma herança ou legado. Estes são acontecimentos for-
tes o suficiente para unir um estrato demográfico em torno 
dele. Por certo, as repercussões do acontecimento fundador 
não são eternas e referem-se, por definição, à gestação dessa 
geração e seus primeiros anos de existência. Mas “uma gera-
ção dada extrai dessa gestação uma bagagem genética e desses 
primeiros anos uma memória coletiva, portanto ao mesmo 
tempo o inato e o adquirido, que a marcam por toda a vida” 
(SIRINELLI, 2003, p. 255).

O conceito de geração nos ajuda a definir Erich Maria 
Remarque como um escritor marcado pelo acontecimento da 
guerra, evento compartilhado pela geração de jovens à qual 
ele pertencia em meados da década de 1910. Por outro lado, 
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a ideia de engajamento situa o livro de Erich Maria Remar-
que, Nada de novo no front, não apenas como uma obra literária 
que oferece uma compreensão sobre a guerra de 1914-1918, 
mas expõe os temores diante do clima beligerante do final da 
década de 1920, especialmente na Alemanha, onde o nacio-
nal-socialismo (nazismo), sob a liderança de Adolf Hitler, se 
projetava com força no cenário político.

Em termos metodológicos, procuramos nos orientar 
pelas considerações de François Dosse (2004), pensador que 
afirma que a história intelectual só pode ser profícua quando 
articula a abordagem internalista com a externalista no estudo 
da obra, sem ficar restrita a uma única opção:

O que pode emergir de uma abordagem ao mes-
mo tempo internalista e externalista não são meca-
nismos de causalidade mas, mais modestamente, a 
explicação de correlações, de simples vínculos pos-
síveis, como hipóteses, entre o conteúdo exprimi-
do, o dizer, de um lado, e a existência de redes, o 
pertencimento de geração, a adesão a uma escola, 
o período e duas problemáticas do outro. (DOSSE, 
2004, p. 298-299)

Apresentados o tema e o referencial teórico e metodo-
lógico que orienta nosso trabalho, informamos que ele está 
dividido em três partes: a) a primeira versa sobre as relações 
entre história, literatura e conhecimento histórico; b) a segun-
da aborda a história e o contexto literário do período da guerra 
de 1914-1918; c) por fim, a última parte do capítulo apresenta 
a leitura de Erich Maria Remarque sobre o impacto do conflito 
na vida do indivíduo em Nada de novo no front.
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História, Literatura e Conhecimento Histórico

Ao falarmos no ofício do historiador, e como ele é desen-
volvido, estamos pensando em historiografia, ou seja, produção 
de conhecimento histórico. De acordo com Michel de Certeau 
(2008), o conceito de historiografia está relacionado com o 
local institucional e social em que o saber é produzido, com os 
métodos da análise realizada pelo historiador e com a forma 
como o texto é construído. As técnicas utilizadas na produção 
do conhecimento são diferentes conforme as demandas sociais 
e os espaços institucionais onde o historiador está presente. A 
pesquisa histórica ocorre no meio histórico e cultural onde ele 
lida com os fatos naturais constituídos historicamente. Fazen-
do uma conexão entre natureza e as relações sociais, usando 
esses fatos para transformá-los em história, materializando-os 
e desconstruindo-os, os apresenta como produto histórico: 
“De resíduos, de papéis, de legumes, até mesmo das geleiras e 
das neves eternas, o historiador faz outra coisa: faz deles a histó-
ria. Artificializa a natureza” (CERTEAU, 2008, p. 79).

Já no caso da literatura, o texto literário costuma ser visto 
como sinônimo de ficção ou fingimento, produto destinado a 
entreter o leitor, transportando-o para universos imaginários. 
Ao estar associada com a ficção, a literatura se diferenciaria 
conceitualmente da história produzida pelos historiadores, que 
teria comprometimento com a verdade dos fatos passados. Por 
outro lado, toda ficção está sempre enraizada na sociedade, 
pois é em determinadas condições de espaço, tempo, cultura 
e relações sociais que “o escritor cria seus mundos de sonhos, 
utopias ou desejos, explorando ou inventando formas de lin-
guagem” (FERREIRA, 2012, p. 67).
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A literatura é composta por um conjunto de componentes, 
como a linguagem por meio do qual o texto é produzido, temas, 
assuntos sociais e psicológicos, os quais são organizados de acor-
do com os objetivos e a criatividade do escritor. Diante disso, a 
pesquisa histórica tem contribuído justamente para a compreen-
são dos modos como a literatura foi concebida, particularizada 
em relação a outras expressões orais ou escritas, transmitida, 
lida, compartilhada ou apropriada pelos diferentes grupos so-
ciais das diversas épocas e sociedades. E, diríamos mais, “para 
o entendimento dos distintos papéis que, ao longo tempo, ela 
desempenhou na existência dos seres humanos, em suas várias 
dimensões sociais ou subjetivas” (FERREIRA, 2012, p. 68).

Um outro ponto que deve ser frisado é que os gêneros 
literários são uma forma de definir a produção literária, como 
a poesia e a prosa na forma de romance, conto, novela. Mas 
esses gêneros também sofrem alterações conforme o material 
e o contexto em que são produzidos, não podendo ser classi-
ficados apenas com as teorias tradicionais que subtraem a his-
toricidade das criações artísticas. O livro Nada de novo no front 
pode ser definido no gênero romance. Esse gênero surgiu na 
Idade Média, com os romances de cavalaria. Na época do Re-
nascimento (séculos XIV-XVI), apareceu o romance pastoril e 
sentimental e, no século XVII, o romance barroco com carac-
terísticas mais aventureiras. Já o romance moderno floresceu 
em meados do século XIX.

Para Angélica Soares (2007), o enredo do romance mo-
derno se caracteriza pela presença de personagens como ele-
mento central da narrativa, postos como essenciais na com-
posição da obra. O personagem pode aparecer por meio de 
um narrador ou ser ele o próprio narrador da história. Nesse 
último caso, o personagem que narra a história pode ser o pro-



76 Nada de novo no front e a Grande Guerra (1914-1918)

tagonista da história, o que é chamado narrador autodiegéti-
co. E pode ainda ser o narrador observador que acompanha os 
personagens influenciando na história. Quando o narrador é 
apenas aquele que relata a história, que conhece intimamente 
os personagens, chama-se narrador heterodiegético.

No romance, a narrativa é construída por meio de uma de-
terminada ordem de tempo, organizada na adoção de palavras 
e frases que expõem os fatos da história de forma cronológica, 
tendo como elementos indicadores os dias, os meses, as horas 
e os anos. O espaço no qual a história se desenrola é essencial, 
pois, além de ser o plano de fundo, influencia diretamente no 
desenvolvimento da obra junto ao fator tempo. Outra carac-
terística importante no romance moderno é o ponto de vista 
do autor, o que pode ser observado de três formas: o conhe-
cimento por trás da história, que é quando o narrador conhe-
ce intimamente os personagens e a história; a visão “com”, ou 
seja, que é quando o narrador conhece a história da mesma 
forma que os personagens e, por fim, a visão de fora, quando o 
narrador é apenas o contador da obra (SOARES, 2007).

A Grande Guerra (1914-1918) 
e o Contexto Literário:

A história da Grande Guerra

O conflito que atualmente é conhecido como Primeira 
Guerra Mundial iniciou-se em 1914 e acabou em 1918. En-
tre os fatores que ajudam a explicá-lo, citamos: a competição 
industrial e comercial entre a Alemanha, potência emergente, 
e a Inglaterra, principal economia na época; a disputa entre 
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nações europeias por hegemonia em busca de territórios co-
loniais; ambições geopolíticas do Império Russo na Europa 
Oriental fomentadas pelo pan-eslavismo; sentimentos nacio-
nalistas em regiões da Europa, como nos Bálcãs; o desejo re-
vanchista da França em relação à Alemanha após a derrota na 
guerra franco-prussiana. Esse conjunto de fatores marcou a 
história da Europa entre 1870 e 1914, época denominada de 
“paz armada”, dada a tensão geopolítica presente, mas sem 
conflagração de guerras no continente. Nesses anos, quase to-
das as nações europeias adotaram o serviço militar obrigató-
rio, o que acarretou em

Elevação do prestígio social do oficialato, a crescente 
influência dos exércitos na sociedade e na política de 
seus países, o relativo nivelamento dos diversos seg-
mentos sociais graças à forçada coexistência entre 
eles imposta pela disciplina dos quartéis, a alfabeti-
zação dos mais humildes levada a efeito nas escolas 
dos regimentos militares e, principalmente, a exa-
cerbação do patriotismo e do civismo entre todos os 
escalões da sociedade. (RODRIGUES, 1986, p. 31)

As relações internacionais entre os países europeus nesse 
período presenciaram a criação de dois grandes blocos de cará-
ter político e militar. De um lado, havia a Tríplice Aliança, com 
destaque para o Império Austro-Húngaro, Itália e Império Ale-
mão. De outro lado, a Tríplice Entente, com protagonismo da 
França, Inglaterra e Império Russo. Nesse cenário, se, por um 
lado, a maioria das nações europeias buscava estabelecer um 
sistema equilibrado de forças no continente, por outro lado, 
“cada uma delas buscava inclinar a balança do poder a seu favor, 
geralmente formando e fortalecendo alianças político-milita-
res” (RODRIGUES, 1986, p. 31).
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Para Mazurek (2014), o estopim da eclosão da guerra em 
1914 foi o conflito dos Balcãs. Em 1906, a Áustria havia ane-
xado territórios da Bósnia e Herzegovina, impedindo o cres-
cimento da Sérvia. Diante disso, ganhou força um movimento 
nacionalista sérvio que defendia a criação da “grande Sérvia”, 
cujo entrave seria o Império Austro-Húngaro. Em 28 de junho 
de 1914, Francisco Ferdinando, futuro governante do Império 
Austro-Húngaro, foi assassinado em Saravejo, capital da Bós-
nia. Devido à política da Tríplice Aliança e Tríplice Entente, 
esse episódio acionou uma série de compromissos que condu-
ziu os países europeus a uma guerra de dimensão continental. 
As nações envolvidas no conflito projetavam um conflito de 
curta duração, só que o aumento do tempo de guerra causa-
do pelas trincheiras impediu a concretização dessa projeção. A 
guerra iniciada em 1914 só foi terminar em 1918 por meio do 
tratado de paz assinado em 28 de junho de 1919, em Versalhes. 
Por meio desse tratado, a Alemanha foi considerada a princi-
pal culpada pelo início da guerra. Ela perdeu territórios, suas 
colônias foram entregues à Liga das Nações, ficou proibida de 
desenvolver indústria bélica e foi condenada a pagar indeniza-
ções de guerras de 132 bilhões de marcos em ouro até 1951.

Conforme Luciana de Lima Martins (2008), o conflito de 
1914-1918 pode ser considerado a grande guerra da burgue-
sia, devido aos interesses dos países envolvidos. Cada Estado 
europeu almejava algum objetivo, na maior parte deles era a 
conquista de territórios, o que fez o episódio dos Bálcãs servir 
de pretexto necessário para reconfigurar o quadro político da 
Europa. Já em termos de consequências da guerra, Eric Hobs-
bawm (1995) destaca que houve o fim dos impérios Alemão, 
Russo, Otomano e Austro-Húngaro, a criação da Sociedade das 
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Nações para mediar conflitos e impedir novas guerras e o saldo 
de cerca de nove milhões de mortos e 40 milhões de inválidos.

A guerra também pôs fim à “Belle Époque”, expressão usa-
da para definir a imagem cultivada pela elite europeia na virada 
do século XIX para o XX de que viveria em um mundo de 
progresso tecnológico e econômico sob o auspício dos valores 
políticos liberais que resultaria em um “paraíso na terra”. Po-
rém, as consequências sociais e os traumas deixados pela guer-
ra foram imensos, começando pelos soldados que entraram na 
guerra ainda em tenra idade. Eles foram encorajados a matar os 
“inimigos” em nome da pátria e ver amigos e conhecidos serem 
mortos. Diante disso, “para os que cresceram antes de 1914, o 
contraste foi tão impressionante que muitos se recusaram a ver 
qualquer continuidade com o passado. ‘Paz’ significava ‘antes 
de 1914’: depois disso veio algo que não merecia esse nome” 
(HOBSBAWM, 1995, p. 30).

Além disso, as demandas da guerra exigiram grandes es-
forços das populações, pois eram necessários mantimentos e 
armamentos, afetando diretamente a vida das pessoas que não 
estavam nos campos de batalha. Conforme Eric Hobsbawm 
(1995), a guerra moderna mobiliza todos os cidadãos, pois faz 
uso de armamentos pesados que exige vultosos recursos eco-
nômicos. Esse foi o caso da guerra de 1914-1918, que durou 
mais tempo do que foi imaginado e exigiu mais homens, ar-
mamentos e mantimentos. E foi em face de todos esses fatores 
que o conflito foi chamado pelos seus contemporâneos de a 
“Grande Guerra”. Somente anos mais tarde, após o encerra-
mento da guerra de 1939-1945, muito mais devastadora e bru-
tal, é que a guerra de 1914-18 passou a ser chamada não de a 
Grande Guerra, mas de “1ª Guerra Mundial”.
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A literatura na época da Grande Guerra

Um outro ponto que gostaríamos de destacar na segun-
da parte desse capítulo é o cenário literário alemão na época 
da Grande Guerra, já que a obra de Erich Maria Remarque é 
um produto da literatura desse país. Para Antônio Sousa Ribei-
ro (2014), quando a guerra eclodiu na Europa em 1914, ha-
via um clima de entusiasmo patriótico e até mesmo de anseio 
por uma guerra. Inúmeros discursos belicistas e nacionalistas 
eram apresentados nos meios de comunicação, proporcionan-
do a apresentação de histórias e literaturas com a romantização 
da guerra. Na Alemanha, o discurso belicista foi impulsionado 
através da difusão de elementos culturais (literários) entre a po-
pulação, que via a sua participação em batalhas como uma ques-
tão de defesa de status, valores patrióticos e religiosos, ao invés 
da preocupação com a conquista de territórios ou geopolítica, 
típica dos Estados, tornando a cultura um instrumento de luta:

Quando, em 27 de janeiro de 1915, Guilherme II 
condecorou alguns dos mais salientes poetas alemãs 
da guerra, não estava a reconhecer e premiar, na-
turalmente, a relevância literária dos autores agra-
ciados, mas sim o que, com boas razões, entendia 
ser um contributo imprescindível e altamente eficaz 
para o esforço da guerra. (RIBEIRO, 2014, p. 171)

No período, houve um alinhamento de vários indivíduos 
do campo intelectual com os interesses dos respectivos países 
dos quais faziam parte, expresso em poemas de adoração na-
cional e ódio aos inimigos. Por exemplo: “Até ao final de 1915, 
tinham sido publicados na Alemanha 235 volumes de lírica de 
guerra e 800 livros de literatura de guerra em geral” (RIBEI-
RO, 2014, p. 174). Nesse país, surgiram produções de nomes 
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sem grande expressão na literatura, nas artes e nas ciências. 
Ao trabalho dessas pessoas foi dada visibilidade por setores da 
sociedade não necessariamente pelas suas qualidades, mas por 
mostrarem a “superioridade cultural” alemã.

Antônio Sousa Ribeiro (2014) escreve que autores viam 
no conflito iniciado em 1914 uma chance de renovação do povo 
e de avanço da própria história. O discurso intelectual e o dis-
curso poético sobre a guerra estão permeados pela ideia de re-
generação. É este um dos mitos literários mais poderosos da 
época, alimentado pela consciência de um mundo estagnado, fi-
nalmente posto em movimento. São inúmeras as variações des-
te motivo no contexto europeu, “desde a ideia da guerra como 
higiene do mundo defendida por Marinetti até as visões de um 
apocalipse renovador presentes em poemas e ensaios um pouco 
por toda a Europa beligerante” (RIBEIRO, 2014, p. 176).

Contudo, a literatura de apologia à temática bélica co-
nheceu, após o fim da guerra em 1918, o desejo de setores da 
sociedade europeia de romper com as visões enaltecedoras dos 
valores da guerra. A partir disso foi desenvolvida uma literatu-
ra com temática antiguerra e pacifista. Um exemplo literário 
foi Nada de novo no front, obra de Erich Maria Remarque, pu-
blicada em 1929. O livro informa, em tom de denúncia, que a 
realidade no campo de batalha era muito diferente da roman-
tização exposta na literatura e nos discursos dos governantes: 
a guerra é cruel.
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Nada de Novo no Front e 
a Grande Guerra (1914-1918):

A história da obra Nada de novo no front

A Grande Guerra (1914-1918) foi um evento determi-
nante na mudança de valores e comportamentos em segmen-
tos da sociedade europeia que cresceram na “Belle Époque” e na 
“Paz Armada”. Uma dessas mudanças apareceu no campo lite-
rário. As obras que surgiram no cenário pós-1918 descrevem o 
horror da guerra e mostram como a honra e o orgulho patrió-
tico foram utilizados para maquiar a crueldade e selvageria do 
conflito. Um dado que chama atenção é que parte das narrati-
vas antiguerra são feitas por pessoas que lutaram no conflito. 
E quem a escreve busca se reconstruir como sujeito através da 
literatura. É como se o encontro com a escrita produzisse a 
libertação de angústias e traumas reprimidos no inconsciente. 
Neste contexto temos obras como Os quatro cavaleiros do apo-
calipse, publicado em 1916, de Vicente Blasco Ibáñez, escrito 
pelo autor após sua decisão de ficar em Paris e acompanhar o 
conflito europeu de perto. A obra de Reinhard Goring, Bata-
lha naval, publicada em 1917, uma narrativa sobre a batalha da 
Jutlândia ocorrida no ano de 1916. Nela, é descrita o destino 
de sete marinheiros que lutaram em alto mar. A peça teatral 
de Bertolt Brecht, Tambores na Noite, publicada em 1922, e que 
conta sobre o regresso de um sobrevivente da Primeira Guerra 
Mundial para casa, mostrando a dificuldade em reestabelecer a 
vida cotidiana (JAECKEL, 2016).

Uma das principais contribuições para a literatura anti-
guerra da época foi escrita por Erich Maria Kramer, nascido 
em Osnabrück, Alemanha, em 1898. Aos 18 anos ele largou os 
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estudos na Universidade de Münster para se alistar no exército, 
encorajado pelos seus professores e familiares a entrar no con-
flito pelo amor à pátria. Na guerra ele feriu-se diversas vezes 
e viu companheiros serem mortos, feridos e mutilados pelos 
combates. Tudo isso ajudou a colocar em descrédito a visão ro-
mântica do campo de batalha. Ao findar o conflito em 1918 ele 
retornou para a Alemanha e trabalhou de pedreiro, motorista 
e agente de negócios, até se estabilizar financeiramente como 
jornalista. Apesar da estabilidade, não esqueceu o pesadelo da 
guerra, que o atormentava em noites de insônia ocupadas em 
preencher cadernos, anotando ali os detalhes dos horrores que 
viveu. Em 1929, publicou Nada de novo no front com o pseudô-
nimo de Erich Maria Remarque (o nome do meio foi alterado 
em homenagem a sua mãe):

Nada de novo no front é um romance antiguerra, na 
qual os horrores da Primeira Guerra Mundial são 
narrados a partir do ponto de vista de um jovem sol-
dado, Paul Bäumer. A obra é considerada uma cons-
trução perfeita de sequências alternantes entre situa-
ções cruéis, aterrorizantes, aberrantes, emocionais e 
humorísticas, [...]. Nada de novo no front foi publicado 
em forma de folhetim pela Vossische Zeitung em 10 de 
novembro de 1928 e, em forma de livro, pela Pro-
pyläen Verlag no dia 29 de janeiro de 1929. Em 11 
semanas foram vendidos mais de 450.000 exempla-
res e a obra foi traduzida para 26 idiomas ainda no 
mesmo ano. (JAECKEL, 2016, p. 13)

Depois da ascensão de Adolf Hitler ao poder na Alemanha 
em 1933, Erich Maria Remarque precisou abandonar o país, 
cujo novo governo não via com bons olhos sua obra: “os na-
zistas baniram e queimaram os livros de Remarque, alegando 
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que o autor nem sequer tinha participado da Primeira Guer-
ra Mundial” (JAECKEL, 2016, p. 13). O autor refugiou-se na 
Suíça por um período e, a partir de 1939, mudou-se para os 
Estados Unidos, onde se naturalizou em 1947, sendo que, des-
de 1938, tinha tido sua cidadania alemã retirada pelas autori-
dades nazistas. Remarque faleceu na Suíça em 1970 aclamado 
como um dos principais escritores de língua alemã.

A guerra em Nada de novo no front

Paul Bäumer, o personagem principal de Nada de novo no 
front, vai para guerra aos seus 18 anos, instigado pelos pais 
e professores, junto com outros jovens da sua turma, todos 
eles estimulados pelo amor à pátria e pela visão romântica 
da guerra, em que os soldados faziam grandes e belos feitos, 
tornando-se heróis épicos, mas sem nenhum deles ter expe-
riência de batalha:

É verdade que um de nós vacilou, e não quis acom-
panhar os demais. Foi Josef Behm, um rapaz gordo 
e calmo. Finalmente, deixou-se convencer, pois do 
contrário as coisas teriam ficado impossíveis para ele. 
Talvez houvesse outros que pensavam como ele, mas 
não ousaram proceder de outra forma, pois, naquela 
época, até os nossos próprios pais usavam facilmente 
a palavra “covarde”. As pessoas não tinham ideia do 
que estava para vir. Os mais sensatos eram realmente 
os pobres, os simples: viram logo que a guerra era 
uma desgraça, enquanto as classes mais altas não se 
continham de alegria, embora fossem elas justamen-
te que deveriam ter previsto mais depressa as suas 
consequências. (REMARQUE, 1974, p. 19)
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A palavra “covarde” sinaliza para a reprovação direcio-
nada a quem não fosse fiel ao compromisso de se engajar em 
uma guerra que era pintada como justa, por ser uma defe-
sa dos valores da pátria. Paul Bäumer se alista no exército 
acreditando nisso, mas em pouco tempo começa a entender 
o que realmente se passa por trás das ordens dos oficiais que 
comandam a guerra:

Não dispúnhamos de planos definidos para o futuro, 
e apenas uma minoria possuía ideias precisas sobre 
uma carreira ou uma profissão para orientar sua 
existência; em compensação, estávamos cheios de 
ideias vagas, que emprestavam à vida, e também à 
guerra, um caráter idealista e quase romântico. [...] 
Com nossos olhos jovens e alertas, vimos que o con-
ceito clássico de pátria dos nossos mestres desen-
volvera-se, até então, com uma renúncia completa 
da personalidade, de uma forma que nunca ninguém 
ousaria exigir do mais humilde servente. Bater 
continência, ficar em posição de sentido, desfilar, 
apresentar armas, direita volver, esquerda volver, 
bater calcanhares, receber insultos, e expor-se a mil 
complicações: julgávamos o nosso dever uma coisa 
muito diferente, e vimos que nos preparavam para 
o heroísmo como se ensinam cavalos de circo. Mas 
nós nos habituamos rapidamente. Chegamos até a 
compreender que uma parte de tudo isto era neces-
sário; outra, no entanto era igualmente supérflua. 
O soldado tem um faro muito apurado para estas 
distinções. (REMARQUE, 1974, p. 27-28)

Já no período de treinamento, Paul Bäumer e seus compa-
nheiros eram expostos a situações extremas de sobrevivência. 
Mas eras lhe dito que o treinamento era vital e que os deixa-
riam mais fortes e resistentes. Sem o treinamento, a maioria 
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dos soldados teria enlouquecido logo no início da guerra. O 
objetivo era moldar uma nova personalidade que os preparasse 
para o conflito:

Tornamo-nos duros, desconfiados, impiedosos, vin-
gativos e brutais – e isso foi bom, porque eram pre-
cisamente estas qualidades que nos faltavam. Se nos 
tivessem mandado para as trincheiras sem este pe-
ríodo de formação, a maioria, sem dúvida, teria en-
louquecido. Mas, assim, estávamos preparados para 
o que nos esperava. Não entregamos os pontos; pelo 
contrário, nós nos adaptávamos da melhor forma 
possível às situações; nossos vinte anos, que nos di-
ficultavam tantas coisas, nos ajudaram nisso. O mais 
importante, porém, foi que despertou em nós uma 
solidariedade firme e prática, que na linha de frente 
se transformou na melhor coisa que a guerra produ-
ziu: a camaradagem. (REMARQUE, 1974, p. 31-32)

O que se conclui do trecho acima é como as pessoas são 
moldadas para o ambiente da guerra. A personalidade é modi-
ficada para que o soldado seja “duro, desconfiado, impiedoso, 
vingativo e brutal”. A camaradagem fica como o laço de empa-
tia pelo próximo, o companheiro de farda.

A narrativa mostra que em uma das primeiras vezes nas 
quais Paul Bäumer e seu setor foram para a linha de frente, ele 
notou a brutalidade da guerra, pois foram à frente com 150 ho-
mens e voltaram em apenas 80 homens. O treinamento militar 
os tornava preparados para as batalhas, mas não imunes à morte. 
Isso fez com que Paul Bäumer repensasse a realidade da guerra: 
não existiam o heroísmo e a romantização que lhe ensinaram. 
Ele passa a não entender o motivo da guerra, o porquê de pes-
soas lutarem no lugar dos que coordenam e defendem o conflito.
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A situação em que os soldados tinham que enfrentar na 
realidade cotidiana da guerra era de calamidade e, além dos 
horrores dos campos de batalha, dormiam mal, passavam 
fome e frio:

O alojamento que nos arranjaram é uma pequena 
fábrica escura, que acaba de ser preparada para este 
fim. Lá dentro, há camas, isto é, simples armações 
de camas, varas de madeira com uma rede de ara-
me esticada em cima. São muito duras, e não temos 
nada para estender por cima, precisamos do cober-
tor para nos cobrirmos. A Lona da barraca é fina de-
mais. [...] Kat descobriu um estábulo, e, com isso, 
a palha. Agora, já poderíamos dormir aquecidos, 
se não fosse nossa fome terrível. [...] Desaponta-
dos, deitamo-nos e ficamos pensando se devería-
mos avançar na nossa ração de reserva. Mas é muito 
arriscado. Assim, tentamos tirar um cochilo. (RE-
MARQUE, 1974, p. 40-41)

Nesse sentido, a personalidade do soldado não é treinada 
apenas para se habituar à rotina bélica, mas ao dia a dia permea-
do por adversidades e privações, como escassez de alimento e 
péssimas condições para descansar. Com tudo isso, é reforçado 
a perda de sensibilidade dos soldados para com outros que não 
sejam os membros da própria instituição militar.

No livro, são descritas situações dramáticas às quais os 
soldados são submetidos, onde vários recrutas chegam a ter 
acessos de insanidade e desespero. É difícil para Paul Bäumer 
e seus companheiros entender, por exemplo, como, da noite 
para o dia, pessoas desconhecidas se tornam inimigas. Ele se vê 
em uma situação difícil ao reconhecer que não existe motivo 
pessoal para matar pessoas que não haviam feito nada para ele e 
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para seus amigos. Esse pensamento torna sua missão no campo 
de batalha mais difícil:

Uma voz de comando fez destes vultos silenciosos 
nossos inimigos; uma outra ordem poderia conver-
tê-los em amigos. Em alguma mesa, é assinado um 
documento, por pessoas que nenhum de nós conhe-
ce, e então, durante anos, o nosso objetivo supremo 
é aquilo que, em tempos normais, é objeto da abo-
minação universal e da mais enérgica reprovação. 
Mas quem ainda consegue fazer esta distinção vendo 
estes seres silenciosos, com seus rostos infantis e 
suas barbas de apóstolos? Todo cabo é um inimigo 
pior para o recruta, todo professor é um inimigo 
pior para o estudante do que eles para nós. E, apesar 
disso, atiraríamos neles novamente e eles em nós, se 
estivessem livres. Fico assustado, não posso conti-
nuar a pensar assim. É um caminho que leva ao abis-
mo. Ainda é cedo para isto. [...] Meu coração palpi-
ta: este é o objetivo, o grande e único objetivo em 
que pensei nas trincheiras, aquele que busquei como 
razão de ser depois desta catástrofe que desabou so-
bre toda a humanidade. É uma missão que fará a vida 
futura digna destes anos de horror. (REMARQUE, 
1974, p. 160-161)

O personagem Paul Bäumer, ciente de que o treinamento 
no exército quebra sua empatia para com o outro, exceto os 
companheiros ao lado no combate, e os compatriotas que dis-
tantes estão protegidos, reflete, no trecho acima, que o solda-
do inimigo em circunstância diferente poderia ser seu amigo. 
E, no fundo, o que há são poderosos nos bastidores decidin-
do quando as pessoas devem ser amigas, e quando devem ser 
inimigas. A guerra surge a partir de tais decisões e, com isso, 
permite, ou melhor dizendo, obriga, que Paul Bäumer assuma 
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uma postura que em tempo de paz é alvo de reprovação social 
e passível de punição pela lei: matar.

No decorrer dos acontecimentos da guerra, Paul Bäumer 
e seus companheiros começam a discutir sobre como a guerra 
deveria ser realizada, já demonstrando que aqueles que a fo-
mentam e a decidem é que deveriam estar no palco do conflito 
e lutarem entre si:

Kropp, ao contrário, é um pensador. No seu enten-
der, uma declaração de guerra deve ser uma espécie 
de festa do povo, com entradas e músicas, como nas 
touradas. Depois, os ministros e os generais dos dois 
países deveriam entrar na arena de calção de banho 
e, armados de cacetes, investirem uns sobre os ou-
tros. O último que ficasse de pé seria o vencedor. 
Seria mais simples e melhor do que isto aqui, onde 
quem luta não são os verdadeiros interessados. (RE-
MARQUE, 1974, p. 43)

Paul Bäumer e seus companheiros, ao discutirem sobre 
como começa uma guerra, iniciam uma discussão sobre quem 
lucra com ela. Neste diálogo podemos notar que as pessoas 
que sofrem e morrem nos campos de batalha perecem sem ter 
ideia do porquê de tudo aquilo acontecer:

— Geralmente, é assim: um país ofende gravemen-
te o outro – responde Albert, com um certo ar de 
superioridade.
Mas Tjaden faz-se de bobo, e finge não compreender.
— Um país? Não entendo isso. Uma montanha na 
Alemanha não pode ofender uma montanha na Fran-
ça. Nem um rio, nem uma floresta, nem um campo 
de trigo.
— Você é mesmo tão ignorante, ou está só fingindo? 
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– pergunta Kropp, irritado. — Não quis dizer isso. 
Um povo insulta o outro...
— Então, não tenho nada a fazer aqui – responde 
Tjaden — porque não me sinto ofendido!
— Bem, deixe que lhe diga uma coisa – declara Al-
bert, com agressividade — isto não se aplica a você, 
seu caipira.
— Mas então, eu posso ir logo para casa! – replica 
Tjaden.
Todos começam a rir.
— Mas que burrice! Ele está-se referindo ao povo 
em conjunto, isto é, ao Estado – grita Muller.
— Estado, Estado – diz Tjaden, estalando os dedos. 
— Polícia, impostos... é isto que vocês chamam de 
Estado. Se se interessam por este Estado... podem 
ficam com ele, e bom proveito.
— Concordo – diz Kat. — É a primeira vez que diz 
alguma coisa certa, Tjaden; Estado não é pátria... há, 
na verdade, uma diferença entre eles.
— No entanto, estão ligados – observa Kropp — 
Não pode haver pátria sem Estado.
— É verdade, mas pense um pouco; somos quase 
todos gente do povo. E, na França, a maioria das 
pessoas também é gente do povo: operários, traba-
lhadores e pequenos empregados. Por que, então 
deveria um serralheiro ou um sapateiro francês nos 
agredir? Não, são só os governos. Antes de vir para 
a guerra, nunca tinha visto um francês; e deve ter 
ocorrido o mesmo com a maioria dos franceses em 
relação a nós. [...] O sentimento nacionalista do 
simples soldado resume-se no fato de estar na linha 
de frente, e mais nada. O resto ele julga do ponto 
de vista prático e segundo sua própria mentalidade. 
(REMARQUE, 1974, p. 168-171)

A narrativa explicita uma diferença entre povo e Estado. 
Esse último é moldado pelos interesses políticos e econômi-
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cos dos governantes. As pessoas que fazem parte do povo são 
mobilizadas, como marionetes, para lutar e morrer em nome 
dos interesses do Estado. É uma ruptura radical com a ideia de 
pátria, onde não haveria distinção entre povo e governo, mas 
tudo seria uma espécie de “grande família”. Essa consciência 
fragiliza em Paul Bäumer o patriotismo do Estado.

A experiência do campo de batalha fornece uma nova vi-
são sobre a guerra para Paul Bäumer, que não é a mesma que 
lhe foi ensinada durante a vida civil. Agora, ele entende que os 
discursos patrióticos e de exaltação da vida bélica proferidos 
pelos governantes estavam errados:

Sou jovem, tenho vinte anos, mas da vida conheço 
apenas o desespero, o medo, a morte, e a mais insa-
na superficialidade que se estende sobre um abismo 
de sofrimento. Vejo como os povos são insuflados 
uns contra os outros, e como se matam em silên-
cio, ignorantes, tolos, submissos e inocentes. Vejo 
que os cérebros mais inteligentes do mundo inven-
tam armas e palavras para que tudo isto se faça com 
mais requintes e maior duração. E, como eu, todos 
os homens de minha idade, tanto deste quanto do 
outro lado, no mundo inteiro, veem isto; toda a mi-
nha geração sofre comigo. Que fariam nossos pais 
se um dia nós nos levantássemos e nos apresentás-
semos a eles, para exigir que nos prestassem contas? 
Que esperam de nós se algum dia a guerra terminar? 
Durante todos estes anos, nossa única preocupação 
foi matar. Nossa primeira profissão na vida. Nosso 
conhecimento da vida limita-se à morte. (REMAR-
QUE, 1974, p. 213)

É difícil não se sensibilizar com o relato de Erich Maria 
Remarque a partir da história de seu personagem Paul Bäumer. 
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À medida que se avança no enredo da história, o clima ameno 
e romântico, a euforia pelo combate, cede espaço à dura rea-
lidade dos campos de batalha. A trajetória de vida da pessoa 
que veste a farda fica para trás a partir do momento em que 
ingressa no exército. O que se projeta em primeiro plano é 
o soldado, o combatente, o guerreiro. E a guerra passa a ser 
aquilo que dá sentido à sua existência. Uma profissão cuja fi-
nalidade é matar. Paul Bäumer se dá conta disso, mas outros 
acabam não tendo essa oportunidade, e morrem, seja com a 
arma em mãos, ou mais tarde, atormentados, na vida civil, sem 
entender os motivos que o engajaram em uma ação para matar 
pessoas que nem conheciam.

Considerações Finais

Neste capítulo procuramos oferecer uma breve análise do 
impacto da guerra na vida de um indivíduo em Nada de novo 
no front. Para demarcar nosso horizonte de pesquisa, iniciamos 
o texto abordando as relações entre história e literatura. Por 
isso, tivemos como propósito realçar a natureza da produção 
literária e como ela pode ser utilizada no ofício do historiador. 
Na sequência, alguns aspectos contextuais importantes foram 
destacados para entender a produção da obra de Remarque: o 
panorama da guerra de 1914-1918 e da literatura antiguerra.

Nada de novo no front foi o foco da terceira parte do ca-
pítulo, onde mostramos a narrativa sobre a realidade dos sol-
dados que participaram da guerra a partir da figura de Paul 
Bäumer. O que se conclui mediante a leitura é que Erich Maria 
Remarque buscou transmitir uma mensagem de denúncia dos 
horrores da guerra, particularmente o impacto da vida militar 
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e da luta nos campos de batalha na personalidade dos solda-
dos. Além disso, a narrativa de Erich Maria Remarque explicita 
como o cidadão, insuflado por discursos patrióticos e naciona-
listas, se torna um soldado para lutar em uma guerra na qual o 
interesse dos governantes, que lhe são alheios, é o que está em 
jogo. O soldado luta, mata e morre como peão descartável no 
tabuleiro de xadrez.
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Pâmela Cristina de Lima
Fabrício Antônio Antunes Soares

“Os colonizadores lusitanos eram de compleição 
robusta, morigerados, econômicos, com verdadei-
ro culto pela honra, não faltando, por isso, nunca à 
palavra empenhada; afeitos ao trabalho; [...] Tinham 
culto pela liberdade, com acentuada tendência para 
os princípios liberais e dotados de sentimento de 
hospitalidade” (DOCCA, 1940, p. 670).
“À urgência política dessas medidas era espontanea-
mente secundada, de parte dos povoadores, por uma 
verdadeira fome de terras. A sedução da planície re-
ferta de gado contagiou meio mundo” (VELLINHO, 
2005, p. 148).

As epígrafes apresentam dois trechos de escritos que to-
mamos como fonte neste capítulo – Gente sul-rio-granden-

se (1940), comunicação escrita de Emílio Fernandes de Souza 
Docca (1884-1945), e Capitania d’El Rey: aspectos polêmicos da 
formação rio-grandense, de Moysés Vellinho (1901-1981), cuja 
publicação se deu em 1964. Ambos os autores foram intelec-
tuais de expressão, atuando ativamente em círculos de produ-
ção de saber histórico, como o Instituto Histórico e Geográfico 

Estâncias sul-rio-grandenses: 

uma operação historiográfica (1940-1960)

Capítulo IV
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do Rio Grande do Sul (IHGRGS), fundado em 1920. Dentro 
dos cânones desta agremiação – cuja atividade se inseria no 
projeto de construção nacional em curso desde o século XIX, 
pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), de 
viés aportuguesador, homogeneizante e centralizador (GUI-
MARÃES, 1988) –, os autores construiriam seus discursos 
acerca do passado sul-rio-grandense, o que implicaria a ênfase 
a alguns atores, enquanto outro seriam deixados de fora cená-
rio principal. Neste palco, predominou uma versão do passado 
calcada em heróis e fatos atemporais, na qual as cores seriam 
dadas pelo verde do pampa, com seus dramas de fronteira, ten-
sões e trabalhos no campo. Eis o pano de fundo deste capítulo.

Tomado nas narrativas dos autores apresentados acima 
enquanto local de gênese do gaúcho, figura tornada “típica” a 
partir do culto à tradição inaugurado e difundido a partir da 
metade do século passado (NEDEL, 2005), o pampa seria tan-
to apresentado como local onde se passaria a história sul-rio-
-grandense, em suas batalhas, fixação de moradias e translado 
de tropas, quanto como elemento dotado de certa atividade, 
no qual “tudo aconteceu” ou, melhor dizendo, o qual teria for-
mado o “gaúcho” em sua forma de trabalho, vigilância e an-
tagonismos com a região platina (atuais Paraguai, Uruguai e 
Argentina), zona fronteiriça compreendida na obra dos dois 
autores aqui analisados enquanto uma ameaça constante, que 
deveria ser vigiada. No discurso de ambos, sobretudo de Moy-
sés Vellinho, configurar-se-ia a ideia de um “drama de frontei-
ra”, elemento que teria marcado presença ao longo dos proces-
sos históricos sul-rio-grandenses.

A maneira como os autores descrevem as cenas que nar-
ram, construindo discursivamente o passado que tomam en-
quanto objeto, nos leva a refletir a respeito da busca por trans-
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mitir o sentido daquilo que narram e, por outro lado, uma 
latência em tornar presente e fazer sentir aquele passado, ma-
nifestando a vivência dos hábitos, costumes e memórias em 
sua contemporaneidade1. De forma alternada mas coerente, 
os autores construiriam descrições sobre o passado que tor-
nariam claros aos leitores o sentido da colonização, formação 
e constituição das estâncias na Província de São Pedro, apre-
sentando seus habitantes como afeitos à unidade e à continui-
dade portuguesa, sendo dela provenientes em seus hábitos e 
psique, e respeitando-as mesmo em momentos de tensão. Este 
sentido brasileiro, afirmado sobretudo em relação à Farroupi-
lha2 (DOCCA, 1935; VELLINHO, 2005), seria corroborado a 
partir de outros artifícios discursivos, que não mais visariam à 
construção de um sentido, mas sim a momentos de presença, 
o que “assinala um lugar dentro de uma cosmologia estável in-
sinuando que a passagem do tempo não será vivenciada como 
produtora de uma distância vis-à-vis com o passado” e, assim, 
permitindo a “evocação de um passado em sua materialidade” 
(GUMBRECHT, 2009, p. 17). Desta forma, nos escritos dos 
autores encontramos a busca por presentificar o passado3, seja 
na apresentação detalhada do ambiente, seja na construção de 
traços que ligariam diretamente o homem “daqueles tempos” e 
os da contemporaneidade.

1  Sobre os efeitos de sentido e presença, bem como as tensões/relações entre ambos, ver: 
GUMBRECHT (2010).
2  Ocorrida de 1835 a 1845, a Farroupilha marcaria a secessão do atual Rio Grande do Sul 
em relação ao Brasil sob o regime imperial. Motivada por vários fatores, a guerra marcaria 
a fundação de uma república, chamada República Rio-Grandense, e irradiaria para outras 
regiões do sul brasileiro. Ver: SOARES (2016).
3  De acordo com Nedel (2005), este ato de presentificação se encontraria, também, entre 
os tradicionalistas, seja pela indumentária “gauchesca”, seja pela vivificação dos Centros 
de Tradição Gaúcha (CTGs) enquanto um local de sociabilidade, no qual se dança, encena 
e declama sobre o passado sul-rio-grandense, ou melhor, sobre o que se acredita ser a 
tradição, justamente calcada sobre elementos atemporais, que significariam as referidas 
permanências em meio a uma grande lacuna temporal.
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A partir destas reflexões, o nosso objetivo principal é per-
ceber como, em seus textos, Emílio Fernandes de Souza Doc-
ca e Moysés Vellinho descreveram o passado sul-rio-grandense 
no que concerne às estâncias, considerando seu contexto de 
escrita e os lugares sociais (CERTEAU, 1982) que ocuparam. 
Tomamos como fonte duas obras dos referidos historiadores: 
Gente sul-rio-grandense, publicada por Docca em 1940, e Capi-
tania d’El Rey, publicada por Vellinho em 1964. Nossa análise 
parte, inicialmente, da apresentação de um breve apanhado de 
alguns processos históricos sul-rio-grandenses, sobretudo no 
que diz respeito às estâncias. Em seguida, nos atemos ao con-
texto institucional do período de escrita dos historiadores su-
pracitados, isto é, os anos 1920-1960. Teórica e metodologica-
mente, nossa análise considera a escrita dos letrados enquanto 
uma operação historiográfica (CERTEAU, 1982). Mesmo com 
duas décadas de diferença, as obras dialogam e demonstram 
uma certa continuidade em termos do sentido e da presença 
que evocam (aspecto ao qual nos ateremos mais adiante). Ao 
fim, tecemos algumas conclusões.

As estâncias: 
algumas considerações

Os longos processos históricos que consolidaram o Rio 
Grande do Sul enquanto um estado de etnias e costumes plu-
rais começaram a ser delineados há cerca de doze mil anos em 
relação ao tempo presente, momento no qual grupos de caça-
dores e coletores passaram a ocupar as paleopaisagens ainda 
frias, produto do último período glacial (KERN, 2009). No 
decorrer das décadas, muitos grupos migraram em direção às 
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terras que compõem o estado sulino atual, entre os quais os 
grandes grupos tupi e guarani. O ingresso europeu no Brasil, 
a partir do século XV, efetivou a conquista e o domínio sobre 
os povos e territórios locais, aspecto que também ocorreu no 
Sul a partir do século XVII, em muito motivado pelo interesse 
português em territórios espanhóis na região do Prata (SAN-
TO, 2006). Desde então, muitos processos se deram: o esta-
belecimento das Missões Jesuíticas, a distribuição de imensos 
lotes de terra às famílias, sobretudo de militares, que se esta-
belecessem na região, o ingresso de africanos escravizados para 
trabalhar nas estâncias e nas charqueadas4, o incentivo à imi-
gração europeia (alemães, italianos, poloneses, etc., no século 
XIX), ideologias políticas do cunho do castilhismo5, etc. Esta 
brevíssima apresentação de alguns dos processos ocorridos no 
extremo meridional brasileiro evidencia que muitos foram os 
grupos que ingressaram no Rio Grande do Sul em contextos 
e períodos diferentes. Partimos, assim, da consciência de que 
este estado não pode ser considerado como “formado” por um 
ou outro contingente, mas como fruto da atuação de diversos 
grupos, da ação violenta e da negociação entre ambos.

As estâncias eram grandes propriedades pautadas na cria-
ção de gado em larga escala e também na produção de gêne-
ros alimentares. A escravização de africanos foi corrente nestas 

4  Às estâncias nos ateremos mais adiante. Quanto às charqueadas, destaca-se que foram 
responsáveis por grande parte do abastecimento de carne fornecido aos mercados nacio-
nais e internacionais. Entre estes núcleos produtores, destaca-se a região da atual cidade de 
Pelotas (ASSUMPÇÃO, 2006).
5  Júlio de Castilhos foi um governante sul-rio-grandense que esteve à frente do estado 
em fins do século XIX. Sua política e seu governo foram marcados pela perseguição aos 
dissidentes e opositores (RODRIGUES, 2007), bem como pela deflagração da Revolução 
Federalista (1893-1895), um episódio sangrento marcado pela luta entre federalistas e 
castilhistas (opositores e defensores do sistema de governo vigente, respectivamente) (RE-
CKZIEGEL, 2007).
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propriedades, seja nas lides campeiras, seja em atividades do-
mésticas, chegando a concentrar 17% dos “investimentos” dos 
grandes estancieiros (OSÓRIO, 2006). A posse de imensidões 
territoriais se deu a partir de concessões por parte do governo, 
que visava ocupar e povoar o local. O aspecto escravista da dinâ-
mica estancieira pode ser percebido em documentos do século 
XVIII, como inventários e registros de bens, nos quais os escra-
vizados são genericamente descritos como “peões de campo”, 
trabalhando ao lado de campeiros livres (OSÓRIO, 2006).

As estâncias foram um dos temas aos quais os letrados sul-
-rio-grandenses voltaram os seus esforços intelectuais. Emílio 
Fernandes de Souza Docca e Moysés Vellinho, letrados cujos 
escritos serão analisados neste capítulo, parecem confluir em 
sua interpretação sobre a formação sul-rio-grandense, apon-
tando-a como de origem lusitana (VELLINHO, 2005) e es-
tritamente relacionada a um quadro de interpretação nacio-
nalista, construindo narrativamente o sentido brasileiro de 
eventos importantes, como a Farroupilha (DOCCA, 1935)6. 
Além disso, o estado de guerra entre os sul-rio-grandenses e os 
platinos, de colonização espanhola, teria sido constante: para 
ambos os autores, aqueles últimos nunca teriam influído na 
política e organização do Rio Grande do Sul de maneira positi-
va; ao contrário, teriam colaborado para um constante estado 
de beligerância. A convergência de ideias entre os letrados se 
dá, ainda, na maneira como apresentam as estâncias e seu fun-
cionamento no Rio Grande do Sul, considerando-as configura-
ções sociais importantes.

6  A historiografia sul-rio-grandense dos anos 1920-1930 foi marcada pelos estudos sobre 
a Farroupilha: revolução, revolta ou guerra civil? Separatista ou não? Os debates concen-
traram-se na intenção dos farrapos, oscilando entre alegações de claro separatismo e exis-
tência de relações com o contexto platino (VARELA, 1933) até a afirmação do conflito 
enquanto brasileiro (DOCCA, 1935). Ver: ZALLA; MENEGAT (2011) e SOARES (2016).
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Conheçamos brevemente nossos letrados. Souza Docca era 
um militar de carreira, nascido em São Borja em 1884. Atuou 
como sócio-fundador do Instituto Histórico e Geográfico do 
Rio Grande do Sul (IHGRGS) em 1920, escrevendo principal-
mente sobre o gaúcho e a Farroupilha. Moysés Vellinho passou a 
atuar na agremiação histórica a partir de 1949, mas suas ativida-
des de escrita já se davam anteriormente como crítico literário 
no jornal A Federação, sob o pseudônimo de Paulo Arinos (RO-
DRIGUES, 2006). Mesmo tendo composto o quadro de letra-
dos da instituição em momentos distintos, ambos convergiram 
na interpretação que fizeram a respeito das estâncias.

“Sai” o político, “entra” o regional: 
as diferentes orientações do IHGRGS

Para compreender de maneira mais abrangente a escrita 
da história dos letrados que estiveram no quadro de agremia-
dos do IHGRGS (anos 1920-1960), é importante conhecer-
mos os antecedentes da fundação deste instituto histórico no 
Rio Grande do Sul. Em 1838, muitas décadas antes da fundação 
da referida agremiação sulina, fundou-se no Rio de Janeiro o 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). A partir de 
então, o jovem Brasil independente passaria a contar com um 
espaço de encontro entre letrados dedicados a escrever a histó-
ria do país, sendo que esta seria construída em uma roupagem 
patriótica, ufanista e homogeneizante (GUIMARÃES, 1988). 
Em outras palavras, o intento da agremiação esteve centrado 
na apresentação da história e do espaço nacionais como a des-
crição de um processo histórico homogêneo e linear, que em 
muito teria derivado dos “bons modos” e da influência portu-
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guesa, sem que tivesse havido uma ruptura significativa com a 
antiga metrópole.

Na década de 1860, o Rio Grande do Sul conheceu a fun-
dação de uma agremiação de cunho histórico, o Instituto His-
tórico e Geográfico da Província de São Pedro (IHGPSP). Os 
letrados da então província queriam ocupar-se com a escrita da 
história de sua região, tarefa que vinha sendo desempenhada 
pelos agremiados do IHGB em nível nacional (BOEIRA, 2019). 
Os insucessos do instituto provincial logo foram deflagrados e 
iam desde as discordâncias e a não aceitação do IHGB em rela-
ção à sua atividade, até os desfalques sofridos em seu quadro de 
letrados em função de sua incorporação nas fileiras da Guerra 
do Paraguai7. A força institucional, que já era tímida, acabou 
por esmaecer, e o Rio Grande do Sul permaneceria por várias 
décadas sem contar com um instituto histórico sob sua égide8.

O cenário intelectual sul-rio-grandense conheceria mu-
danças a partir dos anos 1920, que abrigaram a formação e a 
consolidação do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Gran-
de do Sul, instituição que vigora ainda hoje. Até o final dos 
anos 1930, a escrita da história do e no Rio Grande do Sul 
esteve atrelada ao viés político, uma vez que muitos dos letra-
dos participavam ativamente de várias esferas da vida políti-
co-partidária (RODRIGUES, 2006; MARTINS, 2015). Docca 
fez parte deste contexto institucional: em O sentido brasileiro 

7  A Guerra do Paraguai foi um conflito bélico de caráter internacional deflagrado em 
1864, envolvendo Argentina, Uruguai e Brasil (Tríplice Aliança), de um lado, e o Paraguai, 
de outro. Entre invasões, batalhas e ameaças, os países envolvidos tiveram grandes perdas. 
No Brasil, a monarquia cambaleou e conheceu certo descrédito, dado o rombo financeiro 
que a guerra lhe trouxe. Ver: SCHWARCZ; STARLING (2015); DOLHNIKOFF (2017).
8  Cabe uma observação: neste período, o Partenon Literário se desenvolveu aglutinando 
muitos letrados e literatos em seu entorno (BOEIRA, 2019). A literatura comportou con-
teúdos relacionados com a história do Rio Grande do Sul, sendo o principal espaço no qual 
se escrevia a respeito dela no século XIX.
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da Revolução Farroupilha (1935), por exemplo, ele legitima o 
sentimento de brasilidade que teria acompanhado o sul-rio-
-grandense até mesmo num momento crucial de sublevação, 
afirmando-o enquanto pujante e capaz de estar à frente de uma 
“causa maior”. Assim, por meio da apropriação da história, o 
autor forneceria legitimidade ao ingresso e permanência do 
gaúcho Getúlio Vargas no poder brasileiro enquanto presiden-
te. Alfredo Varela, outro letrado sul-rio-grandense, esteve rela-
cionado com a arena local de poder: embora arrependido pelo 
apoio que prestara à causa castilhista (FUÃO, 2009), apontara 
o separatismo farrapo como “alerta” a um possível novo separa-
tismo sul-rio-grandense, dada a autonomia que o estado dete-
ria nos mais variados âmbitos (VARELA, 1933). Deste modo, 
mesmo que ecoando em tons diferentes, as vozes dos letrados 
da agremiação sulina estiveram voltadas a causas políticas, nos 
variados níveis de poder.

Na década de 1930, o viés político dos letrados da agre-
miação começou a desvanecer. Se, por um lado, a participa-
ção deles nas esferas políticas diminuiu, dada a experiência de 
pouca participação efetiva no pós-1930 (NEDEL, 2005), por 
outro a produção historiográfica do Rio Grande do Sul estava 
descompassada em relação ao que estava sendo feito nas demais 
regiões do país, sobretudo nos estados do Nordeste9 (MAR-
TINS, 2015). Assim, “o desejo manifesto de atualização pro-
fissional, entendido como meio de superar o isolamento dos 

9  É neste contexto que o Nordeste começa a ser “construído” – o “Brasil profundo”, a 
tropicalidade e as secas são tomadas como elementos centrais e incorporadas ao ideário 
formador da cultura nacional. Despontam autores como Gilberto Freyre, com repercussão 
internacional. O sentimento de estar em uma zona periférica se manifesta entre os letrados 
do Rio Grande do Sul, dada a pouca procura por obras “gauchescas” nos mercados edito-
riais. Estabelece-se, inclusive, uma rede de correspondências entre os letrados daqui e de 
outras regiões, na busca por reconhecimento e prestígio. Ver: NEDEL (2005).
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debates paroquiais, atravessa de ponta a ponta os projetos inte-
lectuais sustentados por autores gaúchos dos anos 1940-1960” 
(NEDEL, 2007, p. 88). Os ensaios sociológicos ganhavam cada 
vez mais força na produção nacional, destacando-se os escritos 
de Gilberto Freyre, como Casa grande & senzala (1933). A im-
portância e a repercussão dos escritos deste autor podem ser 
analisadas por meio de duas questões principais:

Primeira, a da negociação das identidades sociais 
e territoriais dos porta-vozes da identidade sulina, 
em suas relações de concorrência, com outros por-
ta-vozes interessados na consagração nacional das 
interpretações de suas respectivas comunidades de 
origem. Segunda, a dos processos de ressemantiza-
ção do regionalismo – categoria que acompanha a 
emergência dos intelectuais enquanto grupo espe-
cífico dentro das elites dirigentes, e que se consti-
tuiu em uma espécie de filtro através do qual os pais 
tutelares da Literatura e da História no Rio Grande 
do Sul orientaram suas relações com a política, com 
o território e com a atividade intelectual. (NEDEL, 
2007, p. 89-90)

Freyre (1933), em seus ensaios, apresentava a região ligada 
ao país, valorizando as características que lhe eram próprias, 
como os costumes e as particularidades locais. Assim, ele reunia 
as condições necessárias tanto para inserir a história local no 
todo quanto para valorizar os aspectos regionais como impor-
tantes ao local e ao meio mais abrangente. No Rio Grande, os 
letrados buscaram aproximar os assuntos do Sul aos assuntos 
do Brasil por meio da história. Também, a partir dos anos 1940 
ganhou força o que viria a ser o Movimento Tradicionalista 
Gaúcho (MTG), reforçando a ideia de um novo regionalismo 
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(NEDEL, 2005), pautado na ideia de valorizar o que é peculiar 
à região, sem torná-la diversa do todo. Este movimento de rea-
bilitação marcou a historiografia produzida no IHGRGS a partir 
de então, com a vinculação de agremiados nos estudos que en-
volveram a cultura popular10 (MARTINS, 2015).

Após os anos 1940, portanto, a historiografia sul-rio-gran-
dense afastou-se dos campos da legitimação política e pôs-se 
sob o intento de articular a história local à nacional. Alguns 
dos letrados, como é o caso de Moysés Vellinho nos anos 1960, 
mantiveram-se em vias mais tradicionais, no sentido de não 
dispenderem tanta atenção aos costumes e à cultura popular, 
mas sim a caracterizar a importância do elemento português 
na formação sul-rio-grandense e a oposição entre gaúchos bra-
sileiros e platinos11 (VELLINHO, 2005). Concordamos com a 
professora Mara Rodrigues (2006), quando afirma que mais 
tardia fora a publicação da obra Capitania d’El Rey (1964), por 
Vellinho, do que sua elaboração. Em outras palavras, a impor-
tância do regionalismo é também sentida na escrita da história 
de Vellinho, não pela ênfase na cultura popular, e sim por meio 
da insistente argumentação que articula os episódios do Sul 
àqueles ocorridos no Brasil, como é o caso da influência lusita-
na, do bandeirismo e da formação de núcleos urbanos “civiliza-
dos”. O regional era importante à sua abordagem, assim como 
sua inclusão na história nacional.

10  Usamos o termo “cultura popular” cientes da diferenciação deste, entre os próprios 
agremiados, em relação ao conceito de “cultura”, que era entendido como um conjunto 
que abrangia a erudição, a música clássica, etc. Manoelito de Ornellas, letrado fortemente 
envolvido com o MTG, traçava tal diferenciação nas entrelinhas de seus escritos (OR-
NELLAS, 1948). Ver: NEDEL (2005) e THESING (2015). 
11  Referimo-nos aos habitantes dos territórios atuais de Uruguai, Argentina e Paraguai, 
região ocupada por espanhóis em seu processo de expansão marítima e estabelecimento 
de colônias.
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De maneira sucinta, apresentamos o contexto institucio-
nal dos letrados cuja escrita da história analisamos aqui. Ca-
bem algumas considerações gerais antes de darmos andamento 
à argumentação. Primeiramente, destaque-se a mudança de 
orientação dos agremiados em termos de escrita da história 
– de um conceito de regionalismo que evocava o que havia de 
diferente em relação ao todo, passa-se a outro que faz erigir as 
peculiaridades que se relacionam com este último (NEDEL, 
2005). Além disso, há um perceptível afastamento entre escri-
ta da história e preferências político-partidárias, sendo que a 
primeira passa a abrigar temas relativos à cultura e à formação 
sul-rio-grandense.

Estâncias: Docca e o “espírito democrático”

Emílio Fernandes de Souza Docca, conforme já referi-
mos, dedicou-se ao estudo da Farroupilha, buscando desvincu-
lar este episódio das afirmações de separatismo. Porém, outros 
aspectos são perceptíveis em seus escritos, tal como o primado 
pelo caráter de lusitanidade do Brasil, admitindo a proemi-
nência portuguesa tanto em termos de formação quanto de 
civilização deste último. Além disso, Docca era apologético à 
inserção do Rio Grande no todo nacional, desde sua gente até 
os eventos de sua história (DOCCA, 1935).

É importante demonstrar, de antemão, que Docca via o 
gaúcho não só como afeito ao sentimento de nacionalidade, 
sentindo-se como parte formadora do Brasil, mas também o 
concebia como um “defensor de fronteiras”, alerta a possíveis 
invasões. Isso significa que o autor entendia o sul-rio-granden-
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se como realmente brasileiro12, como um povo que além de 
sentir-se parte do todo também estaria disposto a enfrentar 
invasores externos como forma de garantir sua segurança e a 
de seu território (DOCCA, 1935). Tal ação, portanto, esteve 
embasada no pressuposto de bravura do gaúcho e em seu senti-
mento de pertencimento em relação ao todo. Cabe mencionar, 
ainda, que Docca concebia os platinos como um tipo social à 
parte do gaúcho, em nada semelhante a ele. Os contatos entre 
ambos, para o autor, se davam apenas por vias de conflito, sen-
do a fronteira o espaço privilegiado destes embates (DOCCA, 
1940). Criou-se, assim, em suas obras, a imagem do gaúcho 
guerreiro, bravo e “patriota”.

Os escritos de Gente sul-rio-grandense (1940) compuseram 
uma comunicação escrita, que Docca enviou ao III Congresso 
de História e Geografia do IHGRGS (SILVA, 2015). O texto 
foi dividido em cinco partes, cada qual considerando um tema 
específico. A primeira parte, O habitat, trata das condições do 
ambiente pampiano. É perceptível que o autor concebe este 
espaço não apenas com um território “onde tudo aconteceu”, 
mas também como “participativo”, quase que personificado, 
sobretudo em área lindeira (DOCCA, 1940). A segunda, Pri-
meiras explorações: relações com o gentio, tange ao suposto papel de 
protagonismo português frente às interações com os povos in-
dígenas. É demonstrada a ação daquele contingente frente aos 
povos “bárbaros”, com alto grau de preconceito no trato aos 
nativos13. A terceira, Informações sobre a terra: povoamento siste-

12  Docca parecia buscar uma essência, que definiria o ser brasileiro. Seus escritos confluí-
ram para a afirmação da brasilidade do gaúcho, contribuindo para a legitimação do governo 
Vargas (1930). Paradoxalmente, o autor era contrário à Revolução de 30, chegando a ser 
preso por um curto período de tempo. Mais tarde, compreenderia (e apoiaria) o Estado 
Novo como a verdadeira revolução (ARMANI, 2002).
13  O conceito de preconceito, mesmo sendo contemporâneo, pode ser aplicado aos escri-
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mático, tange às incursões bandeirantes. É importante destacar 
a concepção positiva que o autor apresentava em relação ao 
bandeirantismo, concebendo tal atividade como parte funda-
mental da introdução de “civilidade” em meio à suposta “pri-
mitividade” indígena (DOCCA, 1940). Na quarta parte, é dis-
cutida a Gente sul-rio-grandense, onde aparecem os contingentes 
“raciais” que teriam sido responsáveis pela formação étnica do 
Rio Grande (americano, amarelo, branco e negro). Reiteramos 
que, para o autor, o elemento de maior expressão fora o por-
tuguês. Na quinta parte discute-se A sociedade sul-rio-grandense 
em seus mais variados aspectos. Note-se que a integralidade da 
argumentação autoral no documento faz referência a questões 
étnicas, sociais, geográficas e históricas, atribuindo destaque à 
ação lusa em todas as frentes que aborda.

Acreditamos que a pluralidade de temas abordados no 
texto acima referido vem a ser fruto e desdobramento da in-
tenção de reabilitação da produção intelectual já tratada acima, 
a partir de novos temas e abordagens. Aqui, iremos nos ater à 
análise da última das partes de Gente sul-rio-grandense, na qual 
Docca enfatiza o âmbito social do Rio Grande do Sul. Nesta, 
são elencados dois sistemas sociais que, juntos, teriam se cons-
tituído como formadores da sociedade gaúcha: a estância e o 
espírito militar. Conforme a argumentação autoral, não teria 
havido a dissociação de ambos, sendo enfatizada sua existência 
em simultâneo (DOCCA, 1940).

As estâncias, para Docca, formavam uma conformação de 
“células sociais”, nas quais chefes (estancieiros) e peões (em-
pregados) teriam se relacionado de maneira amistosa, regular 
(DOCCA, 1940). Para o autor, entre essas relações pairava um 

tos de Docca. Mesmo antes de ser cunhado um termo para representar a ação de discrimi-
nação e menosprezo, tal ação já existia. Ver: KOSELLECK (2006).
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“espírito democrático”, que se justificaria pelas lides campei-
ras em um ambiente igualitário, característica afirmada como 
proveniente da “natureza lusitana”. Essas relações de trabalho 
entre estancieiros e peões, dadas no habitat do pampa, teriam 
sido mais amenas e brandas do que aquelas conhecidas no Sul 
do Rio Grande, cujo sistema predominante era o das charquea-
das (no século XVIII). A apresentação dos dois “sistemas de 
trabalho”, na escrita de Docca, se constituiu como uma forma 
de contraste14.

Mesmo em meio às lides campeiras da lógica estancieira 
e da suposta harmonia nela existente, o espírito militar era de 
suma importância, na leitura de Docca (DOCCA, 1940). A 
valorização da militarização da área estancieira parece ser fruto 
da vida de militar do autor, membro do Exército desde os 15 
anos e, ainda, de sua estima pela manutenção da ordem (AR-
MANI, 2002). Havia sido esta característica que teria formado 
o tipo social do gaúcho, que teve de adaptar-se às condições 
de seu habitat, seja em relação ao sistema de trabalho nas es-
tâncias, seja ao constante estado de tensão vindo da fronteira. 
Caberia ao gaúcho, portanto, garantir a subsistência por meio 
do trabalho junto ao estancieiro, bem como zelar pela manu-
tenção da segurança em áreas lindeiras.

Ao aliar a função de peão e de guerreiro à figura do gaú-
cho em sua escrita da história, Docca enaltece a importância 
deste tipo social tanto ao Rio Grande do Sul quanto ao todo 
nacional. Parece, neste ponto, confluir com a vertente verde-
-amarela do movimento modernista (ARMANI, 2002), valo-

14  Em nossa compreensão, Docca parece confluir com uma estratégia que Moysés Vellinho 
viria a usar para diferenciar o tipo gaúcho e o tipo platino: o contraste, a diferenciação 
substancial pautada na binaridade. Ver: VELLINHO (2005).
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rizando os aspectos regionais e estendendo sua abrangência ao 
todo. Se o gaúcho fronteiriço zelava pela ordem, o faria por si e 
pela totalidade, demonstrando a existência de um sentimento 
de pertencimento e identidade em relação ao todo (DOCCA, 
1940). Seria esse o espírito militar do gaúcho. Além do mais, 
o sistema de estâncias é afirmado com um local de democra-
cia, entendido pelo autor como um ambiente de equidade nas 
relações entre sesmeiro e peão, em contraste ao sistema das 
charqueadas, onde triunfariam relações de hierarquia no traba-
lho. O gaúcho por excelência, para o autor, era o trabalhador 
das estâncias dotado daquele espírito militar, supostamente 
inerente ao seu caráter de fronteiriço.

Moysés Vellinho: 
função civilizadora das estâncias

O historiador Moysés Vellinho, em Capitania d’El Rey (pu-
blicada originalmente em 1964), apresentou concepções po-
lêmicas em relação a temas que fazem parte do processo de 
formação do Rio Grande do Sul. Ingressado nas letras a partir 
da década de 1920, atuaria como crítico literário e, posterior-
mente, comporia o quadro de agremiados do IHGRGS. Nos 
anos 1950, já como agremiado, estaria inserido entre os inte-
lectuais que atuariam em prol da definição das “problemáticas 
legítimas” da historiografia local e, consonante a isso, na proje-
ção do estado em termos culturais (RODRIGUES, 2006). Para 
nossa análise, tomamos a concepção que o autor apresenta das 
estâncias, desde o seu processo de formação à sua consolidação.

O elemento recorrente da escrita da história do autor foi 
o contraste. Ao contrastar portugueses e espanhóis, Vellinho 
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diferenciava os dois tipos, seja em seus hábitos, seja em sua 
maneira de colonizar. Destacar o papel das estâncias, como 
também do estancieiro, foi uma das formas empregadas pelo 
autor para contrastar o Rio Grande com o “outro lado” da 
fronteira – o “lado” explorado por portugueses seria construí-
do discursivamente em oposição ao “lado” que esteve sob in-
fluência espanhola15.

O Rio Grande fora afirmado como diverso do Prata, tanto 
em termos de etnia quanto de política16 (VELLINHO, 2005). 
Estes dois fatores são de considerável importância: o gaúcho 
sulino teria resultado de um processo de formação cuja par-
ticipação indígena seria menos decisiva, ao contrário do que 
teria ocorrido no Prata (aspecto étnico). Por outro lado, o gaú-
cho platino teria feito parte de um estado de desordem social e 
política, no qual campo e cidade figuravam como antagônicos, 
sendo o primeiro marcado pelo estado de barbárie e anarquia. 
Concluindo, o autor afirma que na área campeira sul-rio-gran-
dense se dariam a formação de estâncias e o desenvolvimento 
de um estado de ordem social (aspecto político-social). Por-
tanto, os “dois lados” da fronteira são discursivamente cons-
truídos por Vellinho como avessos entre si. O autor também os 
apresenta como inimigos: a constante tensão na região lindei-
ra, cuja instabilidade e perigo proviria do Prata, teria conduzi-
do a um “drama de fronteira” (VELLINHO, 2005).

15  No capítulo que trata dos contrastes entre o Rio Grande e o Prata, Vellinho (2005) afir-
ma o “deserto platino” (pampa) como tomado pela “barbárie”, anarquia e bandoleirismo, 
sob a figura de um líder que aglutinaria as “turbas campeiras” sob seu comando, corrobo-
rando com os assaltos constantes: o caudilho.
16  A região do Prata, no período colonial (séculos XVI a XIX), esteve sob domínio espa-
nhol. A região, conforme já referimos, corresponde aos territórios uruguaios, argentinos e 
paraguaios da atualidade. Acreditamos que Vellinho contrastava a região com o Rio Grande 
do Sul (e também com o Brasil) em função de terem compartilhado muitos traços em 
termos de sua formação, como as incertas delimitações fronteiriças.
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Além do clima amistoso que teria pairado sobre o Rio 
Grande, sua área rural teria sido povoada e ocupada pela “me-
lhor gente” (VELLINHO, 2005). Dessa maneira, a estância é 
apresentada como um empreendimento “fadado ao sucesso” 
desde sua gênese.

Estabeleciam-se desse modo, pela sôfrega semea-
dura de estâncias, pela ação dos acampamentos, 
que frequentemente se transformavam em centros 
de gravitação social, as bases de um regime de es-
tabilidade pouco propício ao livre jogo da anarquia 
campeira. Modificava-se rapidamente o clima de 
informes agitações em que ia vicejar, mais adiante, 
e fora de nossas fronteiras, a planta monstruosa do 
caudilhismo. (VELLINHO, 2005, p. 149)

Se as estâncias teriam sido resultantes de uma semeadura, 
pela necessidade de ocupação imediata por grupos compostos 
pela “melhor gente”, o “jogo da anarquia campeira” prevalece-
ria no pampa platino, permanecendo as agitações e o clima de 
desordem social. Do outro lado da fronteira sul-rio-grandense 
havia também uma planta, não semeada de maneira cuidadosa, 
mas sim monstruosa, enraizada em meio ao estado de caos que 
teria pairado no cenário rural.

A fronteira fluida e porosa, personagem constante na tra-
ma de Moysés Vellinho, não dividia apenas duas soberanias (a 
espanhola e a portuguesa), como também dissociaria dois está-
gios de política e sociedade diferentes e supostamente desnive-
lados entre si. O estabelecimento da fronteira não fez cessar os 
conflitos entre os dois lados, nos quais ambos teriam travado 
golpes de maneira recíproca. No entanto, o lado sulino apre-
sentaria uma diferença: os campeadores sul-rio-grandenses 
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agiam em prol “do constante serviço do rei e os interesses da 
estância a que se achavam agregados” (VELLINHO, 2005, p. 
149). Para Vellinho, enquanto no Prata figuraria um ambien-
te de desordem, no Rio Grande existiria um sistema político, 
social e econômico organizado na figura das estâncias, cujos 
peões apresentavam-se comprometidos com o trabalho e com 
a produtividade destes estabelecimentos rurais.

Uma das questões pelas quais se davam os conflitos entre 
platinos e sulinos seria a ambição por rebanhos, sendo um dos 
impasses que mais teria exigido vigilância de parte dos gaú-
chos das estâncias (VELLINHO, 2005). A defesa dos rebanhos 
ficava a cargo dos estancieiros e de seu grupo de campeadores, 
uma vez que “todo o fronteiro era ao mesmo tempo pastor e 
soldado, desde o peão até o sesmeiro” (VELLINHO, 2005, p. 
150). Os mesmos indivíduos que lhe prestavam serviços no 
campo também lhe prestavam serviços de guerra, evidencian-
do-se que, na parte meridional do Brasil, “o real serviço das 
armas primava sobre quaisquer outras atividades, interesses ou 
compromissos” (VELLINHO, 2005, p. 151). Nesse cenário, 
percebe-se a atribuição de uma função dual ao estancieiro: ao 
mesmo tempo que chefiaria as atividades de caráter agropas-
toril, também tornava-se responsável por atividades militares, 
pautadas na defesa de interesses próprios e da Coroa.

Para o autor, a estância foi de todo benéfica à formação do 
Rio Grande. Este estabelecimento fora capaz de aglutinar em 
si funções de extrema importância, como a conciliação entre a 
necessidade de defesa e o tamanho do território. As estâncias 
não se caracterizariam como propriedades isoladas, mas como 
“desertos de gente”, conectadas, emendadas umas às outras 
(VELLINHO, 2005). Dentro de sua “função civilizatória”, no 
entendimento de Vellinho, contribuíram fundamentalmente 
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para o desenvolvimento de um “espírito de vizinhança”, pauta-
do no auxílio mútuo entre si.

Os campos rio-grandenses, talhados em sesmarias, 
ponteados desde logo de estâncias de criação que, 
como os povoados e os arranchamentos militares, 
eram nódulos ativos de fixação social, nunca chega-
ram a desempenhar entre nós o tumultuoso e agres-
sivo papel que coube ao pampa nas duas margens do 
Prata. [...] Entre nós, faltou ao campo, como expres-
são política, seu instrumento específico de ação, – o 
caudilho. Além disso, sem oportunidade para expan-
dir-se como força autônoma, o nosso gaúcho se afei-
çoaria aos controles de uma organização social inci-
piente, sem os conflitos e humilhações que o gaúcho 
platino teve de suportar sob a tempestuosa atmosfera 
em que viveu. (VELLINHO, 2005, p. 147)

Se o Rio Grande teria comportado um meio rural or-
ganizado e liderado por sujeitos que valorizavam a segurança 
particular e geral, o Prata contaria com uma erva daninha: o 
caudilho que se poria à frente das turbas campeiras em meio 
à desordem. Se o estancieiro viria a ser um proprietário que 
muito prezou pelo desenvolvimento da província, com a cola-
boração do gaúcho o caudilho tomaria a forma de uma figura 
em torno da qual se aglutinariam bandoleiros alimentados por 
relações de ódio e hostilidades para com o europeu. Eis, nova-
mente, o jogo de contraste traçado pelo autor em seu discurso 
sobre a formação sul-rio-grandense.
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Uma operação historiográfica 

Em 1975, Michel de Certeau publicou a primeira edição 
de uma obra que se tornaria um marco na compreensão do ofí-
cio dos historiadores e da própria ciência histórica, intitulada 
A escrita da história. Neste sentido, o autor destaca a História 
enquanto uma disciplina, uma prática e uma escrita. Enquanto 
disciplina, faz parte de um lugar social e se constrói por meio 
de uma instituição, evidenciando-se a partir da metodologia 
empregada e seleção das fontes. O conhecimento produzido 
por ela é plausível, não incontestável. Por outro lado, enquan-
to prática, está calcada sobre uma técnica e sobre “maneiras 
de fazer”, assemelhando-se seu trabalho ao de um operário, 
que trabalha sobre um material adequado, com técnicas que o 
permitam chegar ao produto final, que, neste caso, seriam o 
conhecimento e o pensar histórico. Além disso, enquanto es-
crita, adquire uma função social, transpondo o conhecimento 
em forma de um produto, que poderá ser acessado, refletido, 
criticado e, até mesmo, refutado pelos pares.

Certeau questiona a respeito do que fabrica o historiador, 
para quem trabalha e o que produz, fornecendo estas respos-
tas ao longo do texto. “A operação historiográfica”, dentro dos 
pressupostos teóricos do autor, relaciona-se à compreensão dos 
lugares e instituições: De onde escrevo? Como escrevo? Por 
que escrevo? Eis as questões basilares, cujas respostas não são 
concretamente apresentadas, mas sim convidativas à reflexão.

Certamente não existem considerações, por mais 
gerais que sejam, nem leituras, tanto quanto se pos-
sa estendê-las, capazes de suprimir a particularidade 
do lugar de onde falo e do domínio em que realizo 
uma investigação. Esta marca é indelével. No discur-



116 Estâncias sul-rio-grandenses: uma operação historiográfica (1940-1960)

so onde enceno as questões globais, ela terá a forma 
do idiotismo: meu patoá representa minha relação 
com um lugar. Mas o gesto que liga as “ideias” aos 
lugares é, precisamente, um gesto de historiador. 
(CERTEAU, 1982, p. 64, grifo original)

O convite do autor, neste sentido, é voltado à reflexão 
acerca da importância de se considerar o lugar de produção do 
historiador, percebendo o quanto este aspecto é decisivo, no 
que tange ao entendimento de seu discurso. Em se tratando da 
instituição, Certeau discorre a respeito de como ela se organi-
za e rege por “leis silenciosas” e que, não obstante, apresenta 
uma escrita da história que se constrói obedecendo a “regras 
próprias que exigem ser examinadas por elas mesmas” (CER-
TEAU, 1982, p. 65). Em nossa interpretação, ele busca atentar 
o leitor acerca das possibilidades de análise que uma dada ins-
tituição fornece, a partir de sua organização, círculo de agre-
miados e, ainda, produção intelectual, entre outros aspectos.

“A operação historiográfica”, esmiuçada em seus porme-
nores na teoria certeauniana, permite compreender, de manei-
ra mais aprofundada, o próprio fazer do historiador, perceben-
do-o enquanto um sujeito não neutro e, ainda, relacionado de 
maneira íntima ao próprio contexto de onde escreve. Para nos-
sa análise acerca das estâncias, a consideramos sobretudo em 
termos de instituição e lugar social, dada a inserção de ambos 
os letrados no IHGRGS e sua atuação ativa dentro dos cânones 
da referida agremiação.

Intitulamos nosso trabalho relacionando a escrita de am-
bos os autores enquanto uma operação historiográfica. Docca, 
em sua comunicação escrita (1940), anuncia o trato a temas 
variados, ligados à sociedade, economia e política. O autor, a 
partir de então, instrumentaliza novas abordagens e objetos 
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para tratar do passado sul-rio-grandense, não mais centralizan-
do seus escritos em torno de datas e fatos relacionados à his-
tória militar do estado sulino. Vellinho, em Capitania (1964), 
também abre seus escritos ao cotidiano das estâncias, à hos-
pitalidade, ao dia a dia do trabalho, inserindo novos sujeitos 
e perspectivas na narrativa histórica. Assim, os autores com-
poriam obras com traços de continuidade, calcados sobretu-
do em: a) afirmar a predominância da influência lusitana na 
formação do Rio Grande do Sul; b) presentificar o passado por 
meio da afirmação da permanência de traços tradicionais, mi-
nimizando as rupturas com o passado e tornando o sentido 
brasileiro dos atos dos sujeitos em um traço inerente a eles, 
ontem e hoje; e c) tratando de um tema comum – as estâncias 
– enquanto forma de afirmar a ação civilizatória portuguesa, 
o apreço pelo trabalho e as contribuições do “gaúcho” (sujei-
to coletivo) para a defesa do todo. Desta forma, e por estas 
razões, compreendemos que os autores empreenderam uma 
operação historiográfica – não de forma combinada, mas con-
vergente em termos de seus objetivos e construções discursi-
vas sobre o passado sul-rio-grandense.

Considerações finais

Pensar a escrita da história sul-rio-grandense na primeira 
metade do século XX implica considerar o contexto do perío-
do, a trajetória de seus autores e a conjuntura institucional, 
marcadamente influenciada pelo IHGRGS. Conforme visto, a 
abordagem dos agremiados variou de uma estreita relação com 
o campo político para uma ligação mais próxima aos temas da 
cultura popular.
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Docca e Vellinho, letrados cujos escritos analisamos neste 
trabalho, estiveram imersos em seu contexto, partiram de cer-
tas experiências e motivações e, além disso, possuíam um hori-
zonte para mirar. A experiência humana se liga às expectativas 
dos grupos e indivíduos, e os escritores da história não estão 
imunes a isso. A abordagem aqui proposta configura-se como 
um convite para que novos estudos sejam realizados, para que 
a análise seja aprofundada e, talvez, ressignificada. Se tivermos 
atingido nosso objetivo, teremos demonstrado que os textos 
não são apenas escritos “frios”, mas objetos dotados de vida 
humana, de interesses e subjetividades de quem os escreve – 
assim como toda operação, a operação historiográfica também 
possui seus feitos, motivações, estratégias e conexões, mobili-
zadas por seus atores.
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Paul Montoya

Pouco foi escrito comparativamente sobre a nação no Peru. 
Apesar disso, a crítica contemporânea ao discurso genealó-

gico das nações tem uma recepção evidente nos países andinos 
até hoje, e é provável que continue a crescer.

O objetivo deste breve ensaio é fazer uma apresentação 
historiográfica do debate em torno da questão da construção 
da nação no Peru, particularmente no nível discursivo, e nas 
esferas da disciplina histórica e do debate intelectual no século 
XIX. Isto baseia-se em alguns dos estudos sobre o assunto que 
surgiram nas últimas duas décadas. Ou seja, realizar uma notí-
cia historiográfica sobre o que vem sendo produzido em nível 
acadêmico neste país (o meu próprio) sobre o tema que nos 
reúne. Para tal, utilizarei uma amostra representativa (parcial) 

Controlar os mitos.

Nação, historiografia e intelectuais 

no Peru do século XIX

Capítulo V
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de algumas obras recentemente publicadas que tratam, em 
particular, da relação entre o grupo intelectual do século XIX 
(principalmente estudiosos da história nacional) e o discurso 
sobre a construção de um projeto de nação.

Dividi este ensaio em quatro partes. Na primeira, faço 
uma introdução ao debate em torno da nação e seus arquitetos. 
Em um segundo momento, apresento alguns dos trabalhos que 
tentam aplicar (contrastar) esta discussão à região “latino-ame-
ricana”1 e alguns, especificamente, aos países andinos como um 
todo. Na terceira parte, lido com os estudos em questão, uma 
amostra da historiografia peruana recente sobre o tema do pas-
sado nacional e a sua construção discursiva no século XIX. E, 
em uma seção final, apresento algumas conclusões.

A nação e seus arquitetos

É possível que uma das razões pelas quais muitos inves-
tigadores na área da história dedicam uma parte significativa 
da sua investigação aos temas da construção da nação e do na-
cionalismo, e à forma como estes processos se desenvolveram 
ao longo do tempo (nacionalização), seja uma espécie de sen-
timento de culpa herdada. Como se sabe, e assim é colocado 
de várias formas por muitos teóricos contemporâneos do as-
sunto (PALTI 2002; GUIBERNAU 2009), uma parte essencial 
do discurso nacionalista moderno é transmitida nas sociedades 
com base no discurso histórico e nas interpretações divulgadas 
sobre um passado comum.

1  Utilizo o conceito de América Latina apenas em sentido geográfico para referir o con-
junto de países situados abaixo do Rio Bravo. Há um amplo debate sobre seu significado 
discursivo. Para uma introdução sobre o tema, ver: FERES JUNIOR (2008).
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Um dos elementos centrais na constituição de um discurso 
nacional é uma interpretação do passado que liga os membros 
de uma comunidade que, através de mecanismos de representa-
ção deste passado mais e menos de acordo com a “história real” 
(artificial), e da unificação de um composto de marcos funda-
cionais, mitos de origem, pontos de viragem e consolidação 
do conjunto nacional, antecedentes ancestrais ou míticos e um 
mecanismo variado de escolha de memórias e esquecimentos, 
estabelece um discurso nacional. Compreendendo que para es-
tabelecer um todo, seja ele qual for, é necessário divulgar uma 
representação dele, e uma parte importante desta representa-
ção é estabelecer um relato do processo da sua conformação: 
uma história da nação (COLOM GONZÁLEZ, 2005).

Esta foi uma das principais tarefas empreendidas por vá-
rios intelectuais e historiógrafos do século XIX na América 
Latina, com resultados variados (PALACIOS, 2009). Especial-
mente neste século porque foi um momento privilegiado para 
a difusão e recriação do discurso nacionalista romântico euro-
peu, e porque este foi também um período em que a maioria 
dos novos organismos políticos (Estados) em território latino-
-americano viviam as primeiras décadas de vida independente, 
ou seja, uma configuração sem precedentes após três séculos 
de estatuto colonial (regiões ligadas a uma metrópole) e, por-
tanto, a necessidade imperativa de estabelecer novos discursos 
de coesão que tornassem viável a possibilidade de um estado 
“mexicano”, “colombiano” ou “chileno”, por exemplo. Uma 
vez definidos os órgãos políticos como estes mencionados, 
embora com uma população e um território mais ou menos 
estabelecidos, tornou-se necessário criar uma identidade. Ou 
seja, criar venezuelanos, guatemaltecos, uruguaios ou brasilei-
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ros2. E é neste ponto que os operadores culturais e, entre eles, 
os historiadores ou estudiosos dedicados à construção de um 
discurso histórico, desempenham um papel importante.

Em contraste com o presente, no século XIX realizar um 
trabalho histórico também e especialmente significava criar 
símbolos e uma narrativa de identidade. Um investigador do 
presente procura principalmente encontrar problemas do 
passado e procurar respostas ou interpretações para eles, re-
correndo a vários métodos e fontes. Para os investigadores do 
século XIX, este trabalho tinha um caráter diferente. Entre os 
seus principais objetivos, a ideia era literalmente encontrar, es-
tabelecer, definir (escolher versões) e, num sentido vinculativo 
também, criar uma história da nação (CHIARAMONTE; MA-
RICHAL; GRANADOS, 2008) que fornecesse um discurso 
que pudesse unir e, assim, servir o projeto de consolidação do 
Estado-nação. Uma versão do passado (narrativa) que vincule 
os nacionais e sela pactos que, por sua vez, criam compromis-
sos de reciprocidade e unidade. A história foi, portanto, tam-
bém, e em graus variáveis, uma apologia da ideia nacional.

Como bem se sabe, a literatura sobre o tema da nação e 
do nacionalismo nas últimas décadas tem sido galvanizada pela 
produção de uma vasta quantidade de trabalhos, especialmente 
de natureza teórica e prática, que tem procurado desconstruir, 
por um lado, mas também compreender o fenômeno nacio-
nal na sua complexidade, por outro. Especialmente a partir 

2  A afirmação do político italiano D’Azeglio de que, uma vez constituída a entidade po-
lítica, era necessário “criar” cidadãos italianos para a habitar é amplamente citada entre 
os teóricos do nacionalismo. O que é surpreendente nesta declaração, e a razão do seu 
sucesso, é provavelmente o fato de deixar claro que tais nacionais (italianos neste caso) 
não existiam até esse momento, pelo menos com um sentido de identidade tão claro. Não 
seria diferente entre os novos órgãos políticos confirmados várias décadas antes, do outro 
lado do Atlântico.
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da crítica aos chamados “modernistas” (Gellner, Anderson, 
Hobsbawm e outros) e desafiados pelo debate introduzido pe-
los chamados “primordialistas” (Hastings, Hutchinson, Smith 
e outros), mas também tendo em conta todos os precedentes 
compostos por autores que praticamente desde o século XIX 
até ao presente debateram o conteúdo do conceito de nação e 
os seus desenvolvimentos quase sem interrupção3. Assim como 
toda a literatura recente que tenta superar o debate entre “mo-
dernos” e “primordiais” para outros aspectos importantes do 
fenômeno do nacional e suas utilizações (Bhabha, Chatterjee, 
entre outros).4

A discussão, especialmente em nível teórico, sobre as 
questões da construção dos conjuntos nacionais e dos seus an-
tecedentes válidos é hoje ampla e efervescente, ou seja, está 
ainda em plena produção. Sem dúvida, uma das razões funda-
mentais é compreender o nosso próprio presente, caracteri-
zado por um mundo organizado a partir do modelo de Esta-
do-nação e ao mesmo tempo confrontado com os desafios da 
globalização, que se traduzem particularmente em vários pro-
jetos de integração econômica, política e regional (a União dos 
países europeus como um modelo arquetípico disto)5. Tudo 
isto tem sido sustentado por um crescente e renovado flores-
cimento de movimentos identitários regionalistas em várias 
partes do mundo e, mais uma vez, especialmente na Europa. 
Assim, os diferentes modelos com base nos quais os discursos 

3  Para mencionar apenas alguns exemplos do início do século XX: ORTEGA Y GASSET 
(1981) e MAUSS (2017).
4  Para uma apresentação detalhada, em espanhol, do referido debate recente sobre o na-
cional, ver: PÉREZ VEJO (1999), PALTI (2002), ALVAREZ JUNCO (2016) e BARRIO; 
HOYO; SUAREZ (2021).
5  Sobre os desafios e ambivalências do projeto europeu, ver: BECK (2012) e JUDT 
(2013).
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nacionais foram “construídos” no século XIX e início do século 
XX (cívico, étnico, etc.) estão ainda claramente presentes no 
debate contemporâneo. Em outras palavras, nada está comple-
tamente consolidado, a questão da nação e do nacional perma-
nece em aberto e, em algumas regiões onde os nacionalismos 
locais revivem as suas reivindicações com diferentes graus de 
radicalismo, isto é particularmente assim, e também no dis-
curso. Fichte, Herder, Renan, Lord Acton e um amplo etc. ain-
da estão presentes e ativos nas vozes de muitos dos defensores 
de ambos os lados do debate. Entre estes, os mais moderados 
(Adenauer, por exemplo) mas infelizmente também expoentes 
do nacionalismo mais radical e intolerante do século XX (pre-
firo não citar exemplos de tais autores)6.

Torna-se, então, simples inferir que uma das razões pe-
las quais as questões ligadas ao fenômeno nacional adquiriram 
tanta relevância entre os teóricos contemporâneos é a de res-
ponder aos desafios do presente. A crítica antigenealógica ou 
modernista, assim como os interlocutores que reivindicam o 
elemento pré-moderno ou primordialista, e todos os outros 
limites do debate, na análise da construção do discurso nacio-
nal do século XIX, dificilmente podem ser encontrados total-
mente isentos ou “fora” desta polêmica ideológico-discursiva. 
Ou seja, sendo a nação e o nacional algo em desenvolvimento 
e, em alguns espaços, mesmo uma questão candente, é difí-
cil imaginar que britânicos como Hobsbawm ou Smith, imi-
grantes indianos como Bhabha ou Chatterjee, catalães como 

6  Uma exposição conjunta de alguns nacionalismos regionalistas contemporâneos (Iugos-
lávia, Alemanha, Ucrânia, Quebec, Curdistão, Irlanda do Norte) no IGNATIEFF (2012). 
O autor percorre estes países nos últimos anos do século XX e tenta não só uma análise 
política, mas também uma análise discursiva das complexidades destes variados movimen-
tos. Algumas destas regiões, como a Iugoslávia, a Ucrânia e o Curdistão, iriam em breve 
ser palco de guerras nacionalistas.
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Guibernau e Llobera, anglo-canadenses como Ignatieff, nor-
te-americanos como Calhoun, israelenses como Azar Gat, ou 
espanhóis como Alvarez Junco tenham dado atenção constante 
ao assunto (do qual suas obras são provas claras)7 por um inte-
resse acadêmico pontual ou por uma atração apenas intelectual 
pelo passado destes processos. Estes intérpretes estão também, 
e em muitos casos principalmente, preocupados com o pro-
cesso no presente, uma vez que se trata de um assunto que, de 
diferentes perspectivas, os desafia como indivíduos.

Ou seja, os críticos contemporâneos também têm uma 
nacionalidade com a qual se relacionam de várias maneiras, 
têm interesses, simpatias e distâncias: mediações. E uma con-
sequência imediata disto é que a análise da teoria ou crítica 
recente, bem como a dos autores do século XIX, por exemplo, 
também deve ser contextual e desconstrutiva. Isto é válido em 
todos os casos para temas historiográficos, mas é particular-
mente relevante para um tema teórico que interpela e atraves-
sa preocupações presentes e futuras: o nacional.

Não é, portanto, surpreendente que a Europa seja um dos 
espaços onde mais se debate e se produz sobre o tema da nação 
nas últimas décadas, particularmente desde o surgimento e 
difusão dos estudos antigenealógicos (modernistas), mas tam-
bém antes. Pois, na interpretação de alguns autores globalistas 
(FERGUSON 2013), desde pelo menos o início do período 
moderno, este é um espaço caracterizado por uma cultura de 
concorrência entre pequenos grupos excludentes8. Esta par-

7  Para além daqueles que são amplamente conhecidos, ver: LLOBERA (1996), GUI-
BERNAU (1997, 2009), CALHOUN (2007), AZAR GAT (2014), entre outros já citados.
8  Ferguson coloca este distinto caráter cultural da península europeia, chamado por ele de 
Cultura da Competição, como uma das razões pelas quais uma pequena região do mundo, 
limitada em recursos naturais, conseguiu expandir sua influência política e cultural (“do-
minar”) para o resto do mundo, aproximadamente de 1500 até o presente.
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ticularidade constitui terreno fértil para a gênese, recepção e 
desenvolvimento de discursos nacionalistas.

Esta poderia ser uma das razões pelas quais o estudo do de-
senvolvimento do nacionalismo noutros contextos como os da 
África, América, Oriente, etc., não só é relevante no nível dos 
estudos práticos ou da “aplicação” de teorias produzidas pelos 
europeus ocidentais, como também pode fornecer uma impor-
tante contribuição, baseada em métodos contrastantes, para o 
debate teórico sobre a própria construção da nação moderna.

A América e os Andes no debate do nacional

Na América Latina (o conjunto de países normalmente 
agrupados sob esta denominação) a recepção da crítica mo-
dernista e, em geral, os diferentes desdobramentos deste de-
bate têm sido complexos. Por um lado, o tema tem suscitado 
um interesse crescente e parece ter sido progressivamente 
incorporado nos temas de vários projetos de investigação lo-
cais. Por outro lado, permanece algo isolado do debate in-
ternacional. Ou seja, na maioria das discussões teóricas que 
abordam o tema em um nível “global”, os países latino-ameri-
canos são pouco tratados devido a uma falta de conhecimento 
e, particularmente, a um aparente preconceito contra as pos-
sibilidades de reflexão teórica que poderiam surgir da análise 
dos processos de formação-construção nacional nos países de 
língua espanhola e portuguesa por parte dos teóricos. Esta é 
a afirmação de uma maioria de investigadores locais que vêm 
discutindo o assunto:
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Extraña mucho que los nuevos trabajos de carácter 
general no contienen ni reflexiones teóricas ni es-
tudios especiales referidos a América Latina. (KÖ-
NIG, 2000, p. 9)
La literatura internacional sobre naciones y nacio-
nalismo ha prestado una relativa escasa atención al 
ámbito hispanoamericano… sí está presente, pero 
sin ocupar el lugar central que debiera y sobre 
todo sin que haya sido tomada como modelo para 
una teoría general sobre la nación. (PEREZ VEJO, 
2003, p. 283).
Las referencias a América Latina en los análisis de 
este tipo resultan escasas o marginales, aunque al-
gunos teóricos no dejan de mencionar la importan-
cia de los procesos que tuvieron lugar en América, 
en torno a dinámicas relativas a la independencia 
frente a los imperios ibéricos. (CUEVAS MOLINA, 
2005, p. 9)
Em outras palavras, os americanistas não estão dei-
xando de lado o debate sobre o nacionalismo; mas é 
esse debate que está deixando de lado as Américas. 
(PAMPLONA; DOYLE, 2008, p. 18)
Una casuística que debería conferir a América La-
tina y a la Europa del Sur un lugar más destacado 
en los estudios generales sobre la nación… ni sus 
procesos de construcción nacional ni sus naciona-
lismos han formado parte de la discusión científica 
internacional sobre el tema a pesar de lo signifi-
cativo de tales experiencias (SUAREZ; GÓMEZ, 
2019, p. 22).

Poderíamos continuar com outras citações nesse mesmo 
sentido.

O fato é que a questão da formação das nações na América 
e os processos através dos quais os Estados nascidos dos mo-
vimentos independentistas implementaram, ao longo dos sé-
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culos XIX e XX, políticas que vinculassem em graus variáveis 
as maiorias das suas populações naquilo comumente chamado 
de “projetos nacionais”, têm sido um tema constante no tra-
balho de uma vasta maioria de investigadores locais9. A forma 
como as elites políticas e intelectuais procuraram transmitir 
um discurso que legitimasse os novos órgãos políticos estatais, 
sistemas de organização governamental e uma nova e, em mui-
tos casos, artificial demarcação dos espaços territoriais, com o 
objetivo de gerar ao mesmo tempo uma adesão vinculativa ao 
novo “leviatã” estatal, tem sido um dos temas centrais da histo-
riografia profissional latino-americana.

Um dos eixos-chave na construção de uma historiografia 
política, econômica, cultural, intelectual, educacional, etc., na 
América Latina do século XIX, sempre foi a recriação, divul-
gação e implementação dos respectivos projetos nacionais en-
tre as grandes maiorias das suas jurisdições correspondentes 
(territórios). Isso porque, uma vez nascidos os novos estados, 
era necessário em todos os casos criar (ou terminar de criar) 
uma nação. Em outras palavras, um grupo de indivíduos que 
se identificam em comum e, portanto, aceitam fazer parte da 
dinâmica político-econômico-cultural do novo Estado nacional 
(ANNINO; GUERRA, 2003). Assim, a questão do nacional é 
tão antiga na América Latina como a emergência progressiva 
de uma historiografia profissional, e muito mais.

Assim, era de esperar no nosso meio uma recepção atenta 
das diferentes linhas teóricas do debate crítico sobre a ideia da 
nação e seu caráter “artificial” ou discursivamente (culturalmen-
te) construído, bem como as diferentes divisões primordialistas 

9  Para alguns exemplos de textos dedicados à difusão da ideia nacional entre as populações 
americanas antes da recente recepção do discurso “modernista”, ver: LATINO (1914), 
HILLEKAMPS (1965), SOLER (1980), RAMA (1981) e LOPEZ PORTILLO (1984).
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e culturalistas deste debate. Seria difícil esperar algo diferente 
quando lidamos com uma polêmica que cruza e interpela um 
dos temas centrais da investigação local: a difusão da ideia na-
cional. E que também o coloca teoricamente em questão.

Anderson, Hobsbawm e companhia tornaram-se, nos anos 
90 e nas duas primeiras décadas deste século, algo como histo-
riadores pop (referências) entre os acadêmicos latino-america-
nos. No entanto, e apesar do lugar de referência em que estes 
dois autores colocaram o processo latino-americano de cons-
trução nacional10 em relação ao debate teórico sobre a nação e 
os nacionalismos no mundo moderno, os subsequentes desdo-
bramentos do debate parecem ter, de certa forma, remediado 
esta “anomalia discursiva”, devolvendo mais uma vez à Europa, 
como em vários outros aspectos, seu lugar “preeminente”.

Se a gênese da nação é tão antiga quanto a étnica primor-
dial, e é no registro europeu que se conserva a informação 
mais extensa sobre estes períodos de preeminência do “étnico”, 
naturalmente é a partir dos processos de formação comunitá-
ria deste espaço geográfico, e dos seus anexos, que se podem 
obter os dados mais relevantes para confirmar e contrastar o 
debate teórico sobre a construção do nacional. Entretanto, a 
América Latina teria aparentemente perdido uma chance de 
ser também uma das referências, uma situação que será dis-
cutida por alguns intérpretes hispânicos (PEREZ VEJO, 2003; 
VÁSQUEZ; SORIANO, 2013).

O fato é que, como se referiu já e como vários investiga-
dores afirmaram, a América Latina parece ter sido deslocada 

10  Como bem se sabe, Anderson (2013) faz uma afirmação tanto provocadora quanto 
famosa no nosso meio, em relação à preeminência do discurso nacionalista moderno na 
América independente e não na Europa monárquica do século XIX. É também amplamen-
te questionada por investigadores locais. Por exemplo: LOMNITZ (2001) e PALTI (2002).
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ou deixada à margem do debate teórico sobre o nacional. Um 
debate que, como já foi dito, está claramente ainda em curso. 
Mas como Pamplona e Doyle também salientam, se o debate 
não chega à América, são os latino-americanos que têm chama-
do a si próprios para o debate.

Certamente com antecedentes (BUISSON; KAHLE; KO-
NIG, 1984), mas particularmente desde a primeira década do 
presente século (XXI) tem havido uma produção crescente de 
estudos que abordam a questão da construção das nações lati-
no-americanas como um todo11. A divulgação destes estudos 
está em curso, e um diálogo entre os vários investigadores in-
teressados em participar no debate prático e teórico sobre o 
tema está apenas começando.

Na virada do milênio, no ano 2000, Quijada, Bernand e 
Schneider publicam a compilação Homogeneidade e nação, e in-
troduzem uma das questões que seriam centrais para a discussão 
do modelo em espaços nacionais caracterizados por um pro-
cesso prolongado de colonização europeia: a necessidade par-
ticular de implementar mecanismos de “homogeneização” nos 
Estados nacionais compostos por uma população etnicamente 
diversa, onde uma das características centrais de tal configura-
ção é a liderança do Estado nas mãos de um grupo minoritário 
ocidentalizado, em contraste com a grande maioria da popula-
ção nativa e mestiça (mas também imigrante dos continentes 
europeu, africano e asiático) “deficientemente” ocidentalizada. 
Uma das principais tarefas destas elites é justamente o que é 
enunciado como um clichê do século XIX: a civilização.

11  É inviável fazer uma menção minimamente completa das diferentes obras que surgiram 
nos últimos anos em meios como o México, Colômbia, Brasil, Argentina, etc. que incor-
poram no seu foco de estudo a crítica anti-genealógica da nação para questões de história 
local. Aqui mencionarei apenas algumas publicações recentes que abordam a questão na re-
gião como um “todo”, na maioria dos casos, também em edições grupais. Para um detalhe 
historiográfico deste conteúdo na região até 2006, ver: MILLER (2009).
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Em 2003, Annino e Guerra apresentam o conjunto de 
obras recolhidas no conhecido texto Inventando la nación. Nele, 
tentam, com base nas contribuições de um vasto grupo de in-
vestigadores, discutir os temas da crítica modernista da nação, 
contrastando-a com as diferentes investigações históricas do sé-
culo XIX na América Ibérica. Esta é uma importante tentativa 
de atualizar o debate sobre a formação de Estados-nação locais 
e de tirar conclusões sobre seu caráter de construção ou “inven-
ção” discursiva. Um ano mais tarde, em 2004, apareceu o estu-
do individual de Chiaramonte, Nación y estado en iberoamérica. 
Dando particular atenção à formação das chamadas linguagens 
políticas (artefatos discursivos), o historiador argentino postula 
uma análise desconstrutiva do conceito de nação e do nacional, 
que para o caso ibero-americano teria características particula-
res, como para qualquer outro caso. E é desta forma, afirma o 
autor, que este problema histórico deve ser abordado.

Do outro lado do Atlântico, Colom González compila 
uma publicação com a participação de outro grande grupo 
de investigadores, Relatos de nación, em 2005. Mais uma vez, 
baseia-se em trabalhos teórico-práticos que cobrem pratica-
mente todos os países ibero-americanos. O objetivo está em 
consonância com o esforço anterior de Annino e Guerra, de 
introduzir temas modernistas e, em geral, o debate contem-
porâneo sobre o nacional na investigação histórica do mundo 
hispânico, destacando o seu caráter processual ou construtivo, 
como o próprio subtítulo já enuncia.

Em 2007, González publica outro título coletivo, Nación 
y nacionalismo en América Latina. Além de aprofundar o tema já 
descrito para os estudos anteriores, o trabalho tenta apresen-
tar amostras de possíveis nacionalismos contemporâneos nos 
meios de comunicação social da região. Tanto nas suas ligações 
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com o debate ideológico (esquerda/direita) como no impulso 
de uma espécie de nacionalismo regional face às recorrentes 
tentativas imperialistas do “outro” norte-americano. Um ano 
mais tarde, em 2008, Pamplona e Doyle apresentam a compi-
lação Nacionalismo no Novo Mundo. Como já mencionado, um 
dos interesses centrais desse esforço editorial é propor um re-
posicionamento da experiência americana no debate teórico 
contemporâneo sobre a construção das nações em nível global. 
Para os organizadores, o processo americano como um todo 
interpela particularmente as teorias modernistas e primordiais 
sobre a gênese da ideia nacional.

Chiaramonte, Marichal e Granados (2008) reúnem um 
conjunto de ensaios sob o título Crear la nación. Com base numa 
leitura desconstrutiva das denominações (nomes) escolhidas 
para cada um dos novos países da região, os ensaístas propõem 
uma interpretação geral que explica as características parti-
culares do processo de projeção e difusão discursiva dos seus 
respectivos projetos de nação. Em 2009, Palacios reúne um 
novo grupo de colaboradores sob o título La nación y su historia: 
América Latina siglo XIX. O foco principal dos artigos recolhidos 
neste livro é analisar a forma como os respectivos historiógra-
fos locais desempenharam um papel de liderança na elaboração 
(construção) de interpretações “coerentes” de um passado na-
cional. Em muitos casos, foram fundamentais para o resgate, 
divulgação e controle das versões históricas que se tornariam os 
mitos fundadores das nações americanas modernas.

Continuando o nosso avanço ano após ano, em 2010 Soto 
e Cuño apresentam o título La construcción de la nación iberoa-
mericana. Reúne um conjunto de comunicações apresentadas 
num congresso anterior sobre o tema, com especial enfoque 
nos países da região da Grande Colômbia e Caribe. No mesmo 
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ano, Escobar e Falcón apresentam a compilação La arquitectura 
histórica del poder: naciones, nacionalismos y estado en América Lati-
na. Mais uma vez, postulam uma análise do processo de cons-
trução das nações latino-americanas com ênfase nos esforços 
“civilizatórios” das elites locais.

Quatro anos mais tarde, em 2014, Schuster edita também 
na Colômbia uma nova colecção de obras: La nación expuesta: 
cultura visual y procesos de formación de la nación en América Latina. 
Como o título refere, a compilação visa analisar o papel das 
imagens (e da cultura visual em geral) no processo de forma-
ção do Estado-nação, bem como as formas como foram inte-
gradas no discurso nacionalista na região. Para além da Colôm-
bia, oferece estudos sobre o Chile, Brasil, México, Venezuela, 
Equador e Espanha. Em 2015, aparece a coleção de ensaios 
editada por Quiceno Castrillón, La nación imaginada: ensayos so-
bre los proyectos de nación en Colombia y América Latina en el siglo 
XIX. Além do estudo inicial de Wasserman sobre a evolução 
do uso do conceito de nação na América Hispânica, há ensaios 
abordando o tópico a partir dos temas da ciência, educação, 
literatura, etc., para a Colômbia e região.

Por sua vez, a Espanha tem sido particularmente prolífica 
nas últimas décadas em estudos e publicações sobre o tema 
da construção modernista do nacional e a sua corresponden-
te crítica. As razões, podemos inferir, são devidas aos desafios 
da sua conjuntura atual12. Sobre o assunto de uma perspectiva 
latino-americana, Gómez e Suarez apresentam no Santander, 
em 2019, a compilação Hacer naciones: Europa del Sur y América 
Latina en el siglo XIX. A tentativa aqui vai em duas direções. 

12  Para uma apresentação de estudos recentes e análise historiográfica do tema nação na 
Espanha, ver: MOLINA (2017).
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Por um lado, contribuir para a discussão teórica do nacionalis-
mo da América Latina e do Sul da Europa (as contribuições de 
Gómez-Suarez, Pérez Vejo e Wasserman, neste sentido) e, por 
outro, tentar uma análise transatlântica. Ou seja, uma aborda-
gem transnacional que procura ligar os processos de edifica-
ção nacional em meios de ambos os lados do oceano. Assim, as 
“construções” que dão origem à nação espanhola, portuguesa 
ou italiana são contrastadas com processos análogos no México 
ou na Argentina, por exemplo, com resultados variados.

Em 2021, Barrio, Hoyo e Suarez publicam, em Saragoça, 
uma nova coleção de obras, Latidos de nación: Europa del sur e 
iberoamérica en perspectiva histórica. Como os editores referem 
na sua introdução, esta coleção é um desenvolvimento da an-
terior (Hacer naciones) que tenta promover os mesmos objeti-
vos, com alguns acréscimos. Mantendo a orientação transna-
cional, introduzem novos trabalhos sobre o Chile, México e 
Argentina, em contraste com os processos das “construções 
ibéricas”. Outra novidade é a tentativa de aplicar o concei-
to ou noção enunciado como nacionalização (criar nacionais: 
ARCHILÉS; GARCÍA; SAZ, 2013) aos estudos de caso nos 
meios acima mencionados13.

Esta amostra, incompleta e parcial, serve de prova do 
crescente interesse e desdobramentos do debate sobre o nacio-
nal na região. Isto também é evidente para os chamados países 
centro-andinos (Equador, Peru e Bolívia).

13  A incidência deste tipo de análise, que se centra nos processos de identificação (vol-
tando-se ao indivíduo), promoveu o recente aparecimento de estudos historiográficos que 
tentam abordar o nacional a partir das experiências dos sujeitos históricos: “reconstruir 
la historia de cómo la nación como concepto era empleada por los individuos en cada 
momento... historia de las semánticas y de los usos de la nación como categoría práctica” 
(MORENO ALMENDRAL, 2021, p. 15). Contrastar teoria e histórias pessoais (realida-
de).
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Nos Andes, a crítica modernista do nacional também tem 
tido um efeito visível nos círculos acadêmicos. Particularmen-
te nestes países, caracterizados pela presença de uma popula-
ção nativa maioritária em que uma parte central do processo 
de construção nacional, a partir da sua ruptura com a metró-
pole hispânica, era o projeto de viabilização de uma nação que, 
de diferentes perspectivas, trataria do “problema” da integra-
ção na “vida nacional” das grandes maiorias não letradas que se 
encontravam logisticamente “distantes” dos centros de poder.

Ou seja, se em estados como os europeus a construção de 
nações significou ligar grupos étnica e culturalmente diversos 
(criar italianos, por exemplo) com base numa série de políticas 
e projetos que foram registrados e, portanto, são rastreáveis no 
tempo (arquivos), em países como a Bolívia, Peru e Equador, 
que, como todos os Estados da região da América Latina, foram 
sujeitos a um processo prolongado de colonização e dependên-
cia de uma matriz europeia (três séculos em média), que, por 
sua vez, produziu uma mistura ou imbricação particularmente 
ostensiva na configuração da sua estrutura político-social defi-
nida por um grupo de colonos e seus descendentes que concen-
traram a liderança do todo para si próprios e cujas políticas mais 
importantes para a construção do aparelho colonial incluíram 
não a redução espacial (aniquilação) da população indígena a 
espaços para além de uma fronteira hostil, como nos casos nor-
te-americanos e, mais tarde, argentinos e chilenos, mas a in-
corporação (domesticação) do setor maioritário através da pro-
moção (imposição) de um sistema de crenças (evangelização) 
e uma aculturação compatível com o modelo social da matriz 
europeia (civilização); em estados produzidos a partir de uma 
tal configuração heteróclita, nascidos para uma “vida indepen-
dente” num espaço definido com fronteiras mais ou menos “ar-
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tificiais”, o processo de construção ou recriação de uma identi-
dade nacional tinha características particularmente desafiantes.

A colônia hispânica na região andina, um espaço densa-
mente povoado por grupos étnicos indígenas, propiciou a in-
corporação deste volumoso contingente humano no sistema 
colonial através, entre outras coisas, da sua aculturação14, que, 
embora legitimando o seu trabalho “civilizatório” (incorpora-
ção de almas no cristianismo), lhes proporcionava um contin-
gente cativo de mão de obra gratuita, bem como uma contri-
buição fiscal. Com a ruptura com a matriz europeia, a precária 
liderança dos aparatos estatais ficou nas mãos de um pequeno 
grupo de descendentes de colonos espanhóis, mestiços e nati-
vos, em todos os casos o setor mais ocidentalizado da popula-
ção. Confrontados com uma população majoritariamente não 
letrada e em muitos aspectos distante da “dinâmica nacional”.

Como formar civis, cidadãos e nações em novos estados 
como os andinos? Se a homogeneização cultural das popula-
ções ou grupos étnicos (desarticulação das diferenças) foi um 
dos processos padrão na constituição dos estados latino-ame-
ricanos e europeus, este processo na chamada América Andina 
teve a particularidade de subsumir culturas exógenas, mas ao 
mesmo tempo locais, dentro dos quadros discursivos de uma 
cultura própria ou oficial, mas ao mesmo tempo “importada”.

É esta complexidade, entre outros aspectos, que torna re-
levante o debate sobre a crítica das genealogias nacionais mo-
dernas em países como o Peru e a região andina central. Como 
seria de esperar, existe um conjunto crescente de trabalhos 
que abordam o assunto como uma unidade. Mencionarei aqui 
brevemente alguns deles.

14  O dicionário da Real Academia da Língua define aculturar como “incorporar a un indi-
viduo o a un grupo humano elementos culturales de otro grupo”.
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Novamente, há antecedentes ao debate modernista que 
demonstram o interesse pelo tema da nação nos Andes. Um 
exemplo é o conjunto de obras reunidas por Deler e Saint 
Geours, Estados y naciones en los Andes (1986). Trata-se de um 
esforço de análise comparativa da configuração do sistema na-
cional nestes países que adquiriram a sua autonomia no início 
do século XIX.

Em 2002, Larson publica em espanhol o seu estudo Indí-
genas, élites y estado en la formación de las repúblicas andinas. Um 
ano depois, Demélas publicou também a sua obra La inven-
ción política (2003) no mesmo idioma. Ambas as obras visam 
analisar a formação do Estado e a cultura política que tomou 
forma durante as primeiras décadas do século XIX. Dentro 
deste tema, um elemento central será a elaboração de proje-
tos nacionais de integração (assimilação) das grandes maiorias 
culturalmente andinas de cada país. Em muitos aspectos, estes 
projetos nacionais eram em grande parte indistinguíveis das 
políticas de “integração” adotadas em diferentes períodos do 
período colonial, e noutros, segundo as autoras, eram ainda 
mais segregacionistas.

Em 2003, aparece o volume 5 da História da América An-
dina publicado pela Universidade Andina Simón Bolívar (UASB, 
Equador), dirigido por Maiguashca, com o subtítulo Creación de 
las repúblicas y formación de la nación. A principal característica de 
todos os trabalhos incluídos nesta compilação é que abordam 
vários aspectos do processo de formação dos Estados-nação an-
dinos (economia, elites, afrodescendentes, sociedades andinas, 
burocracia estatal, constitucionalismo, eleições, discurso inte-
lectual, cultura, regionalismos, etc.) numa análise conjunta, 
ou seja, abordando a região andina como uma unidade. Desta 
forma, os processos de recriação nacional nos países andinos 
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centrais, incluindo a Colômbia e o Chile, são contrastados face 
à evidência em muitos casos de uma sincronia quase total, seja 
por proximidade, seja por contraste. Em contextos sociocultu-
ralmente próximos, as políticas de integração e a construção 
de um grupo coeso de nacionais eram compatíveis, quer por 
identificação, quer por complementaridade.

Um ano mais tarde, Irurozqui publica outro conjunto de 
obras sob o título La mirada esquiva: reflexiones históricas sobre 
la interacción del estado y la ciudadanía en los Andes (2004). Mais 
uma vez, é um esforço de análise comparativa do processo de 
institucionalização (político-militar) do Estado nos países an-
dinos. A questão da cidadania, e, portanto, do discurso polí-
tico, é o foco central de todas as obras. Não esquecendo que, 
para formar cidadãos nos Andes, será necessário decidir quem 
e quantos dos indivíduos que habitam o território nacional 
podem ser considerados parte integrante, ou com plenos di-
reitos, deste grupo. Também sobre a possibilidade de formar 
subcategorias, e, portanto, cidadãos de “segunda ordem”. E um 
longo etc. de problemas neste sentido. Conformar, construir 
ou recriar a nação nos Andes não foi um desafio simples, muito 
menos com as categorias teóricas disponíveis no período.

Continuando esta lista, mencionarei a publicação, em por-
tuguês, de Pamplona, Revoluções de independências e nacionalismos 
nas Américas: Peru e Bolívia (2010). A partir do estudo das lingua-
gens políticas no período das independências destes dois países 
e dos seus desdobramentos ou desenvolvimentos ao longo de 
um século XIX convulsivo, os autores tentam abordar várias 
questões específicas em torno de uma questão central: os es-
forços de construção discursiva da nação peruana e boliviana, 
respectivamente. Mais uma vez, apontam mais coincidências 
do que uma historiografia tradicional centrada nos limites do 
espaço nacional estava habituada a perceber ou contrastar.
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Um ano antes, Guillermo Palacios publicou uma compi-
lação no México, já aqui referida, intitulada La nación y su his-
toria: América Latina siglo XIX. O objetivo do trabalho conjunto 
é abordar a construção decimonônica do relato nacional (es-
tabelecer histórias) em vários países da região. Os ensaios de 
Thurner, Buriano e Irurozqui respectivamente sobre o Peru, 
Equador e Bolívia são de particular interesse para o assunto. 
Assim como provas de que, no caso dos países andinos, os es-
forços dos intérpretes (historiógrafos intelectuais) para gerar 
e divulgar versões do passado nacional (controlar os mitos) tam-
bém começa ser estudado em nível regional.

Embora possa ser difícil aceitar para quem como nós vi-
vemos imersos em contextos de identidade, ou seja, pertence-
mos a uma nação, é necessário compreender que a construção 
de histórias nacionais, para além de ter elementos objetivos ou 
“reais”, envolveu necessariamente também o entrelaçamento 
ágil de elementos abstratos e artificialmente articulados.

Assim, as origens míticas da nação equatoriana (Reino de 
Quito); a subsunção do conjunto diversificado de indivíduos 
que habitaram o território peruano numa única origem ances-
tral (o Inca); a distinção que estabeleceria uma suposta identi-
dade “excludente” altoperuana (sintetizada na ideia do aymara). 
Para mencionar apenas alguns dos chamados “mitos fundacio-
nais”, no meio de um vasto conjunto de operações historio-
gráficas (seleção e produção de histórias vinculativas), que se 
preocupavam com, como refere Palacios, estabilizar o passado. 
Ou seja, construir uma genealogia coerente, atrativa e comu-
nicável (uma narrativa) que explica e demonstra as razões pelas 
quais existem (e devem existir) grupos que podemos distin-
guir e enunciar, por exemplo, como a Bolívia, o Peru ou o 
Equador. Uma narrativa que, contendo elementos tanto reais 
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como mitológicos, mantenha uma certa estabilidade, que pos-
sa ser controlada pelo grupo daqueles que contam a história da 
nação, bem como por aqueles que a dirigem.

Thurner, Buriano e Irurozqui abordam, para cada meio 
e sob diferentes perspectivas, vários aspectos deste processo 
de elaboração de histórias para as novas nações do século XIX 
andino. Com erudição e apontando para fontes específicas em 
cada caso, os autores abordam o seu respectivo “espaço”. O 
que é interessante numa leitura conjunta destas contribuições 
é a proximidade dos temas e a afinidade que os seus processos 
parecem oferecer, não só por razões geográficas, mas particu-
larmente pela sua configuração populacional distinta (crioulos, 
mestiços, índios e outros)15.

Entre a variada bibliografia que tem aparecido recen-
temente, menciono apenas alguns esforços para analisar o 
processo de construção nacional a partir da perspectiva dos 
chamados grupos subalternos. Em outras palavras, os agentes 
maioritários (receptores e recreadores) do processo de nacio-
nalização: as populações originais ou não ocidentalizadas, as 
chamadas indígenas (DE JONG; ESCOBAR OHMSTEDE, 
2016; BERNAND, 2016). São exemplos de um importante as-
pecto local do estudo da construção da nação, na perspectiva 
do indivíduo, em desenvolvimento.

Finalmente, passemos ao exame de obras recentes que 
analisam a construção do discurso historiográfico-intelectual 
(história nacional) no Peru.

15  Thurner desenvolveu sua análise em publicações subsequentes (2012). Para a constru-
ção da narrativa historiográfica nacional no Equador, ver: BUSTOS (2017).
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Uma história para a nação peruana

A nação, como não poderia ser de outra forma, e a forma-
ção das várias identidades que nela criam uma sinergia, é um 
tema amplo e proeminente na historiografia peruana mesmo 
antes do seu aparecimento em nível profissional, mas especial-
mente nas últimas décadas. As questões sobre o ser do Peru, 
quem são os peruanos, como se formou um sentimento de 
pertencimento, identidade e conjunção para reunir a maioria 
das populações que habitam este país num projeto coerente e 
vinculativo e, em geral, de que forma e em que fases se arti-
culou este processo de formação de uma nacionalidade, que 
ainda hoje é denunciado, em alguns casos, como imperfeito, 
desarticulado ou mesmo inexistente – todo este conjunto de 
questões e problemas historiográficos foi incorporado nos te-
mas de estudo de uma grande maioria da investigação local.

De fato, a bibliografia produzida na área da história no 
último meio século, para falar apenas de um período recente,16 
tanto para temas amplos como específicos do desenvolvimento 
nacional dos períodos pré e pós-independência, numa série de 
áreas e temas da mais diversa natureza, tem como um dos seus 
temas básicos o processo de construção da nação republicana 
ou a implementação de um projeto nacional cada vez mais di-
fundido e incorporado por todos os que habitavam o território.

Porém, a gênese e alguns dos momentos de maior in-
flexão em todo este processo encontram-se nas margens do 
século XIX. Foi especialmente durante o primeiro século da 
vida republicana que a efervescência dos projetos concorrentes 
para orientar a construção de uma nação peruana teve lugar. 

16  Sobre a recente produção historiográfica no Peru, ver: BURGA (2005), DRINOT 
(2006), THURNER (2012) e REGALADO (2021).
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E, dentro deste processo, um dos elementos destacados como 
indispensáveis na construção de um discurso legitimador da 
nação e, subsequentemente, dos grupos que a governam é a 
recriação de um passado nacional comum e, desta forma, um 
fator unificador.

Para criar a nação no Peru do século XIX, foi necessário 
criar a sua história. Evidentemente, existiam registros escri-
tos do passado destes “povos” desde pelo menos as primeiras 
crônicas escritas pelos “colonizadores” espanhóis. Mas este dis-
curso historiográfico já não se mostrava mais eficaz para expli-
car convincentemente a existência de um órgão político como 
o Estado peruano, que agora também tinha de coincidir ou 
conformar-se com os “membros” que habitavam o espaço geo-
gráfico que lhe tinha sido atribuído a tarefa de dirigir (gover-
nar): a nação peruana. A esta importante tarefa, dedicaram-se 
diligentemente grupos e indivíduos, que, por sua vez, busca-
riam postular e divulgar os seus próprios discursos (uma inter-
pretação do “passado nacional”) de acordo com as suas próprias 
mediações e, também, interesses.

Como mencionado no início, e apesar do que acabo de 
afirmar, a bibliografia que incorpora propriamente o debate 
modernista contemporâneo sobre a nação é ainda escassa no 
Peru. Mas isso unicamente se comparada com o impressio-
nante número de estudos que apareceram noutras partes da 
região (México, Argentina, Colômbia e Brasil, por exemplo). 
Dito isso, é verdade que nos últimos anos surgiu uma série 
de investigações que tentam traduzir e aplicar o debate anti-
genealógico a temas da história local, concentrando-se parti-
cularmente no século XIX17. Neste breve ensaio, apenas me 

17  Apenas como amostra: MCEVOY (1994; 2017), SANDERS (1997), CASALINO 
(2008), WARD (2009), REY DE CASTRO (2010), GIUSTI (2013), TEJADA (2014), AL-
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concentro em realizar uma apresentação de alguns trabalhos 
surgidos em anos relativamente recentes e que tentam analisar 
especificamente o referido esforço historiográfico do século 
XIX. Ou seja, estudos que procuram distinguir os diferentes 
esforços grupais e individuais para recriar uma história para 
a nação, no século XIX, desagregando as variadas tendências 
neste processo ou linhas discursivas. Por conseguinte, esta é 
uma notícia historiográfica e pontual que poderá merecer um 
maior desenvolvimento posterior.

Especificamente, farei referência a quatro publicações 
que apareceram desde 2009. Estes escritos são: Historiografía 
y nación en el siglo XIX (DAGER ALVA, 2009), De la patria a la 
nación: historiografía peruana desde Garcilaso hasta la era del Guano 
(QUIROZ CHUECA, 2012), La urgencia por decir nosotros: los 
intelectuales y la idea de nación en el Perú republicano (PORTO-
CARRERO, 2015) e Imaginar la nación: viajes en busca del verda-
deiro Perú 1881-1932 (RÉNIQUE, 2015).

Estes quatro escritos são ainda recentes e têm em comum 
dois pontos centrais de argumentação. Por um lado, discutem 
a questão da formação nacional a partir da crítica modernista 
contemporânea, ou seja, atualizar o debate para o tema local. 
Por outro lado, os quatro textos centram a atenção no proces-
so de articulação de um discurso historiográfico e intelectual 
que tentou fornecer “versões” do passado nacional que justi-
ficariam o novo órgão político estatal (Peru), antes, durante 
e depois (ao redor) do século XIX. Em outras palavras, estas 
obras estudam a produção de uma história e de uma identida-
de, ambas entendidas, naturalmente, não como um discurso 
unificado, mas como diferentes versões que disputam a pree-

JOVIN (2017), GARCÍA (2017), YVINEC (2021). Em relação aos estudos que tentam 
participar diretamente no debate teórico contemporâneo, ver: NEIRA (2013). 
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minência das suas respectivas interpretações do passado e do 
seu presente no nível discursivo. São grupos e indivíduos que 
procuraram propor e impor novidades na linguagem política 
peruana ou, de qualquer forma, conservar.

Os dois primeiros textos concentram-se particularmente 
numa abordagem historiográfica, uma análise de um conjunto 
de escritos e autores (historiógrafos) que antecedem e sobre-
vivem ao processo de independência (Quiroz) e que, a partir 
deste momento de ruptura com o modelo colonial secular e 
frente à necessidade de recriar todo o complexo do aparelho 
político, econômico, social, agora orientado para uma repú-
blica independente, verão de formas mais ou menos lúcidas a 
necessidade de articular neste processo uma reorientação tam-
bém cultural. Especificamente no seu caso, uma reinterpreta-
ção do passado “nacional”. O que inicialmente poderia parecer 
uma simples modificação dos mitos originários, heróis e inter-
pretações ou versões interpretativas de eventos específicos, é, 
na opinião destes autores, algo de maior complexidade.

Durante o século XIX (Dager) intelectuais dedicados ao 
trabalho histórico reelaborariam interpretações do passado ca-
racterizadas por alguns pontos que discuto a seguir. Mas o que é 
central para isso é que não se tratava apenas de modificar mitos, 
heróis ou versões, agora de acordo com o modelo republica-
no independente, mas de recriar uma identidade que até então 
não existia nessa forma: o nacional peruano. Destacando figu-
ras incas, como a de Manco Inca, em detrimento dos antigos 
“fundadores” da colônia, como Francisco Pizarro; deslocar mi-
tos fundadores como o “famoso” encontro dos Treze da Ilha do 
Gallo na direção das míticas lendas fundadoras do “originário” 
Império Inca, como o surgimento de Manco Capac e Mama 
Ocllo das águas do Lago Titicaca, no Altiplano; modificar a lei-
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tura de processos como a conquista, a expansão administrativa e 
a sujeição dos nativos à coroa espanhola, agora todos sinônimos 
de uma opressão finalmente destituída. Ou, em todo caso, a 
defesa de tudo aquilo como parte integrante da formação da 
nacionalidade peruana e da identidade católica. Todas estas ope-
rações, e mais, constituíram-se como um labor historiográfico 
republicano de alguma forma “necessária” ou oficial.

Mas o que era subjacente e substancial em todas estas 
operações era uma reconfiguração do passado com base num 
novo sujeito (o Peru) que não existia, pelo menos sob essa for-
ma, muito antes do século XIX. Como Thurner já salientou em 
vários escritos (2009, 2012), a criação de uma historiografia 
republicana, ou seja, a adaptação do passado original, inca e 
colonial ao quadro nacional significou um esforço anacrônico 
sistemático que implicaria um trabalho nem sempre conscien-
te para reconfigurar uma série de processos e acontecimentos 
a partir de uma leitura parcial ou tendenciosa: interpretar ou 
controlar um passado diverso e mais complexo baseado num 
presente definido pelo “nacional”. Deste modo, expressões 
que se tornam muito comuns entre os textos da historiografia 
inaugurada com o período republicano, como a própria frase-
-advérbio passado nacional, já denotam este princípio funda-
mentalmente anacrônico.

Estes elementos dos quais a crítica contemporânea é, ini-
cialmente, mais consciente são fundamentais para uma leitura 
interpretativa da historiografia do século XIX, neste caso, pe-
ruana. Dager e Quiroz demonstram isto nos seus textos.

Há pelo menos dois elementos que agrupam o debate que 
a historiografia peruana desenvolveu durante o século XIX, já 
mencionados: a chave de discussão ruptura/conservação e, li-
gada a isso, a proposta de um projeto nacional integracionista/
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segregacionista, cada um dos quais poderia ser explicado a par-
tir de uma leitura do referido “passado nacional”.

Algo sobre a primeira chave já foi mencionado linhas aci-
ma. A independência significou uma inflexão clara no discurso 
histórico que procurará impor uma nova leitura em termos 
críticos e pejorativos do período colonial e, no meio deste pro-
cesso, a busca por referências num passado pré-colonial que 
estava agora distante. E por ser distante e também no quadro 
de um período que faltava, no caso andino, em registos escri-
tos, era particularmente propício à recriação e transmissão de 
novos mitos fundadores, mais uma vez, do chamado passado 
nacional. Uma tarefa que historiógrafos do século XIX, como 
Valdez e Palacios, Odriozola, Mendiburu, Lorente, Polo e Paz 
Soldán (para mencionar apenas alguns exemplos entre a vasta 
gama analisada por Quiroz e Dager), terão o cuidado de re-
criar e divulgar a partir de diferentes perspectivas, a maioria 
delas no sentido de estabelecer uma interpretação de um pas-
sado que pudesse explicar coerentemente como se chegou a 
um momento de inflexão ou inédito: a separação da matriz es-
panhola e a conformação de um aparelho estatal (outro leviatã) 
dirigido por um novo (mas não inteiramente inovador) grupo 
governante e num também particular quadro ou espaço terri-
torial (novas fronteiras e novos outros/vizinhos). Face a este 
movimento discursivo rupturista, ou como complemento, de-
senvolve-se também uma versão que procura manter vínculos 
com elementos do passado pré-republicano com os quais, de 
diferentes pontos de vista, nem todos desejam romper. É tam-
bém necessário conservar (SANDERS, 1997). Desta forma, o 
apelo à tradição, a sobrevivência no discurso historiográfico 
dos elementos hispânicos (catolicismo, língua, cultura, valo-
res, etc.) e o empenho por uma síntese mestiça que preserve 
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os vários elementos culturais presentes no ideário nacional são 
reforçados pelos historiógrafos do século XIX com as suas res-
pectivas leituras do tempo passado. Esta é mais uma prova de 
que o passado é sempre lido e, numa medida não negligenciá-
vel, a partir do presente.

Uma segunda chave de leitura, também já introduzida, é 
a que emerge do empenho por uma construção social mais e 
menos (desde termos do presente) inclusiva. Num Estado an-
dino independente, caracterizado por uma configuração po-
lítica e social particular, ou seja, uma minoria ocidentalizada 
que dirige os destinos de uma maioria “deficientemente” oci-
dentalizada, as questões de como será construído o novo Esta-
do nacional, especificamente quem irá conformá-lo e de que 
forma, são cruciais: todos os cidadãos peruanos estão em uma 
mesma categoria? De quem, quantos e como falamos quan-
do afirmamos a existência de uma nação no novo território 
peruano? Além de responder afirmativa ou negativamente a 
estas questões em nível discursivo, de que forma será isto ope-
racionalizado, ou seja, implementado na realidade? Ao longo 
do século XIX, e digamos também do século XX, a discussão 
sobre o nacional será marcada por este debate fundamental. 
Peruanos de direito pleno somos todos cada vez mais. Ou, em 
caso contrário, e por motivos “razoáveis”, alguns terão de o ser 
menos até incorporarem a referida identidade (peruanidade).

Na tentativa de uma leitura histórica do passado que des-
taque os elementos originários, por vezes sobrepondo-os ao 
elemento hispânico, ou uma versão que devolva as “contribui-
ções” do Ocidente ibérico ao seu lugar preeminente, ou ain-
da outra leitura que projete no passado a idealização de uma 
síntese baseada em combinações em vários graus equilibrada 
de elementos de ambas as tradições (assumindo, de antemão, 
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que cada um deles fosse uma unidade): mestiços. De toda esta 
gama de interpretações históricas, são também obtidos insu-
mos discursivos para justificar um ou outro modelo social. 
Quem é ou quem tem o direito de ser nacional também se 
justifica com base naquilo que foi construído desta forma a 
partir da história.

Os escritos substanciais de Portocarrero e Rénique, pu-
blicados há pouco mais de cinco anos, abordam a mesma ques-
tão a partir da chave de análises intelectuais-discurso-nação 
por volta do século XIX e, certamente, também depois. Os 
seus estudos não se concentram especificamente em constru-
ções historiográficas (relatos formais), mas sim no campo mais 
vasto do chamado discurso intelectual e da sua principal de-
rivada, nem sempre adequadamente observada, os contextos 
de debate. Ambos são emitidos e protagonizados por sujeitos 
locais com capacidade discursiva.

Intelectuais e nação é um tema recorrente de análise en-
tre os especialistas contemporâneos na construção do nacional, 
também no Peru (já me referi a vários exemplos previamen-
te). E isso porque, entre outros, são estes agentes geradores de 
discurso social que irão contribuir, em diversos momentos do 
seu desenvolvimento, para questionar e debater (interpretar) 
as narrativas variadas e contraditórias em disputa. Se para arti-
cular uma narrativa que explique e ao mesmo tempo justifique 
os novos conjuntos (nacionais), é necessário “estabilizar o pas-
sado”, para a sua sanção social (aceitação) e a aplicação destas 
contribuições para um projeto comum, será também necessário 
“estabilizar o presente”. No século XIX, este trabalho foi rea-
lizado de uma forma privilegiada não só por aqueles que nar-
raram a nação (historiógrafos), mas também por aqueles que 
cantam à nação: os chamados intelectuais (juristas, educado-



153Paul Montoya

res, jornalistas, artistas, escritores, políticos). Fierro, Palma, 
Mato, González Prada, García Calderón, Riva Agüero, Mariá-
tegui, Valdelomar e Haya são apenas alguns dos muitos casos 
que podem ser analisados, individualmente e em contexto 
(conectados), como geradores de discursos e divulgadores de 
narrativa(s) para o final do século XIX e início do século XX, 
que Portocarrero e Rénique utilizam na confecção de suas aná-
lises, também informados pela recente crítica modernista18.

Assim, tanto o historiador como o sociólogo tentam, com 
base no grupo de personalidades e discursos selecionados, 
reinterpretar as análises tradicionais do debate intelectual do 
século XIX sobre o tema da identidade. A ideia do Peru como 
sujeito ou unidade não foi apenas uma consequência do pro-
cesso inaugurado com as independências, mas, pelo contrário, 
é a necessidade de um discurso para justificar estes processos 
e a criação de novas entidades políticas que levou à geração, 
ao desenvolvimento e à disseminação de um novo conceito de 
autorreferência, ou seja, uma nova forma de se perceber a si 
próprio como uma unidade, como um conjunto, ou como uma 
nação. Não é a ideia do Peru que cria a entidade política (e uma 
análise contextual do discurso do século XIX ajuda a ver isto), 
é a necessidade de justificar esta nova entidade que cria uma 
nova concepção assim chamada: Peru.

Outro elemento que considero relevante a destacar nas 
abordagens de Portocarrero e Rénique é a incorporação de 
uma forma de análise contextual do discurso intelectual dos 
séculos XIX-XX no Peru. Desconstruindo seus textos e, para 

18  “El ejercicio se inscribe, por cierto, en la corriente constructivista que, con Benedict 
Anderson y Eric Hobsbawm a la cabeza, tan significativamente ha innovado la investigación 
sobre la nación” (RÉNIQUE, 2015, p. 28). Portocarrero (1989), por sua vez, tem ensaiado 
usos da crítica modernista em vários trabalhos de história local, inclusive de forma anteci-
pada análises da construção e difusão de histórias oficiais de uso escolar, no XIX peruano.
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isso mesmo, deslocando-os nos seus contextos de enunciação 
e de implantação, é, num certo sentido, mais simples perceber 
as possíveis motivações de base dos historiógrafos e intelec-
tuais do século XIX e as formas como as suas leituras e inter-
pretações do passado procuraram operar no debate sobre as 
preeminências, a existência e as possibilidades da nação.

* * *

O que foi dito até agora é prova de um elemento que é tão 
simples quanto consistente. A desconstrução teórica da ideia 
nacional e os nacionalismos envolve necessariamente o seu 
confronto com as diferentes realidades em que estas teorias 
deixaram uma marca visível em seus respectivos processos his-
tóricos. E do breve relato aqui apresentado, torna-se evidente 
que a especificidade de realidades como as que compõem a 
região da América Latina, o seu desenvolvimento histórico co-
lonial e pós-colonial particular, oferece contribuições privile-
giadas para refletir, também teoricamente, sobre o tema da na-
ção moderna e os seus modelos de construção. Evidentemente 
que qualquer região do planeta tem as suas próprias particu-
laridades, mas nem todas as regiões do mundo incorporaram 
processos profundos de colonização geral que modificaram, de 
diferentes formas, a sua configuração populacional, política, 
econômica, social e cultural.

A América independente, e isto pode ser dito com grande 
propriedade, era fundamentalmente diferente ou “outra” em 
relação à América pré-colonial. Os habitantes, os complexos 
urbanos, a estrutura social, a atividade econômica, a organi-
zação territorial, os mais variados elementos culturais e um 
longo etc. eram diametralmente diferentes e, devido a uma 
miscigenação generalizada, complexos.
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Enquanto na América do Norte, por exemplo, pode-se 
falar (com toda a fatalidade que isso implica) de uma “transla-
ção pura” de indivíduos e cultura (entendida num sentido am-
plo: instituições, etc.), de forma que se torne simples assimilar 
os Estados Unidos da América como uma nova extensão do 
Ocidente europeu, com anexos “subordinados” do africano. 
Ou enquanto regiões como o oriente chinês ou japonês, por 
exemplo, se tornam “impermeáveis” à cultura e à influência 
ocidental (ainda mais à mistura racial) até períodos mais pró-
ximos do século XX. A região entre o Rio Bravo e a Patagônia, 
geralmente referida como América Latina, foi suscetível a um 
processo de colonização intenso que reconfigurou praticamen-
te tudo o que vivia e pensava no espaço destas terras após três 
séculos. Portanto, as novas entidades políticas (nações) nasci-
das com as independências tiveram de partir de pontos mui-
to diferentes (mas ao mesmo tempo próximos) dos europeus, 
asiáticos ou africanos. Criar identidade a partir de povos cul-
turalmente interligados e com as complexidades da autoper-
cepção, descritas de alguma forma previamente neste ensaio, 
não foi apenas um desafio para os povos do século XIX, mas 
também uma complexa e valiosa oportunidade de análise para 
estudar a recriação do discurso nacional moderno.

Neste sentido, e talvez Anderson não estivesse totalmente 
errado na sua invocação do modelo americano, o processo de 
formação das identidades nacionais iniciado em torno (antes e 
depois) do início do século XIX nestas regiões, síntese do cho-
que, encontro e amálgama entre o modelo étnico e a cultura 
moderno-nacional, tem muito mais a dizer-nos sobre a nação e 
as suas derivas num futuro próximo.

E se falamos de um modelo particular de configuração 
nacional americana, o caso dos países andinos independentes, 
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onde o modelo cultural europeu (ocidental) é estrangeiro, mas 
ao mesmo tempo “próprio”, e o elemento original é reivindi-
cado como a matriz interna e, ao mesmo tempo, percebido 
como “exógeno”, as complexidades de estabelecer a partir da 
história o que é uma nação não fazem mais do que apelar à re-
flexão e enriquecer o debate.
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O motivo que me levou a elaborar este capítulo sobre a rela-
ção entre história intelectual e pensamento decolonial ou 

o que poderia ser definido como “epistemologias do Sul” tem 
fundamentalmente a ver com alguns problemas com os quais 
tenho me deparado na atividade de pesquisa e ensino de história 
intelectual no contexto brasileiro, entre os quais destaco: 1) os 
textos escritos como objetos centrais, quando não exclusivos, 
da história intelectual e, sobretudo, de textos escritos em lín-
guas ocidentais; 2) o exercício de certa história intelectual pelos 
praticantes do pensamento decolonial, sem que ela seja efetiva-
mente nomeada como tal; 3) o pensamento de autores e auto-
ras que, embora não se definindo como decoloniais, produzem 
um pensamento que se aproxima das premissas fundamentais 

História intelectual 
e pensamento decolonial

Capítulo VI
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do pensamento decolonial, sem reivindicar uma identidade em 
termos de pertencimento a tais redes intelectuais.

Pretendo desenvolver, neste capítulo, uma reflexão a 
partir do terceiro ponto mencionado, relacionando-o com os 
dois anteriores, posto que tal discussão implica o problema da 
predominância da tradição escrita na definição das fontes da 
história intelectual, bem como a emergência de uma história 
intelectual na rede intelectual decolonial (e fora dela).

Entendo que os temas centrais da história intelectual de-
vam ser concebidos em um contexto que expanda suas coorde-
nadas geográficas, abrangendo as áreas de um mundo que tra-
dicionalmente tem sido definido como mais pobre em termos 
epistemológicos e ontológicos e sobre o qual seus próprios 
habitantes teriam suas mitologias, mas não suas teorias. Este é 
um dos problemas fundamentais de um pensamento descolo-
nizador: quais são as fronteiras que demarcam o pensamento 
crítico, teórico, configurador de conceitos universais e, por 
outro lado, os mitos, as crenças, as concepções particulares, as 
“etnofilosofias” etc..? Que mecanismo de poder colonial se co-
loca como fundamento e ponto de partida para tal separação? 
Por qual razão deveria haver uma predominância epistêmica 
de Prometeu sobre os Comedores de Terra? O que garantiria 
a predominância de um mito sobre a origem da civilização em 
detrimento de outro, se não a própria definição de uma mais-
-valia de humanidade dos gregos sobre os yanomami?1

Tomo essa comparação como um ponto de partida da refle-
xão a fim de ressaltar o que o filósofo Nelson Maldonado-Torres 
denomina como o lado do esquecimento colonial, o esqueci-

1  Para uma leitura da origem do mundo antes do pacto civilizacional, ou seja, antes dos hu-
manos comerem o que hoje comemos, “as comidas comestíveis”, mas também o ponto his-
tórico de virada que traz as doenças e a presença dos napë, ver: (SOARES, 2007, p. 17-20).
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mento e a condenação de todos aqueles povos que constituíram 
a parte da apropriação/violência do mundo colonial. Segundo o 
autor, em seu esboço de meditações fanonianas, o esquecimen-
to dos condenados faz parte de uma doença do Ocidente, um 
estado de amnésia que leva ao homicídio, à destruição e à von-
tade epistêmica de poder (MALDONADO-TORRES, 2008, p. 
83). Tal vontade epistêmica traz consigo outras vontades, entre 
elas, uma geopolítica da ontologia e da ética que gerencia o ser 
(sua lembrança, seu esquecimento) e coopta o rosto do outro a 
uma tradição fiel ao pensamento hegemônico de certo Ociden-
te. Diga-se de passagem: de um Ocidente e de sua modernidade 
muito específicos, que surgem no sistema-mundo do capital e 
da colonialidade do novo padrão de poder (QUIJANO, 2016, p. 
227). Mais do que isso: transforma o pensamento do Ocidente 
como o único patrimônio intelectual disponível para a história, 
entre elas, a história intelectual2.

Minha intenção, nesse sentido, é apresentar uma reflexão 
sobre a história intelectual em dois contextos não ocidentais, 
de modo que possamos universalizar um pouco mais a expe-
riência provinciana e provincializar um pouco mais a experiên-
cia universal3. Na primeira parte do capítulo, abordarei algu-

2  Devemos ter certa cautela ao mobilizar o conceito de Ocidente. Em primeiro lugar, 
porque se trata de um conceito hiperreal, para usarmos a terminologia que Chakrabarty 
mobiliza ao falar da Europa e da Índia, “termos hiperreais na medida em que se referem a 
certas figuras da imaginação cujos referentes geográficos permanecem, de certa maneira, 
indeterminados” (CHAKRABARTY, 2000, p 27). Por outro lado, em razão mesmo desse 
alargamento conceitual, “Ocidente” não é um designador rígido, mas tão somente um sig-
nificante vazio e oscilante. Por conta disso, em certas ocasiões pensadores decoloniais for-
jam uma concepção de Ocidente profundamente enraizada numa homogeneidade que só 
existe naquela imaginação com pendor de designador rígido, talvez porque tenham como 
finalidade criar um espantalho do qual o pensamento decolonial deve fugir.
3  Refiro-me ao conceito de Chakrabarty, em seu magistral Provincializing Europe. Ainda 
que Chakrabarty, nesta obra, defina-se no contexto epistemológico e sociológico do pensa-
mento pós-colonial, penso que seu conceito serve para pensar algumas das teses básicas do 
pensamento decolonial. Para uma distinção entre pensamento decolonial e pós-colonial, 
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mas das premissas fundamentais do pensamento decolonial e 
o conceito de epistemologias do Sul, proposto por Boaventura 
de Sousa Santos como um modo de estabelecer uma ponte en-
tre formas abissais de pensamento; na segunda, tomarei dois 
exemplos do que considero lastros fundamentais de realidade a 
serem pensados e incorporados, como patrimônios conceituais 
e memoriais aos estudos de história intelectual, no sentido de 
pensar, sobretudo, o pensamento não somente manifesto por 
meio da palavra escrita, como também falada. Nos dois casos 
que apresentarei, trata-se de autores não vinculados formal-
mente às redes decoloniais. À guisa de conclusão, proporei que, 
embora o pensamento decolonial e as epistemologias do Sul 
sejam interessantes para evocar e provocar maneiras de pensar 
o impensado, de trazer à memória esquecimentos outros que 
não aqueles da memória e do trauma europeus, eles ainda pre-
cisam pensar outras combinações possíveis entre modos de ser, 
estar e ter no mundo, ou de mundos que não se delimitem a 
uma única ontologia e ampliar, ao máximo, a herança metafísi-
ca, cosmológica e cosmopolítica com a qual dialoga.

Pensamento decolonial e epistemologias do Sul

Ao mapear introdutoriamente o pensamento decolonial, 
alguns outros conceitos emergem com ele, entre os quais o 
conceito de epistemologia do Sul ou epistemologia da diferen-
ça colonial. De acordo com Mignolo (2014, p. 11), “a opção 
decolonial não é um projeto historiográfico, mas antes epistê-
mico-político e ético”. Essa escolha política e ética que ante-
cede o caráter historiográfico do pensamento decolonial pode 

ver: MIGNOLO (2020).
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ser encontrada no teor por vezes normativo e até esquemático 
de seus textos e de alguns de seus interlocutores decoloniais. 
Embora reconheçamos sua importância, a ênfase de nosso tra-
balho, por ser um trabalho de história, recai no passado e não 
no futuro, o que implica um teor normativo menos acentuado, 
se comparado com aquele proposto por Mignolo e por parte 
dos pensadores e pensadoras decoloniais. Isso não quer dizer 
que o texto ora apresentado não tenha um teor político, mas 
tão somente que esse caráter político é um dos seus compo-
nentes. O futuro à contingência pertence.

O conceito de epistemologias do Sul ou o que poderia 
ser “uma reflexão sobre práticas e discursos descolonizado-
res” (RIVERA CUSICANQUI, 2010, p. 53) tenta dar conta 
da diversidade epistemológica do mundo, diante de um modo 
de conhecimento que se tornou hegemônico e jogou para o 
lado do esquecimento saberes e conhecimentos alternativos à 
racionalidade ancorada na ontologia mononaturalista e multi-
culturalista, ocasionando a subalternização de outros saberes 
e experiências não considerados compreensíveis ou relevantes 
de ser e estar no mundo, implicando sua condenação ao es-
quecimento. Coube à ciência moderna (a Ciência com o “c” 
maiúsculo, diria Bruno Latour), seguida de perto pela teologia 
e pela filosofia, e à ontologia naturalista que a fundamentou, o 
“monopólio universal de distinção entre o verdadeiro e o fal-
so” (MENESES, 2008, p. 6) e mesmo o monopólio de defi-
nição do ser como tal. Trata-se do desaparecimento do outro 
lado da linha, uma inexistência que significa o “não existir sob 
qualquer modo de ser relevante ou compreensível” (SANTOS, 
2007, p. 71). De um lado, o Saber e a Ciência ou a Teologia, 
sem adjetivos; de outro, o lado de nenhum lugar, da ausência 
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do conhecimento real e tão somente de crenças, opiniões, ma-
gia, idolatria, entendimentos intuitivos ou subjetivos etc. De 
acordo com Meneses,

“Este desaparecimento ou subalternização de ou-
tros saberes e interpretações do mundo significa, 
de facto, que estes saberes e experiências não são 
considerados formas compreensíveis ou relevantes 
de ser e estar no mundo; sendo estas epistemolo-
gias “outras” declaradas não existentes, ou descritas 
como reminiscências do passado, condenadas a um 
esquecimento inevitável” (2008, p. 6).

A epistemologia que retoma esse pensamento como uma 
teoria é mais do que uma “contra-história” ou uma história 
diferente. Ela é uma epistemologia “da, e partir da, margem 
do sistema mundial colonial/moderno, ou, se quiserem, uma 
epistemologia da diferença colonial” (MIGNOLO, 2020, p. 
81). De acordo com Mignolo, esse pensamento liminar que 
constitui a decolonialidade se estrutura em uma “dupla cons-
ciência”, uma “dupla crítica atuando no imaginário do sistema 
mundial colonial/moderno e da modernidade/colonialida-
de” (MIGNOLO, 2020, p. 125). Nesse sentido, ela estabelece 
alianças com a crítica interna, “a crítica monotípica da moder-
nidade na perspectiva da própria modernidade […] ao mesmo 
tempo em que marca a diferença irredutível do pensamento li-
minar como crítica a partir da diferença colonial” (MIGNOLO, 
2020, p. 125). No interior dessa mediação com o pensamento 
ocidental, autores das mais variadas perspectivas se colocam 
como interlocutores, ainda que não definidores do que seria o 
sentido do pensamento liminar, tais como Kierkegaard, Marx, 
Nietzsche, Freud, Heidegger, Derrida, Foucault e outros.
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Pode-se depreender dessa primeira definição do pensa-
mento decolonial, e de uma epistemologia do Sul ou da dife-
rença colonial, a indissociabilidade da modernidade com a co-
lonialidade. Como afirmar Rivera Cusicanqui (2010, p. 53), 
“a modernidade histórica foi escravidão para os povos indíge-
nas da América”. E complementamos: para os povos trazidos 
do continente africano. Significa dizer: quando pensamos em 
disciplinas como história moderna, ou história da América, 
tendemos a pensar a primeira como a história da formação 
da modernidade, com o triunfo das revoluções burguesas que 
superaram as marcas do passado medieval e instauraram a mo-
dernidade autoesclarecida e autônoma com vistas à libertação 
do ser humano [sic] dos grilhões da dominação de poderes 
despóticos, ao passo que uma história da América trataria da 
expansão colonial, mas não de um modo intrinsecamente 
relacionado com a modernidade em termos de um projeto 
amplo de autoesclarecimento, menos ainda uma história que 
pudesse fornecer modelos e conceitos universais. Para o pen-
samento decolonial, não existe modernidade sem coloniali-
dade. Se Kant estabelece as premissas da razão universal, há, 
nessa razão, uma cor4.

A cor introduz outro conceito fundamental para entender 
o pensamento decolonial: o racismo. Nesse sentido, como afir-
ma Grosfoguel, contrariando o pensamento de que o racismo 
é uma ideologia ou uma superestrutura derivada das relações 
econômicas, “a ideia de ‘colonialidade’ estabelece que o racis-
mo é um princípio organizador ou uma lógica estruturante de 
todas as configurações sociais e relações de dominação da mo-
dernidade” (GROSFOGUEL, 2019, p. 59). O pensamento da 

4  A respeito das d ideias raciológicas de Kant e seus estudos sobre antro-
pologia, ver: EZE, 2014.
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diferença colonial, então, não se constitui sem levar a sério a 
relação intrinsecamente histórica entre modernidade, colonia-
lidade e racismo. Continua Grosfoguel:

O racismo é um princípio constitutivo que organi-
za, a partir de dentro, todas as relações de domina-
ção da modernidade, desde a divisão internacional 
do trabalho até as hierarquias epistêmicas, sexuais, 
de gênero, religiosas, pedagógicas, médicas, junto 
com as identidades e subjetividades, de tal maneira 
que divide tudo entre as formas e os seres superio-
res (civilizados, hiper-humanizados, etc., acima da 
linha do humano) e outras formas e seres inferiores 
(selvagens, bárbaros, desumanizados, etc., abaixo da 

linha do humano) (2019, p. 59).

Antes de ser um projeto emancipatório, a modernida-
de/colonialidade é um projeto civilizatório (GROSFOGUEL, 
2019, p. 61), baseado em conceitos, paradigmas e práticas de 
violência constitutivas das zonas de ser e de não-ser. 1492 é tão 
moderno quanto o é 1789.

O que seria o colonial nessa situação e qual sua condição 
memorial que pudesse reivindicar o status de pensamento em 
um contexto pós-ocidental? Como parte de nenhum lugar, o 
lugar do colonial seria o da “ausência” de memória e de ser. 
Frantz Fanon sabia, ao habitar a morada de um ser pouco pre-
sente nas histórias do Ocidente, que a definição de quem está 
dentro e de quem está fora é, fundamentalmente, uma defini-
ção que opera pela violência simbólica, por um lado, ao esta-
belecer uma síntese na qual o diferente não difere no discurso; 
física, onde a contiguidade espacial do corpo é a contrapartida 
material da despotencialização da diferença. Simbólica ou fisi-
camente, é produzida a operação de exclusão do outro ao que 
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quer que seja o ser. Neste caso, claramente o contexto moder-
no/colonial não é um convite à elaboração de uma epistemo-
logia do colonizado pelo colonizado, essas “zonas de não-ser, 
uma região extraordinariamente estéril e árida, uma rampa 
essencialmente despojada”, mas “onde um autêntico ressurgi-
mento pode acontecer” (FANON, 2008, p. 26).

Nos termos desse debate, Fanon foi um dos primeiros 
autores a denunciar o regime ontológico único do mundo eu-
ropeu e suas implicações sobre os colonizados, a saber, a colo-
nização do saber e do ser, para voltarmos à terminologia cara 
ao pensamento decolonial. Se, em termos políticos formais, os 
processos de descolonização já se encerraram, o mesmo não 
se pode dizer acerca do pensamento e de sua história. Pratica-
mente, quando falamos em história intelectual, do pensamen-
to, dos conceitos e mesmo da metafísica, demarcamos um ter-
reno entre o pensamento genuíno e originário de um logos que 
teve sua história interna concebida nos tempos mais remotos, 
e o etnopensamento, das crenças, da magia, das cosmovisões 
tradicionais. O primeiro, referência fundamental de todo o 
pensar; o segundo, uma extensão exótica do pensar que serve 
somente para respeitar a diferença, desde que ela se mante-
nha a quilômetros e séculos de distância do Ser, ou melhor, 
dessa geopolítica do ser. Bastaria o reconhecimento do outro 
por meio de alteridades mantidas nas fronteiras internas do 
Ocidente, o que significa dizer que pensar a diferença se res-
tringiria a pensar certas diferenças dentro de uma perspectiva 
entre modos possíveis de combinar o ser, especialmente se ele 
fosse evocado em grego, alemão, francês, inglês e mesmo em 
português ou espanhol.

Quando Fanon falou da assimetria radical e da animaliza-
ção da vida do colonizado, de sua “linguagem zoológica”, ele 
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estava se referindo a esses modos de ser especialmente huma-
nos, que poderiam agregar ou não humanidade ao outro (FA-
NON, 2005, p. 59). A aprendizagem dos modos possíveis de 
combinar o verbo ser dependeria da língua falada e da purifica-
ção de seu sotaque. Nessa mais-valia de humanidade, discursos 
universalistas sobre o ser humano, sobre sua humanidade, ser-
viam somente para um dos lados da disputa. O lado que estava 
sempre certo porque tinha, a seu lado, a humanidade, o logos, 
a razão, a consciência, a cruz (e a espada) etc. Do outro lado, 
como sabemos, a crença, a superstição, o mito, a idolatria etc.

Diante dessa apresentação preliminar de um pensamento 
com propósitos descolonizadores e do que ele questiona em 
certa racionalidade moderna, o que poderíamos apresentar, 
como situações históricas que proporcionam modos de pensar 
teoricamente os existentes, sem que tal pensamento seja parte 
ou desdobramento daquilo que seria a ontologia (natural) da 
modernidade, a partir da qual haveria uma única natureza e 
várias culturas com hierarquias e níveis distintos?

Pensamento originário ameríndio 
e pensamento da travessia

Pretendo, a seguir, apresentar dois modos distintos de 
pensamento nos quais e por meio dos quais o ser do mundo 
e os modos de ser afetado e interpelado pelos existentes são 
decisivos para demarcar – no sentido da fronteira – um pa-
trimônio intelectual cuja densidade ontológica pode e deve 
habitar as margens de cá, para fazer com que nossos modos 
de pensar e habitar o mundo sejam menos carregados de uma 
suposta origem que sempre nos remete ao mesmo, com pe-
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quenas variações (Atenas, Jerusalém, Londres, Paris, Berlim, 
Nova Iorque, etc..). Além do mais, tal escolha tem a ver com o 
esforço de trabalhar, do ponto de vista da história intelectual, 
teorias concorrenciais às memórias acumuladas pelas mais di-
versas histórias do pensamento. Falo em memória no âmbito 
da história intelectual por razões de afinidade com o mundo 
das ideias e dos conceitos, mas também por sentir certo in-
cômodo ao perceber o emudecimento da história intelectual 
a respeito dessas formas de vivenciar mundos, posto que elas 
não estão registradas oficialmente como “obras” a serem incor-
poradas à longa duração dos clássicos da história intelectual5.

Opto por chamar às duas ontologias que apresentarei a 
seguir de pensamento originário ameríndio e pensamento da 
travessia. Aqui, farei uso contínuo das reflexões e do registro 
de Eduardo Viveiros de Castro e de Philippe Descola para o 
primeiro caso, e de Robert Slenes para o segundo.

A reflexão sobre o perspectivismo e o animismo dos po-
vos ameríndios é um esforço teórico ou um modo de pensar o 
pensamento indígena de diversos povos do Novo Mundo, para 
os quais há uma concepção, com ligeiras diferenças entre uns e 
outros, segundo a qual o mundo é composto por uma multipli-
cidade de pontos de vista em que todos os existentes são cen-
tros potenciais de intencionalidade, que apreendem os demais 
existentes segundo suas próprias e respectivas características 
ou potências (VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p. 42). Como 

5  Uma exceção clara é, sem dúvida, os trabalhos mais recentes de Dominick Lacapra. Este 
autor repensa alguns termos da história intelectual em perspectivas não ocidentais. Veja-se, 
a respeito, a introdução de Undertanding Others em LACAPRA (2018). Do ponto de vista 
do objeto, para o caso do pensamento originário ameríndio no Brasil, devemos salientar 
que muitas obras estão sendo traduzidas para o registro escrito, tais como os textos de 
Ailton Krenak e de Dawi Kopenawa, bem como a coleção de textos yanomani, guarani, 
caxinauá, hupd’äh, entre outros, publicados pela editora Hedra e com apoio do estado de 
São Paulo. Essas últimas todas bilíngues.
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nota o autor, a distinção clássica entre natureza e cultura que 
constitui a disciplina antropológica encontra alguns entraves 
para ser aplicada às diversas etnologias ameríndias, o que re-
sulta em uma redistribuição dos predicados que fundamentam 
o par mestre natureza-cultura, tais como universal e particular, 
objetivo e subjetivo, físico e moral, fato e valor, dado e instituí-
do, necessidade e espontaneidade, imanência e transcendência, 
corpo e espírito, animalidade e humanidade, entre outros (VI-
VEIROS DE CASTRO, 2015, p. 42). A partir dessa explosão 
dos pares, Viveiros de Castro sugere um “reembaralhamento 
das cartas conceituais” que o leva à formulação de outro con-
ceito, a saber, o de multinaturalismo. Como contraposição ao 
multiculturalismo, que se fundamenta na unicidade da nature-
za e na multiplicidade das culturas, o multinaturalismo, típico 
dos povos ameríndios, supõe uma unidade de espírito e uma 
diversidade dos corpos. Quer dizer, a “cultura” ou o sujeito 
seriam a forma do universal, enquanto a “natureza” ou o ob-
jeto, a forma do particular (VIVEIROS DE CASTRO, 2015, 
p. 43). Nas palavras do antropólogo, a etnografia da América 
indígena contém um tesouro de referências a uma teoria cos-
mopolítica que imagina um universo povoado por diferentes 
tipos de agências ou agentes subjetivos, humanos como não-
-humanos – deuses, animais, mortos, plantas, fenômenos me-
teorológicos –, todos providos de um mesmo conjunto básico 
de disposições perceptivas, apetitivas e cognitivas (VIVEIROS 
DE CASTRO, 2015, p. 43). Mas neste aspecto reside uma dife-
rença importante com aquilo que poderia ser entendido como 
animismo: a questão do ponto de vista.

A semelhança das almas não implica a homogeneidade ou 
identidade daquilo que essas almas exprimem ou percebem: “o 
modo como os humanos veem os animais, os espíritos e outros 
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personagens cósmicos é profundamente diferente do modo 
como esses seres os veem e se veem” (VIVEIROS DE CASTRO, 
2015, grifo original). Se todos são humanos, eles não o são ao 
mesmo tempo. Os animais predadores e os espíritos veem os 
humanos como animais de presa, “ao passo que os animais de 
presa veem os humanos como espíritos ou como animais pre-
dadores” (VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p. 44). Não há exis-
tente que não possa ser definido nos termos relacionais gerais 
de sua posição em uma escala relativa de potência predatória: 
“todos os animais e demais componentes do cosmos são inten-
sivamente pessoas, virtualmente pessoas, porque qualquer um 
deles pode se revelar […] uma pessoa” (VIVEIROS DE CAS-
TRO, 2015, p. 46, grifo original). Neste caso, a condição origi-
nal comum aos humanos e animais não é a animalidade, como 
no evolucionismo6, mas a humanidade. Neste devir cosmoló-
gico e político, a humanidade está potencialmente presente em 
uma multiplicidade de existentes cuja humanidade não está de 
fato perdida, pois ela depende da posição que tais existentes 
ocupam, o que torna o ambiente desses grupos altamente po-
lítico e perigoso. Conforme Viveiros de Castro, a humanidade 
passada dos animais se soma à sua atual espiritualidade oculta 
pela forma visível para produzir um difundido complexo de 
restrições ou precauções alimentares, que ora declara inco-
mestíveis certos animais miticamente consubstanciais aos hu-
manos, ora exige a dessubjetivação xamanística do animal antes 
que se o consuma, sob pena de retaliação em forma de doença, 
concebida como contrapredação canibal levada a efeito pelo 
espírito da presa tornada predador, em uma inversão mortal 
de perspectivas que transforma o humano em animal (VIVEI-

6  Importante mencionar que Viveiros de Castro estabelece essa comparação com o caráter 
mais metafísico do evolucionismo e não com sua posição na epistemologia da biologia.
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ROS DE CASTRO, 1996, p. 119). “Se”, continua o autor, “a 
condição comum aos humanos e animais é a humanidade, não 
a animalidade, é porque ‘humanidade’ é o nome da forma geral 
do Sujeito” (VIVEIROS DE CASTRO, 1996, p. 127).

Embora sustentando a ontologia animista, Descola (1998) 
chega a conclusões semelhantes em relação a esses grupos, ao 
afirmar que os seres do cosmos se definem menos por uma es-
sência abstrata ou por uma faculdade particular do que pelas 
posições que ocupam uns em relação aos outros. O referente 
comum às entidades que povoam o mundo não é o homem en-
quanto espécie, mas a humanidade enquanto condição (DES-
COLA, 1998). Há múltiplos existentes humanos em potencial 
que habitam o mundo, sem que a primazia caiba àqueles huma-
nos como espécie tal como definido no universo ocidental. O 
devir ameríndio, se colocado nos termos de uma filosofia da 
história, tende a aniquilar não somente a direção evolutiva, mas 
o sentido último e a finalidade. Antes da pergunta pelo sentido 
do ser, cabe a pergunta pela posição do ser no cosmos/caos, 
posição que não está na representação, mas na coisa, no corpo.

Talvez o maior diferencial do perspectivismo seja o esva-
ziamento do conceito de humanidade como espécie em nome 
de uma condição de humanidade potencial. Por mais universal 
que seja o sujeito da modernidade, ele se relaciona, como sub-
jetividade, com a natureza somente para manter sua diferença 
cultural. No caso ameríndio, nas relações sociais do cosmos, a 
humanidade sempre está presente. Mas sua presença depende 
da posição dos sujeitos envolvidos na relação. A historicidade 
no universo ameríndio depende dessas relações temporais que 
colocam a todo o momento o problema da humanidade como 
posição. Nesse sentido, o presente é carregado de uma ten-
são cosmopolítica que tem a ver com a carga de um passado 
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comum a todos os existentes, um passado em que, em algum 
momento, todos foram humanos, quer dizer, o fardo de um 
passado que não passou e que assombra os existentes no pre-
sente. Da América indígena, que carrega consigo um passado 
que não passou, partiremos para o Brasil de meados do século 
XIX. Não trataremos do perspectivismo, mas de um pensar a 
travessia, o qual não deixa de ter relações com a ontologia ani-
mista como modo de classificar os existentes a partir de uma 
interioridade comum.

O historiador Robert Slenes, elaborou um estudo de uma 
série de vocábulos-raízes que fazia parte da linguagem dos es-
cravos africanos no Brasil em meados do século XIX. Entre 
alguns desses conceitos, Slenes menciona malungo, significava: 
“os escravos da África banto podiam encontrar-se, através das 
palavras, não apenas no mesmo ‘barco’ semântico, mas no mes-
mo ‘mar’ ontológico” (SLENES, 1992, p. 51). Em três línguas 
bantos – kikongo, kimbundu e umbundu –, malungu designava 
“companheiro”, ou “parceiro da mesma laia, camarada, paren-
te”. Mas a palavra m’alungu, contração de mu-alungu, significava 
“no barco, no navio”. De acordo com Slenes, no kinbundu fa-
lado quando escreveu seu artigo (ano de 1991), malungu de-
signava uma “canoa gigantesca”, além de significar, igualmente, 
“camarada”. Como se pode depreender, a cadeia de significa-
dos semânticos que tal palavra implicava demonstra algo mais 
do que uma simples designação de objeto particular. Malungu, 
em kimbundu, veio a significar também “companheiro de sofri-
mento”, como se poderia atribuir a alguém que poderia ser um 
companheiro de cadeia (SLENES, 1992 p. 53). Slenes indaga se 
malungu, no português brasileiro, e o sentido de “companhei-
ros” atribuído a esse vocábulo em kimbundu e umbundu, não 
viriam, ambos, por um processo de metonímia, de malungu, 
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significando originalmente barco/navio. Quer dizer: o trauma 
do tráfico de escravos não teria levado tanto os escravos falan-
tes das três línguas mencionadas embarcados para a América no 
mesmo navio, quanto, metaforicamente, os companheiros de 
qualquer infortúnio na região de Luanda e Benguela, a chamar-
-se de “meu barco/meu companheiro de barco”?

Avancemos nessa hipótese sedutora de Slenes, que nos 
ajuda a frear o esquecimento voluntário da memória escrava 
e de seu patrimônio intelectual em termos de uma elaboração 
metafísica mais densa e, em seu interior, de uma formulação 
conceitual acerca da sua própria existência em termos fáticos.

De acordo com o autor, para muitos escravos da África 
Central, a palavra malungu teria tido significados cosmoló-
gicos mais abrangentes, os quais escapavam à compreensão 
dos senhores brasileiros. Um dos vocábulos-raízes do proto-
banto muito difundido na África Central e Austral era dònga 
(com significado de rio, vale, canal), a qual tomava a forma, 
em kikongo, em umbundu e em kimbundu, de kalunga, o qual 
também agregava o significado de mar. Para os escravos falan-
tes desses três idiomas e para povos que compartilhavam sua 
cultura, malungu teria significado não apenas “meu barco” e, 
por extensão, “camarada da mesma embarcação”, mas também 
“companheiro na travessia de kalunga, que também significava a 
linha divisória, ou a superfície que separava o mundo dos vivos 
daquele que separava o mundo dos mortos (SLENES, 1992, p. 
53). Atravessar a kalunga (simbolicamente representada pelas 
águas do rio, do mar, ou mais genericamente, por qualquer 
tipo de água ou por uma superfície refletiva como a de um 
espelho), significava “morrer”. Além disso, a cor branca, para 
boa parte dos povos da região do Congo-Angola, simbolizava 
a morte: os homens eram pretos, os espíritos brancos. Como 
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resultado dessa cosmovisão, do tráfico de escravos e da associa-
ção do oceano com a barreira de kalunga, não seria difícil iden-
tificar a terra dos brancos, mputu, com a dos mortos (SLENES, 
1992, p. 54). De acordo com alguns estudos antropológicos 
citados por Slenes, para os bakongo de hoje, os mortos ain-
da vão para a América e sempre o foram. O fato histórico do 
tráfico de escravos é lembrado como uma forma de feitiçaria, 
pela qual um grande número de africanos foi transportado à 
outra costa (SLENES, 1992, p. 54). Da cadeia semântica que 
se constituiu naquelas três línguas banto faladas por escravos 
no Brasil, malungo significava não apenas “meu barco”, cama-
rada de embarcação”, mas “companheiro de travessia da vida 
para a morte branca” (SLENES, 1992, p. 54). Ao evocar essa 
metafísica da travessia, do encontro e do reencontro, podemos 
imaginar um pensamento cuja densidade em nada deixaria a 
desejar para outras metafísicas consagradas.

O mesmo pendor para uma conceptualização e sentido 
do mundo produzida pelos escravos no Brasil pode ser verifi-
cada na parte final do clássico livro de Slenes, Na senzala, uma 
flor, em que ele retoma o sentido etimológico da palavra lar, 
em que o termo latino lares significa “os espíritos protetores 
dos ancestrais”. A partir dessa concepção, o autor apresenta 
uma investigação sobre a posse do fogo para a “sustentação da 
família e da comunidade escrava no tempo” (SLENES, 2011, 
p. 238). Em sua discussão, Slenes apresenta não somente a ra-
zão prática da posse do fogo dentro dos lares escravos, como 
também suas razões simbólicas. Passando pela África Central, 
por alguns relatos acerca dos lares dos escravos nos Estados 
Unidos e no Brasil, Slenes afirma que entre os mpangu, por 
exemplo, “um fogo sempre aceso fazia parte do culto aos an-
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cestrais e representava continuidade da linhagem” (SLENES, 
2011, p. 244). Além disso, para esse povo, parecia haver uma 
relação entre o mundo dos espíritos e fogo, pois tanto o fogo 
quanto a fumaça leve “apraziam aos espíritos ‘capturados’ nos 
minkisi7 (que eram mantidos dentro das casas para protegê-las 
do infortúnio e garantir a saúde). Contudo, como aponta o 
autor, “se é típico dos povos da África Central se preocupar 
com a relação entre os homens e os espíritos, o objetivo não 
é apenas o de realizar uma identidade histórica”, como tam-
bém, através dos rituais, “garantir que os espíritos ancestrais 
e da natureza continuem a oferecer sua proteção” (SLENES, 
2011, p. 246). Seguindo a trama do historiador, esse modo de 
habitar o mundo histórico foi trazido por escravos que vieram 
da África Central, especialmente os povos bakongo, mbundu e 
ovimbundu, no seu processo de travessia da kalunga. O fogo e 
a fumaça, neste caso, eram modos de existir, antes de ser uma 
resposta à ação de outro agente histórico externo à comunida-
de. Como afirma: “No Brasil, o fogo doméstico dos escravos, 
além de esquentar, secar e iluminar o interior de suas ‘mora-
dias’, afastar insetos e estender a vida útil de suas coberturas 
de colmo”, também era “uma arma na formação de uma iden-
tidade compartilhada”, na medida em que, ao “ligar o lar aos 
‘lares’ ancestrais, contribuía para ordenar a comunidade – a 
sanzala – dos vivos e dos mortos” (SLENES, 2011, p. 256). Do 
mesmo modo que o perspectivismo, a cosmologia banto que 
chegou até as Américas, como um modo de configurar e habi-
tar o mundo, era uma cosmopolítica.

7  “Estatuetas ou preparações ‘medicinais’ que serviam de veículo para a ação de espíritos 
ancestrais ou espíritos da natureza” (SLENES, 2011, p. 244).
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Considerações finais

Tendo em vista que apresentamos duas cosmopolíticas 
distintas, penso que algumas palavras finais sobre os modos 
como os existentes se relacionam entre si no mundo – ou seja, 
sobre suas ontologias – podem ser ditas, afinal, elas estão sen-
do expostas ao longo deste capítulo tanto no contexto do pen-
samento originário ameríndio quanto no pensamento da tra-
vessia, esse pensamento da kalunga. Para isso, recorro uma vez 
mais a Philippe Descola, que sugere em sua antropologia, pelo 
menos quatro ontologias para pensar os modos como os exis-
tentes estabelecem suas relações no mundo e seus processos 
de historicidade: animista, totemista, naturalista e analógica. O 
autor parte de uma distinção entre fisicalidade e interioridade 
para definir os modos como os existentes habitam o mundo. 
Seguindo a fenomenologia de Husserl, Descola afirma que “se 
os humanos tentassem experimentar qualquer forma de au-
toabstração abandonando a representação do mundo instituído 
e tudo que ele representa, o único recurso para autoavaliação 
que teriam disponíveis então seriam seus corpos e sua inten-
cionalidade”, que o autor prefere nomear de “fisicalidade (no 
sentido de dispositivos que permitam a ação física) e interiori-
dade (no sentido de autorreflexão)” (DESCOLA, 2015, p. 11).

O autor adverte que essa referência à fenomenologia não 
é mais um capítulo do etnocentrismo ou o esforço de pensar o 
mundo tendo como lastro a formulação ocidental do concei-
to – ainda que uma interlocução com a filosofia ocidental seja 
necessária e reforçada pelo autor. Neste caso, a fenomenologia 
seria não mais do que uma resposta particular a um problema 
que aparece nos mais diversos agrupamentos humanos. O au-
tor entende que “a percepção desta dualidade é provavelmente 
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inata e específica à espécie humana” (DESCOLA, 2015, p. 11), 
algo confirmado pela etnografia e pelos registros históricos: “a 
despeito da diversidade conhecida de concepções da pessoa, 
noções de fisicalidade e de interioridade parecem estar univer-
salmente presentes” (DESCOLA, 2015, p. 11). O antropólogo 
afirma a identificação como um mecanismo por meio do qual o 
“sujeito irá detectar diferenças e similaridades entre si mesmo 
e os objetos do mundo”, através da “inferência de analogias e 
distinções de aparência e comportamento entre o que ele ex-
perimenta como característico dele mesmo e os atributos que 
atribui às entidades que o rodeiam” (DESCOLA, 2015, p. 11).

De acordo com Descola, se as únicas ferramentas das quais 
dispõe esse sujeito são sua interioridade e fisicalidade, “sua ca-
racterização do mundo será baseada na atribuição ou negação 
seletiva destes atributos às outras coisas existentes” (DESCO-
LA, 2015, p. 11). As identificações possíveis, como se pode 
depreender do arranjo proposto por Descola, são limitadas: 
“quando confrontado com uma alteridade até então desconhe-
cida, humana ou não-humana”, o sujeito pode concluir: 1) que 
este objeto possui elementos de fisicalidade e interioridade 
análogos aos seus – totemismo; 2) ou que a interioridade e fi-
sicalidade deste objeto são inteiramente distintas da sua – ana-
logismo; 3) ou que este objeto possui uma interioridade similar 
e uma fisicalidade diferente – animismo; 4) ou que este objeto 
é desprovido de interioridade, mas possui um tipo similar de 
fisicalidade, e isso eu chamo de naturalismo (DESCOLA, 2015, 
p. 11). Estas fórmulas, de acordo com Descola, definem quatro 
tipos de ontologias, isto é, “sistemas de distribuição de proprie-
dades entre objetos existentes no mundo, que em retorno for-
necem pontos-chave para formas sociocósmicas de associação e 
concepção de pessoas e não-pessoas” (DESCOLA, 2015, p. 11).
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Destaquemos, por conta dos exemplos que usamos aci-
ma, a ontologia animista, uma vez que tais discussões estão 
relacionadas a um contexto mais amplo de revisitação do ani-
mismo como ontologia, o que faz com que os termos do de-
bate acerca da ontologia, tão caros à filosofia, retomem certa 
força em outra seara do pensar, de um pensar que se atrela, 
fundamentalmente, a um modo de ser e estar no mundo pro-
fundamente diferente das perspectivas ocidentais. Ainda que 
Viveiros de Castro, Descola e Slenes não se identifiquem com 
modos pós-coloniais ou decoloniais de pensar (ao menos não o 
fazem explicitamente), não é difícil estabelecer uma relação de 
suas ideias e de seus conceitos com certos modos de inverter 
a ordem do pensar e de encontrar teoria e formulação con-
ceitual em geografias (e economias políticas, tal como destaca 
Rivera Cusicanqui) do conhecimento não tão caras à história 
intelectual. Talvez uma das razões desse distanciamento seja a 
desconfiança que tais autores têm com uma epistemologia que, 
mesmo sendo do Sul, teria, para usar as palavras de Deleuze, 
uma força de conversão do múltiplo no uno, ou de manuten-
ção do múltiplo no âmbito das representações diversas sobre o 
mesmo mundo, com a chancela do Estado liberal na condição 
de regulador universal da diferença8.

8  Silvia Rivera Cusicanqui faz uma crítica forte à rede intelectual decolonial hegemônica. 
Para ela, há não somente uma geopolítica do conhecimento, como também uma economia 
política do conhecimento que deve ser aplicada a pensadores decolonais como Mignolo, 
Quijano, entre outros, que estão nas universidades do Norte reivindicando, segundo a au-
tora, uma autoridade epistemológica que reproduz a mesma lógica de questionamento que 
eles fazem ao tratar dos processos de descolonização do conhecimento. Como ela afirma, 
“dotados de capital cultural e simbólico graças ao reconhecimento e à certificação desde os 
centros acadêmicos dos Estados Unidos, esta nova estrutura de poder acadêmico se realiza 
na prática através de uma rede de professores convidados e visitantes entre universidades e 
através do fluxo – de sul a norte – de estudantes indígenas ou afrodescendentes da Bolívia, 
do Peru e do Equador, que se encarregam de dar sustento ao multiculturalismo teóri-
co, racializado e exotizante das academias […]. Por isso, no lugar de uma geopolítica do 



186 História intelectual e pensamento decolonial

Ao longo deste capítulo, apresentei brevemente dois mo-
dos de pensar pouco comuns à nossa história quase absoluta da 
metafísica e da qual a história intelectual é herdeira, a fim de 
que eles possam converter-se, para além do seu terreno origi-
nário, em uma alternativa para pensar e colocar em crise nossos 
modos tradicionais de elaboração das mais diversas histórias do 
pensamento, especialmente eurocêntricas, o que não significa 
fazer tabula rasa de tal tradição. Trata-se tão somente de colocá-
-las em um nível, para voltar a Chakrabarty, provincial. Se, em 
nossa história intelectual do mundo ocidental ao norte e ao sul, 
optamos por usar somente nossos termos para avaliar outras 
ontologias e epistemologias, no caso do pensamento originário 
ameríndio e do pensamento da travessia, o que temos é uma 
subversão dessa relação, que se torna simétrica com aqueles 
que sempre foram os outros exóticos favoritos de um discurso 
que fazia (e ainda faz) somente a alteridade do mesmo.

Uma história intelectual que possa reduzir o esquecimen-
to produzido pela memória colonial implica pensar modos de 
pensamento que habitam o outro lado da fronteira, que fazem 
de sua morada ou que encontram a clareira do ser no deserto, 
na floresta tropical, nos arquipélagos do Pacífico Ocidental e na 
travessia dos oceanos e dos mares. Trata-se de reivindicar não 
somente uma epistemologia do Sul, como também um pensa-

conhecimento, eu delinearia uma ‘economia política’ do conhecimento […]. O discurso 
pós-colonial [ou decolonial, pois a autora se refere explicitamente a Mignolo e Quijano] na 
América do Norte não só é uma economia de ideias, também é uma economia de salários, 
comodidades e privilégios, assim como uma certificadora de valores, através da concessão 
de títulos, bolsas, cursos de pós-graduação, convites à docência e oportunidades de publi-
cação. Por razões óbvias, e à medida que se agudiza a crise das universidades públicas na 
América Latina, o tipo de estrutura que descrevemos se presta muito bem ao exercício do 
clientelismo como modo de dominação colonial. Através do jogo de quem cita a quem, 
estruturam-se hierarquias e acabamos tendo que comer, regurgitado, o pensamento de-
colonizador que as populações e intelectuais indígenas da Bolívia, do Peru e do Equador 
havíamos produzido independentemente” (RIVERA CUSICANQUI, 2010, p. 65-966).
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mento que possa reconhecer sua condição geo-ontológica, o 
que implica assumir a crítica ao centro e mesmo às margens 
como vontade de centro. Às vezes, a reivindicação de outro 
mundo possível é pensada no interior dos cânones dos modelos 
utópicos fornecidos pelo centro e mantidos por ele, como um 
modo de garantir a fala da diversidade na unidimensionalidade 
do multiculturalismo, o salvo-conduto da pluralidade política 
nas sociedades liberais. Talvez um dos maiores desafios colo-
cados para uma história intelectual decolonial seja incorporar 
efetivamente ao seu repertório semântico e hermenêutico ou-
tras ontologias que configuram modos mais variados de ser e 
estar no mundo. E que não se concentrem nas universidades do 
Norte, ou naquelas que, no Sul, conduzem suas atividades de 
produção acadêmica, de publicações e de citações numa rede 
de poder que esvazia e esteriliza, em sua prática, toda demanda 
ética que uma reflexão decolonial demanda.

Referências

CHAKRABARTY, Dipesh. Provincializing Europe: Postcolonial 
Thought and Historical Difference. Princeton: Princeton Uni-
versity Press, 2000.

DESCOLA, Philippe. Além de natureza e cultura. Tessituras, 3, n. 
1, p. 7-33, 2015.

DESCOLA, Philippe. Estrutura ou sentimento: a relação com o 
animal na Amazônia. Mana, 4, v. 1, p. 23-45, 1998.

EZE, Emmanuel Chukwudi. El color de la razón: la Idea de “raza” 
en la antropología de Kant. In: MIGNOLO, Walter et al. El color 
de la razón: racismo epistemológico y razón imperial. Buenos Ai-
res: Del Signo, 2014.



188 História intelectual e pensamento decolonial

FANON, Frantz. Os condenados da terra. Juiz de Fora: Ed. da UFJF, 
2005.

FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 
2008.

GROSFOGEL, Ramón. Para uma visão decolonial da crise civi-
lizatória e dos paradigmas da esquerda ocidentalizada. In: BER-
NARDINO-COSTA, Joaze; MALDONADO-TORRES, Nelson; 
GROSFOGUEL, Ramón (Org.). Decolonialidade e pensamento 
afrodiaspórico. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.

LACAPRA, Dominick. Understanding Others: Peoples, Animals, 
Pasts. Ithaca and London: Cornell University Press, 2018.

MALDONADO-TORRES, Nelson. A topologia do ser e a geopo-
lítica do conhecimento. Modernidade, império e colonialidade. 
Revista Crítica de Ciências Sociais, 80, p. 71-114, março, 2008.

MENESES, Maria Paula. Epistemologias do Sul. Revista Crítica de 
Ciências Sociais, 80, p. 5-10, março 2008.

MIGNOLO, Walter. Histórias locais, projetos globais. Belo Horizon-
te: Ed. da UFMG, 2020.

MIGNOLO, Walter. Introducción. In: MIGNOLO, Walter et al. 
El color de la razón: racismo epistemológico y razón imperial. Bue-
nos Aires: Del Signo, 2014.

SOARES, Anne Ballester. (Org.). Os comedores de terra/Pitawarewë: 
ou o livro das transformações contadas pelos yanomani do grupo 
Parahiteri. São Paulo: Hedra, 2007.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder, eurocentrismo y 
América Latina. In: LANDER, Edgardo (Org.) La colonialidad del 
saber: eurocentrismo y ciências sociales. Buenos Aires: Fundación 
CICCUS, 2016.



189Carlos Henrique Armani

RIVERA CUSICANQUI, Silvia. Ch’ixinakax utxiwa: una reflexión 
sobre prácticas y discursos descolonizadores. Buenos Aires: Tinta 
Limón, 2010.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do pensamento abis-
sal. Novos Estudos CEBRAP, 79, p. 71-94, 2007.

SLENES, Robert. “Malungu, ngoma vem!”: África coberta e des-
coberta do Brasil. Revista USP, 12, p. 48-67, 1992.

SLENES, Robert. Na senzala, uma flor: esperanças e recordações 
na formação da família escrava. Campinas: Ed. da UNICAMP, 
2011.

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Metafísicas canibais. São Pau-
lo: Cosac Naify, 2015.

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Os pronomes cosmológicos 
e o perspectivismo ameríndio. Mana, 2, v. 2, p. 115-44, 1996.



191

Modernidade como pacto: 
uma trama mefistofélica1

Gerson Luís Trombetta

Isto é o Inferno, e fora dele não estou 
(MARLOWE, 2006, p. 54)
Mas diz-me Fausto, dar-me-ás a tua alma?
Se sim, serei escravo a teu serviço,
Dar-te-ei mais do que pedir vislumbres. 
(MARLOWE, 2006, p. 65)

Nas últimas décadas, a “crise” da civilização ocidental tem 
provocado uma série de debates e estudos comparativos 

sobre o alcance e o significado sobre a chamada cultura moder-
na. O pressuposto de uma “cultura moderna” implica que as 
sociedades modernas no Ocidente não podem ser devidamen-

1  Capítulo estruturado a partir dos debates realizados no projeto de pesquisa “História 
das ideias diante do espelho: verdade, ciência e identidade”, vinculado à linha “Cultura e 
Patrimônio” e ao grupo de pesquisa Núcleo de Estudos de Memória e Cultura (NEMEC), 
do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Passo Fundo (UPF).

Capítulo VII
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te compreendidas somente a partir de circunstâncias históricas 
e nacionais particulares. Como problemas geralmente consi-
derados comuns em qualquer sociedade “moderna”, podemos 
citar a fragmentação do mundo social, a ausência valores e nor-
mas de comportamento universalmente aceitos, o papel pri-
mordial do indivíduo egoísta como protótipo para a existência 
humana, o protagonismo da exibição e obsessões privadas (im-
pulsionado pela ampliação do alcance dos meios de comunica-
ção em geral e, mais recentemente, das redes sociais).

As múltiplas facetas da polêmica em torno da “moder-
nidade”, infiltrou-se, de modo especial, no pensamento de 
Habermas. Como confessa o autor, no prefácio de O discurso 
filosófico da modernidade, tal tema o acompanha desde 1980, 
quando proferiu, na cerimônia de entrega do Prêmio Ador-
no, a conferência “Modernidade – um projeto inacabado” 
(HABERMAS, 1990, p. 11).

O alvo de Habermas (1990) é sustentado pelo empreen-
dimento de revitalizar o projeto inacabado da modernidade 
pela via da razão comunicativa, como alterativa para o paradig-
ma da filosofia do sujeito, bastante fragilizada pelas críticas ad-
vindas de várias frentes (psicologia, sociologia, antropologia, 
linguística, etc.) desde o fim do século XIX. Ao mesmo tempo, 
o filósofo pretende mapear e confrontar os discursos críticos 
da modernidade que, em alguns caminhos, levam a uma noção 
de pós-modernidade com tons conservadores e irracionais. 
Segundo ele, o projeto da pós-modernidade não conseguiu 
se esquivar da modernidade; ele é ainda moderno. O termo 
pós-modernidade, portanto, contém uma ilusão de ótica: a 
pós-modernidade seria um movimento autocrítico necessário 
para a continuidade do projeto moderno. Por conta disso, é 



193Gerson Luís Trombetta

perfeitamente possível imaginar uma configuração com um 
Foucault moderno e um Habermas pós-moderno:

E o pós-modernismo? Se não há corte, teríamos de 
situar Habermas e Foucault aproximadamente no 
mesmo campo – ou o do modernismo ou o do pós-
-modernismo. A hipótese de um Foucault moderno 
é perfeitamente plausível, porque seu impulso crí-
tico é indubitavelmente alimentado pelas energias 
subversivas desencadeadas pela modernidade cultu-
ral. E a hipótese de um Habermas pós-moderno não 
teria nada de absurda, pois, se admitíssemos, com 
Foucault, que o paradigma do sujeito caracteriza a 
modernidade, o mero fato de abandonar esse para-
digma, como faz Habermas, já bastaria para bani-lo 
da modernidade (ROUANET, 1987, p. 190).

Como se pode notar nessa breve visita a Habermas, o con-
ceito de modernidade continua mobilizando tensões e imbrica-
ções. Para ao menos esboçar um “GPS mínimo” sobre o que a 
noção de modernidade evoca (em termos culturais e de “formas 
de pensamento”, principalmente), proponho uma abordagem 
com dois passos argumentativos: 1) primeiramente sugiro uma 
rápida visita à história do uso da palavra “moderno”, desde o sé-
culo V até o VIII, salientando a transformação do modelo com-
preensivo da “renovação/readaptação” para o peculiar modelo 
da “ruptura/pacto”; 2) proponho, a partir da noção de “antro-
potécnica” de Peter Sloterdijk (2013), um exame do significado 
do “pacto” realizado entre Fausto e Mefistófeles, conforme a 
versão de Christopher Marlowe. A hipótese que sustento é que 
o “pacto” está revestido com um triplo significado: é uma forma 
de gerenciar os medos e neuroses do mundo medieval (DELU-
MEAU, 2009); é uma forma de encarar de frente a “ruptura” 
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com os conteúdos “antigos”; por fim, é uma forma de projetar, 
no futuro, uma nova forma de vida e pensamento.

O que significa “modernidade”

Do ponto de vista da história conceitual, a noção de que 
somos “modernos” remonta 1.600 anos atrás, na Europa. Em 
476, o Império Romano Ocidental foi extinto e o seu antigo 
território ocupado pelos novos reinos dos visigodos, borgo-
nhenses ou ostrogodos. Nessa nova configuração era pouco pro-
vável que a antiga cultura de Roma continuasse a ser celebrada 
nos novos reinos germânicos – a menos que fosse infundida de 
nova vida, sob as novas condições. Foi com isso em mente que 
Cassiodorus (485-580) propôs a distinção entre antiqui e mo-
derni (SCHABERT, 2020). O senador romano denominou seus 
contemporâneos de “modernos”, pois tinha convicção que era 
sua tarefa readquirir o conhecimento e a cultura dos “antigos” 
(as antiquitas romanas) e torná-los novamente férteis. A dis-
tinção feita por Cassiodorus não tinha o propósito de promo-
ver a substituição do conteúdo da antiguidade. Pelo contrário, 
via seus contemporâneos como renovadores da velha cultura, 
como se fossem “novos antigos”. Observe-se que o conceito de 
“modernidade”, assim concebido, não evoca nenhuma conota-
ção de “ruptura”, mas algo como “renovação” ou “readaptação”.

O conteúdo do conceito de “modernidade” da forma 
como pensada por Cassiodorus, ao longo do tempo, foi se 
transformando no seu oposto. Nos usos contemporâneos, os 
termos “antigo” e “moderno” aparecem como designando a 
oposição entre o ultrapassado e a novidade. Ao perguntarmos, 
então, “o que é modernidade” estamos procurando entender 
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a história através da qual o conceito original foi, por assim di-
zer, “revolucionado”. A questão poderia ser formalizada assim: 
O que é a ideia de “modernidade” que não é legitimada por 
um modelo anterior, mas como algo que se põe como puro e 
simples “novo”? Ou seja, qual é o significado da “ruptura” que 
acompanha a noção de “modernidade” contrária à defendida 
por Cassiodorus?

Para Schabert (1985, p. 10), a reformulação da ideia de 
“modernidade” não aconteceu de repente, mas passou por 
várias fases, desde o início da Idade Média até o Iluminismo. 
No século XII, a relação entre a cultura cristã e germânica e 
a antiguidade era ainda concebida no modelo da renovação/
readaptação. Uma vez que a cultura grega tinha sido pratica-
mente assumida pelos romanos, o patrimônio da cultura ro-
mana deveria ser transmitido para os francos. Em 1159, João 
de Salisbury registra, em seu Metalogicon, a hoje famosa ima-
gem de “anões nos ombros de gigantes” atribuindo sua autoria 
a Bernardo de Chartres. A metáfora expressa o significado de 
descobrir a verdade a partir das verdades anterior. É possível 
ver mais e mais longe que os predecessores não porque temos 
visão mais aguçada ou maior altura, mas porque somos ergui-
dos e carregados sobre sua estatura gigantesca. Nos séculos se-
guintes, esta imagem foi muito cultivada, refletindo o respeito 
dos “modernos” aos “antigos”, mas, ao mesmo tempo, deixando 
claro que os “anões” podiam ver mais longe, fato que os tornava 
superiores. No Renascimento o sentimento de superioridade 
foi reforçado, pela adição do ingrediente da “especulação histó-
rica”. Na sua particular disputa com os “antigos”, os modernos 
tinham descoberto o tempo. A verdade, agora prevalecente, 
era a filha do tempo (veritas filia temporis). Por consequência, o 
defensor da modernidade estaria apto a argumentar que, por 
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exemplo, os astrônomos “modernos” eram superiores aos anti-
gos, pois acumulavam muito mais conhecimentos. A diferença 
não era meramente quantitativa, de acumulação de dados, mas 
de reconsiderações metodológicas decisivas e de aproximação 
com a perfeição (SCHABERT, 1979, p. 125). Francis Bacon, 
por exemplo, com seu Novum organum, propôs uma cuidadosa 
revisão metodológica nos processos de produção do conheci-
mento. A questão levantada por ele não se referia mais aos pro-
cessos de acúmulo de descobertas anteriores, mas à legitimi-
dade de como foram construídas. Nascia a “ciência moderna”!2

Mesmo os resultados até agora alcançados devem-
-se muito mais ao acaso e a tentativas que à ciência. 
Com efeito, as ciências que ora possuímos nada mais 
são que combinações de descobertas anteriores. 
Não constituem novos métodos de descoberta nem 
esquemas para novas operações (BACON, 1979, 
Aforismo VIII, p. 14).

Outro aspecto marcante que se acopla à noção de mo-
dernidade no Renascimento é a teoria histórica do conheci-
mento, que gradualmente emerge da interação entre passado, 
presente e futuro. Tal tríade não se refere apenas a uma ge-
nérica “sucessão do tempo”, mas também a etapas do “pro-
gresso” do conhecimento: um estado de ignorância e erro, 
um estado de esclarecimento e um estado de sabedoria que 
aumenta indefinidamente (SCHABERT, 1979, p. 125). Assim, 
a distinção entre verdade (conhecimento) e erro (ignorância) 

2  Como declara Rossi (2000, p. 47), a imagem daquilo que chamamos de ciência, que se 
tornou óbvia na Modernidade, “está ausente nas chamadas culturas primitivas, nas grandes 
concepções do oriente, na Antiguidade clássica e na escolástica medieval. Ela vem à luz na 
Europa, entre a metade do século XVI e o fim do século XVII, como o mais típico produto 
da civilização ocidental moderna”.
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está atrelada à autoconsciência histórica, que pode ser defi-
nida como um “posicionamento” de afastamento do passado 
como condição para a promessa de perfeição futura. Giordano 
Bruno, expressando tal concepção, em 1584, no seu A ceia 
de cinzas, sustentou que os mais velhos e, portanto, os mais 
sábios, não eram os “antigos”, mas os “modernos”. A mesma 
convicção é compartilhada por Jean Bodin, no seu Methodus ad 
facilem historiarum cognitionem, de 1566.

O desejo que atravessa a argumentação de Francis Bacon, 
Giordano Bruno e Jean Bodin é o de separar-se dos antigos. A 
bandeira da “ruptura” com os parâmetros dos “antigos”, que 
durante séculos balizaram as ideias e as percepções do mun-
do, permitiria uma transformação extraordinária da civiliza-
ção, oferecendo ao homem do porvir a possibilidade de viver 
sem o peso de um passado, ou seja, sem instituições sociais 
legitimadas pela autoridade transmitida através da história. A 
nova geração seria finalmente livre e capaz de governar sozinha 
sobre seus assuntos. Para Schabert (1985), o impulso da “rup-
tura” gestado no século XVI só viria a eclodir por completo 
no século XVII, de modo particular na Inglaterra e na França, 
expressado em escritos específicos, panfletos, poemas e ser-
mões. Não é parte dos propósitos deste capítulo examinar as 
querelas do século XVII e a consolidação da ideia de “ruptura”. 
Importa apenas, nestas breves linhas, apresentar o momento 
do seu nascimento. Na sequência passo a argumentar sobre a 
dinâmica “medo-pacto”, fundamental para compreender o las-
tro simbólico que permitiu aos “modernos” encarar de frente a 
“ruptura” com o passado.
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Mefistófeles, gerenciamento do medo 
e modernidade como “pacto”

Enquanto fenômeno cultural, a vivência da “ruptura” pre-
cisa vir acompanhada de antropotécnicas específicas, voltadas 
para o gerenciamento do medo. A palavra “antropotécnica” é 
usada aqui no sentido estabelecido por Sloterdijk (2013) para 
referir o conjunto de técnicas desenvolvidas para modificar e 
otimizar o comportamento humano. O autor estabelece uma 
diferença entre as formas de produção artificial do compor-
tamento humano que floresceram desde a Antiguidade, nas 
chamadas “altas culturas”, na comparação com as mudanças 
ocorridas na Idade Moderna. A primeira é a produção de “ho-
mens por outros homens”, que o autor denomina de “deixar-
-se operar” (Sich-Operieren_Lassen); a segunda é a produção de 
homens a partir de si mesmos, que designam técnicas de “au-
to-operação”. É esse segundo tipo de antropotécnica que sus-
tenta o “ser moderno” e, na hipótese que defendo aqui, explica 
o impacto cultural revolucionário da figura fáustica. Caberá a 
Fausto personificar “operar sobre si mesmo” os tantos medos 
disseminados no contexto medieval e transformá-los na força 
propulsora de um novo jeito de pensar e agir.

O medo latente do final da Idade Média tinha relação com 
as condições de vida marcadas, segundo Delumeau (2009), 
pela peste, que fez uma aparição estrondosa e teve presença 
duradoura, acompanhada das condições climáticas que fazem 
as más colheitas se multiplicarem. Além disso, revoltas rurais e 
urbanas, guerras civis e estrangeiras devastaram um Ocidente 
cada vez mais vulnerável à penúria:
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A esses infortúnios em cadeia, acrescentam-se a 
ameaça cada vez mais precisa do perigo turco e o 
Grande Cisma (1378-1417) que pareceu aos ho-
mens da Igreja o “escândalo dos Escândalos”. Cer-
tamente, a situação demográfica e econômica da 
Europa se reergueu no final do século XV e ao 
longo do XVI. Mas, de um lado, pestes e penúrias 
continuaram a castigar periodicamente, mantendo 
a população em estado de alerta biológico; e, de 
outro lado, os turcos, até Lepanto (1571), acen-
tuaram sua pressão, ao passo que a fenda provisória 
do Grande Cisma, fechada no momento, abria-se 
novamente mais escancarada do que nunca com a 
Reforma protestante. O estilhaçamento da nebulo-
sa cristã aumentou desde então, ao menos durante 
certo tempo, a agressividade intraeuropeia, isto é, 
o medo que os cristãos do Ocidente tiveram uns 
dos outros. (DELUMEAU, 2009, p. 42)

Delumeau (2009) argumenta que esse quadro complexo 
de situações, atingindo de maneira diferente cada categoria so-
cial, foi criando um estado de medo altamente compartilhado. 
Isso provocou, de alto a baixo do corpo social, “um abalo psí-
quico profundo de que dão testemunhos todas as linguagens da 
época – palavras e imagens” (DELUMEAU, 2009, p. 43). No 
que diz respeito às relações com o sobrenatural e com Satã, 
especificamente, a escala do medo atingiu um patamar mais 
elevado ainda:

Mas, precisamente, os homens de igreja e desmas-
cararam esse adversário dos homens. Levantaram o 
inventário dos males que ele é capaz de provocar e 
a lista de seus agentes: os turcos, os judeus, os he-
réticos, as mulheres (especialmente as feiticeiras). 
Partiram a procura do Anticristo, anunciaram o Juí-
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zo Final, prova certamente terrível, mas que seria 
ao mesmo tempo o fim do mal sobre a terra. Uma 
ameaça global de morte viu-se assim segmentada 
em medos, seguramente temíveis, mas “nomeados” 
e explicados, porque refletidos e aclarados pelos ho-
mens de Igreja. (DELUMEAU, 2009, p. 44)

Lutar contra pecados iminentes e desmascarar a figura de 
Satã e seus agentes significava preservar a terra dos infortúnios. 
Nessa atmosfera, a Inquisição apresentou-se como salvação, di-
rigindo suas investigações em duas direções: de um lado, para 
bodes expiatórios que todo mundo conhecia, como os heréti-
cos, os judeus, os turcos, as feiticeiras, etc.; de outro, de ma-
neira mais vaga e assustadora, para cada um dos cristãos que, 
se não tomasse todo o cuidado, poderiam se tornar agentes do 
demônio. O medo assim não era só do outro, mas também um 
medo de si mesmo.

A tensão produzida por um combate incessante contra o 
“inimigo” do gênero humano põe em evidência, segundo De-
lumeau (2009, p. 45), dois fatos cruciais: em primeiro lugar, 
uma intrusão acentuada da teologia na vida cotidiana; em se-
gundo, que a “cultura da Renascença sentiu-se mais frágil do 
que, de longe e por ter final e brilhantemente triunfado, hoje a 
imaginamos” (DELUMEAU, 2009, p. 45). É, portanto, muito 
intrigante verificar que, exatamente nesse contexto de tensão 
e neurose, personificada na figura de Satã, surgem na cultura 
– primeiro na tradição oral, depois na literatura e no teatro 
– narrativas com um personagem que, a despeito de toda a 
censura disponível, se dispõe a realizar um “pacto” justamente 
com o “pai de todos os medos”. Refiro-me às narrativas prota-
gonizadas pelo lendário Fausto.
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Conforme a versão mais aceita, Johann Georg Faust (o 
chamado “Fausto histórico”) teria nascido por volta de 1480, 
em Knittlingen, e falecido durante um experimento alquímico 
(explosão) em Staufen, cidade próxima de Freiburg (WATT, 
1997). O fato de ter morrido por algo repentino, explosivo 
e “luminoso” potencializou a crença de que ali foi o momento 
em que finalmente entregou a alma ao diabo. Segundo diver-
sos registros, que incluem anotações de Lutero, não teve uma 
trajetória muito louvável. Era praticante da necromancia, as-
trólogo charlatão e um intelectual desprezado por seus pares. 
Era um mago que, nas palavras de Lutero, chamava o diabo de 
“cunhado”. As obras escritas mais antigas que o retratam são 
anônimas, como um manuscrito lavrado entre 1572 e 1587, 
conservado na cidade saxã de Wolfenbüttel. A primeira siste-
matização assinada foi feita por Johann Spiess (ou Spies), de 
Frankfurt, que publicou, em 1587, Das Volksbuch von Dr. Faust, 
um volume de 227 páginas, obra de cunho moralizante e com 
a intenção de alertar os indivíduos sobre o trágico destino que 
aguardaria quem ousasse “sair da linha”.

Logo depois de aparecer em livro, a lenda de Fausto foi 
adaptada para os palcos pelo trabalho do dramaturgo inglês 
Christopher Marlowe (1564-1593). Marlowe, a partir da tra-
dução inglesa, em 1592, do Volksbuch, The Histories of the Dam-
nable Life, and Deserved Death of Doctor Iohann Faustus, atribuída a 
certo P. F., publicou, em 1589, A trágica história do Doutor Fausto, 
que encena o conflito do homem ocidental, dividido entre a 
força da tradição medieval e o humanismo do Renascimento. 
Depois da obra de Marlowe, muitas outras apareceram na cul-
tura ocidental retratando a saga faustiana. Destaco, obviamente, 
o gigantesco trabalho de Goethe (a primeira parte data de 1808 
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e a segunda de 1833) – que ficou impactado, aos seis anos de 
idade, com a encenação da peça de Marlowe –, a ópera de Ber-
lioz (1854), uma sinfonia de Liszt (1859) e o livro de Thomas 
Mann (1950). Além desses, podemos encontrar um sem núme-
ro de versões e adaptações nas mais diversas mídias (cinema, 
quadrinhos, desenhos animados, músicas e até videogames). 
Para efeito do presente trabalho privilegio a obra de Marlowe. 
Compreendo ser ali o locus onde originalmente se encontra o 
homem moderno “operando sobre si mesmo”, no sentido de 
Sloterdijk. O conflito motor da trajetória paradigmática de 
Fausto3, e talvez do próprio Marlowe, é o desejo de ultrapas-
sar as fronteiras vigentes do conhecimento, nem que para tanto 
precise aderir à magia, à busca de acordos com entidades sobre-
naturais. Vale destacar que as vidas de Fausto e de Marlowe são 
repletas de afinidades pessoais e psicológicas. Incansáveis, vai-
dosos, ambiciosos, “ambos eram atraídos pela solidão, os com-
portamentos desviantes e os duros combates contra a maioria 
das opiniões aceitas em seu tempo” (WATT, 1997, p. 43).

Fausto, inquieto com limitações oferecidas pelo conhe-
cimento dos “antigos”, busca, como alternativa, um encontro 
com Mefistófeles (“servo do grande Lúcifer”). De todos os no-
mes e títulos que foram conferidos ao diabo no decurso da 
sua longa carreira, nenhum deles perturbou mais os filólogos 
do que o nome Mefistófeles. Sua etimologia, entretanto, não 
é clara e nem mesmo Goethe tenta reconstruí-la. A peculiar 

3  No verbete sobre Fausto disponível no “Dicionário de mitos literários”, André Dabezies 
assim se refere a este mito: “Entre os mitos literários, um paradigma quase completo: um 
daqueles cuja gênese dá a perceber com absoluta nitidez as etapas que conduzem da his-
tória à lenda, e em seguida o cruzamento da lenda popular com a produção literária; mais 
tarde, sua evolução fornece todo tipo de exemplos do diálogo entre a literatura e os acon-
tecimentos ou as mentalidades coletivas e mostra o jogo dos clichês estereotipados, herda-
dos do passado, e dos textos que se alimentam do mito vivo” (DABEZIES, 1997, p. 334).
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diversidade da forma do nome nos livros, que apareceu qua-
se contemporaneamente, indica que os próprios autores não 
estavam seguros da sua etimologia. Este não poderia ter sido 
o caso se o nome tivesse sido, originalmente, um dos apeli-
dos de Satanás, que geralmente eram conhecidos e compreen-
didos. Mefistófeles não é, contudo, originalmente idêntico a 
Satanás. Uma perspectiva mais popular associa a etimologia 
da palavra “Mefistófeles” a algo como “aquele que não ama a 
luz” ou “o inimigo da luz”. Considerando o terreno movediço 
que a investigação etimológica desse termo implica, não con-
sidero comprometedor deixar essa questão em segundo plano. 
Importa, para todos os efeitos, considerar Mefistófeles uma 
espécie de representante das “forças do Diabo/Satã” que, no 
contexto onde surge a narrativa fáustica, representa a personi-
ficação dos medos4.

O ato de buscar um “acordo” com Mefistófeles revela que 
Fausto é capaz de “gerenciar” o clima difuso de tensão e medo 
da época, da forma como descrito por Delumeau (2009). 
Além de não revelar temor quanto às “forças do mal”, Faus-
to, ao contrário da maioria dos seus contemporâneos, também 
não teme a Deus. A prática da magia e a convicção com que 
assinará o “pacto” são provas disso. Além do mais, como sugere 
a epígrafe do presente texto, Fausto comunga da certeza que 
o “Inferno” é o aqui e o agora, não havendo praticamente nada 
a perder em se afastar dos desígnios de Deus. O único aspecto 
que parece realmente assustar Fausto é a iminência de castigos 
físicos. Isso permite suspeitar que Fausto, além de personificar 
uma “ruptura” no campo “metafísico”, também realiza o mes-

4  Sobre papel e o significado de Mefistófeles na passagem do mundo medieval para o mo-
derno, remeto ao trabalho de Jeffrey Burton Russel, Mephistopheles: the Devil in the Modern 
World.
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mo no terreno da corporeidade5, restituindo de algum modo a 
dignidade perdida durante o medievo.

Enquanto todos os homens temiam e fugiam das for-
ças demoníacas, Fausto as invoca, usando a língua oficial do 
cristianismo, o latim (MARLOWE, 2006, p. 51). Depois da 
invocação em latim, surge Mefistófeles. Ao avistá-lo, Fausto, 
estranhando sua descuidada aparência, ordena, com pitadas 
generosas de ironia, que vá mudar de forma e assumir um 
aspecto “piedoso” (MARLOWE, 2006, p. 52). Sem titubear, 
Mefistófeles acata e só retorna mais tarde, vestido como um 
frade franciscano. Como se vê, desde o primeiro encontro fica 
patente a autoconfiança que move as ações de Fausto. O mago 
se coloca em pé de igualdade e, às vezes até de superioridade 
diante daquele que materializava o medo. Este é o clima psí-
quico que vai gerar o pacto. Para realizá-lo é preciso perder 
o medo da ruptura e acionar antropotécnicas específicas que 
incluem o gerenciamento do medo, a autoconfiança e a crença 
em que o futuro recompensará o presente (costumamos cha-
mar tal crença de progresso).

A presença de Mefistófeles, conforme sustenta Watt 
(1997), não é apenas determinante para sustentar a narrativa e 
o engajamento do público nas obras fáusticas. É também uma 
contribuição para o imaginário do Ocidente que aglutina em 
uma única figura – Mefistófeles – todas as outras entidades do 
“reino do mal” (Aqueronte, Belzebu, Demogargão e Diabo). 
Desta maneira fica mais fácil realizar o pacto, uma vez que os 
compromissos pactuados com Mefistófeles valerão indistinta-
mente para todas as figuras da “legião”.

5  Sobre as tensões e os paradoxos que envolvem a visão da corporeidade que se consolida 
no mundo medieval, vale a pena consultar o trabalho de Jacques Le Goff e Nicolas Truong, 
Uma história do corpo na Idade Média, referenciado ao final.
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O pacto sela o destino de Fausto. “Consumatum est”, ex-
clama. O gesto de assinar com o próprio sangue e os termos 
do acordo não garantem a imortalidade física do protagonista, 
mas a inscrição do seu nome na história da humanidade:

Ouve-mos ler então: “Nos termos seguintes: pri-
meiro, que Fausto haja de ser um espírito em for-
ma e substância; segundo, que Mefistófeles o sirva 
e esteja às suas ordens; terceiro, que faça e lhe traga 
tudo o quanto deseje; quarto, que se conserve em 
seus aposentos ou em sua casa, mas invisível; último, 
que apareça ao dito João Fausto todas as vezes e sob 
todas as formas e aspectos que este deseje. Eu., João 
Fausto, de Werterberg, doutor, dou pelo presente 
tanto o corpo quanto a alma a Lúcifer, príncipe do 
Oriente, e a seu Ministro Mefistófeles, e mais lhe 
concedo, expirado o prazo de vinte e quatro anos, 
e mantidos os artigos acima indicados sem violação, 
plenos poderes para virem buscar e levar o dito João 
Fausto, corpo e alma, carne, sangue e bens, para sua 
habitação, onde quer que ela seja. Eu, João Fausto”. 
(MARLOWE, 2006, p. 67)

Serão vinte e quatro anos em que Fausto viverá com in-
tensidade total, a ponto de ser conhecido e ter suas peripécias 
narradas na posteridade. Não se trata aqui de um tempo medi-
do quantitativamente. No século XVI, vinte e quatro anos cor-
respondia à idade da maturidade, o que permitia deixar de ser 
aprendiz para ser transmissor de conhecimentos, além de estar 
apto para gerir bens financeiros. Aqui é possível mais uma vez 
apontar o rastro antropotécnico moderno. Os vinte e quatro 
anos perfazem os tempos que importam, ou seja, aqueles em 
que o sujeito pode dispor de si com autonomia.
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Um aspecto fundamental a destacar é que o “pacto”, por 
natureza, é uma via de mão dupla: se Fausto faz um pacto com 
Mefistófeles, também é verdade que Mefistófeles faz um pacto 
com Fausto. Os dois estão em simetria de condições, numa 
lógica perfeitamente adequada ao direito liberal moderno. O 
que mobiliza Fausto é o seu desejo de compartilhar os poderes 
do ser mefistofélico. Fausto se propõe entregar sua alma (soul) 
para, de algum modo, transformar-se em um “espírito-demô-
nio” (spirit). A palavra spirit está associada ao gênio dos ares, do 
gênio Ariel (trocadilho com air) que aparecerá, por exemplo, 
nas obras de Shakespeare. A alma (soul) é normalmente asso-
ciada a uma natureza passiva, ao passo que espírito (spirit) é 
associado às escolhas ativas e viris. Fausto, por assim dizer, no 
momento do pacto, em uma operação antropotécnica, entrega 
a alma (soul) em troca do espírito (spirit).

O pacto propriamente dito representa, então, o triunfo 
sobre todos as neuroses e medos do contexto; apesar de contar 
com a “parceria mefistofélica”, é sobretudo um triunfo huma-
no, uma conquista da antropotécnica moderna. Na lógica do 
pacto, Mefistófeles é aquele que convida à ruptura e, com a ou-
tra mão, oferece uma temporalidade diversa, livre das neuro-
ses e limitações advindas do modo de vida antigo. Mefistófeles, 
ao mesmo tempo que seduz e corrompe, exerce um papel sim-
bólico de cura. Como proveniente de um mundo caótico, em 
que as certezas ancestrais são questionadas, oferece uma nova 
promessa, uma nova esperança, mesmo que o preço a pagar 
seja a própria alma. Ao contrário da visão que imputa a Mefis-
tófeles características sedutoras, enganadoras e aniquiladoras 
de almas, Marlowe anuncia algo bem mais complexo. Como 
argumenta Flusser (2006, p. 22), é preciso procurar aspectos 
bem mais positivos no seu caráter. Afinal, toda a sinfonia da 
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civilização e todo o avanço da humanidade foi contra os limites 
do “deixar-se operar” pela divindade:

[...] toda essa luta prometeica pelo fogo da liber-
dade, tudo isto não passa, do seu ponto de vista, 
de obra majestosa do diabo. Ou, do ponto de vis-
ta oposto, tudo isso não passa de ilusão criada pelo 
diabo. Ciência, arte e filosofia são os exemplos mais 
nobres dessa obra. Se considerarmos como se de-
senvolveram essas atividades através da história, e 
como se distanciaram do pecado original ingênuo, 
teremos conseguido uma primeira visão dos múlti-
plos aspectos positivos do caráter do diabo. (FLUS-
SER, 2006, p. 22)

O fim trágico de Fausto – ou, em outros termos, seu sacri-
fício – transcorre com uma opção livre e autoconsciente. Ainda 
que em alguns momentos suplique para ser poupado – “Pou-
pa-me, Lúcifer...” (MARLOWE, 2006, p. 118) – e realmente 
demonstre sofrer quando o fim se aproxima, Fausto não foge 
do que havia se comprometido no pacto. O que pede, por fim, 
é apenas clemência depois de cumprido o tempo justo da pena:

Oh, Deus,
Se não quiser’s salvar a minha alma,
Por Cristo, cujo sangue me remiu,
Põe algum fim ao meu penar eterno!
Mil anos no Inferno viva Fausto,
Cem mil, mas.... finalmente... seja salvo! 
(MARLOWE, 2006, p. 119)

Marlowe e Fausto pelos entrecruzamentos biográficos for-
mam uma espécie de dinâmica moebiana. O autor não liberta 
Fausto do trágico fim, mas o alforria da condenação de ser al-
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guém pertencente ao reino dos maus, transformando sua mor-
te em um tipo de ascensão. Sua queda é “para o alto”, o que o 
transforma no mito da modernidade. Em outras palavras, como 
indica Spriet (1977, p. 71), torna-se o herói de um combate 
desigual, mas sublime, travado com um Deus cruel por um ho-
mem que é finalmente esmagado, mas que, no plano espiritual, 
aparece como vitorioso. Fausto, como “pactário”, é o arquétipo 
do novo “espírito” que se afirma no Renascimento, uma espécie 
de Prometeu Acorrentado que, com sede de saber e vontade 
de protagonismo, transforma-se em modelo heroico. Fausto, 
segue Spriet (1977, p. 71), é, assim, alçado ao nível mítico: sua 
aventura em sua própria desmedida torna-se símbolo do ho-
mem moderno. O castigo que um Deus justo, mas severo, infli-
ge ao homem apaixonado pela liberdade e pela independência, 
é, dali em diante, percebido como não merecido, o que permite 
projetar e operar novas formas de vida e pensamento.
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