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Resumo: A difícil transição democrática percorrida pelo Brasil nos anos 1980 foi definida por,
entre outros aspectos, uma proliferação de organizações e entidades voltadas à reivindicação
de garantias e de direitos às parcelas desprivilegiadas da população. É neste contexto que a
Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos surge para, inicialmente, atender à necessidade
de investigar e divulgar crimes cometidos contra pessoas detidas em instituições de reclusão. O
presente artigo dedica-se a abordar os aspectos do desenvolvimento da rede de proteção aos
direitos humanos a partir do caso dos militantes membros da Comissão e de suas principais
vias de interlocução.
Palavras-chave: Comissão Teotônio Vilela. Direitos humanos. Transição democrática.
Abstract: The difficult transition to democracy runned by Brazil in the 1980s was defined by,
among other things, a proliferation of organizations and entities dedicated to the guarantees and
rights to claim parts of the underprivileged people. In this context, the Commission on Human
Rights Teotônio Vilela comes to, first, meet the need to investigate and publicize crimes
committed against people detained in institutions of confinement. This article is dedicated to
addressing the development aspects of the network of human rights protection from the case of
members of the militants and their main routes of communication.
Keywords: Comissão Teotônio Vilela. Human rights. Democratic transition.

Um homem não pode estar condenado à prisão e receber outras penas que não
estão consignadas na lei: espancamento, sujeira, promiscuidade e fome.
(Severo Gomes).

O fim do regime militar foi acompanhado por um significativo aumento nas taxas de
criminalidade, fato que repercutiu nos levantes sociais que reivindicavam maior rigor nas
políticas de segurança pública (CALDEIRA, 2000).
Nesse mesmo período, houve um decréscimo das taxas de crescimento econômico do
país em relação às observadas no período ditatorial, provocando aumento do desemprego e,
consequentemente, da pobreza. Esses fatos comprometem até mesmo a consolidação
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democrática, pois “liberou” os agentes de segurança pública a realizar graves violações de
Direitos Humanos (DH) em nome da ordem social, sendo que os mais desfavorecidos tornaramse o alvo por excelência desta política securitária.
O debate acerca da violência no Brasil intensifica-se quando tratado sob o tema da
cidadania. Nota-se que o período da ditadura militar foi marcado por iniciativas voltadas ao
controle da participação social nos assuntos políticos, impedindo a construção dos espaços
públicos necessários para o exercício desta (PAOLI, 1982).
De acordo com as reflexões de Paoli (1982), podemos identificar um cenário composto
por medidas estatais emanadas após o golpe militar de 1964 que corroboram tal perspectiva: a
Lei de Segurança Nacional, que não permitia o exercício dos direitos de organização autônoma;
a ausência de uma concepção de cidadania a ser tomada como horizonte de movimentação
nos ordenamentos jurídicos; e a subordinação do aparelho Judiciário ao Executivo, tornando-o
incapaz de mediar os conflitos da sociedade civil.
Durante muito tempo a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São
Paulo era o único lugar organizado que tinha este papel de dar apoio às
famílias de torturados, desaparecidos e presos. Por isso era procurada por
tanta gente diferente. Não nos importava a qual religião pertenciam, seus
partidos. Para nós era uma pessoa humana que estava precisando de apoio.
A Comissão teve um papel importante neste sentido porque tinha aceitação das
mais diferentes pessoas. Eles tinham confiança, pois o trabalho era realmente
por um ideal. O trabalho era totalmente voluntário, sem remuneração; em
algumas ocasiões nós tivemos que contribuir para dar sequencia aos trabalhos.
O atendimento era feito por nós e os advogados; era parte do estatuto.
3
(GENEVOIS, 2009) .

Podemos observar a dificuldade para a atuação de organizações da sociedade civil
naquele momento; muito prejudicada pela forte repressão desencadeada pelos aparelhos
repressores, a participação socialnos problemas cotidianos, assim como seus agentes, foi por
muito tempo mediada pelo medo e pelo sentimento de insegurança:
E nós, eu pessoalmente, sofríamos ciclos de ameaça. Naquele tempo, como
não tinha identificador de chamadas no telefone, então você podia ameaçar o
outro pelo telefone. Você podia passar carro a noite e dando freadas em frente
a casa; além dos telefonemas, chegaram bilhetes. Quer dizer, o ambiente era
de muita ameaça, mas eu não sofri nenhuma agressão.
Mas durante algum tempo eu restringi muito a minha vida, não ia a cinema,
locais públicos, etc. Eu nunca me exilei, porque eu era arrimo de família,
crianças pequenas; então meu balanço sempre foi que se tivesse que sofrer
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qualquer coisa eu sofreria no Brasil, pois a minha saída seria muito pesada para
mim. (GREGORI, 2009).

O processo de democratização do país desencadeado na década de 1980 contou com
uma sensível proliferação das instituições de direitos humanos no Brasil; cada uma dessas
entidades dedicava-se aos fatos e momentos que considerava mais importantes para a
instauração do Estado de Direito no país.
A Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos (CTV) abordou a questão das graves
violações de direitos humanos ocorridas no interior de instituições de reclusão, como cadeias de
delegacias, manicômios e penitenciárias. Criada em 1983, seu objetivo foi atentar para um
deslocamento ocorrido naquele momento.
A luta em defesa dos direitos de presos políticos foi o primeiro movimento
desencadeado pela sociedade civil que atentou às práticas violentas efetuadas pelo Estado.
Um importante resultado dessas lutas reivindicatórias pela defesa dos presos políticos ocorreu
em 1979, pela criação da Lei de Anistia4 que
[...] [concede] anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de
setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou
conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos
suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações
vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e
Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos
com fundamento em Atos Institucionais e Complementares.(BRASIL, 20--).

Entretanto, observou-se uma grande dificuldade em estabelecer tais garantias para os
presos comuns que, tendo em vista seu regime de supressão de liberdade, são submetidos à
precárias condições de existência acompanhadas de violência gratuita.
Durante a ditadura militar eu participei das inúmeras ações para houvesse a
anistia dos presos participantes das atividades políticas; participei das reuniões
da comissão de anistia e recepção de boas vindas dos brasileiros que aqui
chegavam. (SUPLICY, 2009).

A CTV é uma entidade que se constituiu para abordar a realidade desses presos
comuns que eram alvo das mais perversas formas de agressão e, devido aos “muros” das
instituições de reclusão, sua realidade confluía para o esquecimento.
O episódio crucial da formação da Comissão Teotônio Vilela foi quando, em 9 de janeiro
de 1983, ocorreu um massacre no Manicômio Judiciário de Franco da Rocha; na ocasião, sete
pessoas foram mortas após uma invasão da Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (ROTA).
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Naquela ocasião, apresentaram-se ao diretor do hospital, Dr. Mauro Gobi, as seguintes
pessoas: Antônio Candido, Eduardo Suplicy, Fernando Gabeira, Fernando Milan, Helio Bicudo,
José Gregori, Margarida Genevois, Paulo Sérgio Pinheiro e Severo Gomes.
Essa visita guarda o significado não de um fato isolado, mas de uma atitude
que permite uma visão do que, realmente, acontece em nosso Estado e em
todo o País, relativamente ao tratamento carcerário, e que serve de advertência
para o imobilismo das autoridades federais e estaduais, mais preocupadas na
formulação de meras normas legais, no mais das vezes impostas, do que
buscar um encaminhamento razoável da questão. (PINHEIRO, 1983).

A partir daquele momento, a Comissão Teotônio Vilela passou a acompanhar e
averiguar casos de violência no interior das “instituições totais” por intermédio de visitas aos
locais em que elas ocorriam:
Era uma barbaridade. As primeiras visitas que eu fiz ficava sem dormir depois
por conta do choque. Os homens tratados como bicho, uma situação material
absurda, celas imundas e manchadas de bolor e sujeira. Infelizmente é um
quadro que perdura até hoje.
Naquela época tínhamos muito contato, pois era a finalidade da Comissão, não
apenas presos políticos, mas também presos comuns, que nunca foi de
interesse das pessoas no Brasil. Foram esquecidos e pouca gente se preocupa
com isto. (GENEVOIS, 2009).

O momento era bastante delicado, pois havia muita resistência por parte dos diretores
encarregados dos locais a serem visitados e, também, pelas tentativas de intimidação
deflagradas por agentes de segurança pública. Mesmo os membros da CTV eram
constantemente alvos de retaliações morais ou verbais que os associavam a protetores da
violência criminal; ainda assim, permaneceram em seus esforços pela promoção dos direitos
humanos de acordo com seu projeto de participação social nas questões mais proeminentes.
O latente ecumenismo presente em sua constituição fez da Comissão Teotônio Vilela
uma instituição cujos trabalhos atingiram importantes segmentos paulistas, como governos,
organizações da sociedade civil, universidades, e também de outros estados, a exemplo do Rio
de janeiro:
A Comissão Teotônio Vilela, a meu ver, contribuiu para que o trabalho de
direitos humanos no Brasil fosse canalizado. A energia que no período da
ditadura foi canalizada para denunciar o impacto sobre os adversários políticos
do regime foi liberada para outras importantes tarefas.
Com as constantes visitas a prisões foi possível chamar atenção para o sistema
penitenciário brasileiro. Estávamos de uma certa forma puxando o fio da
meada. Outras lutas iam surgindo um pouco como consequência. Helio
Pellegrino e eu representávamos a Comissão no Rio. Fazíamos o trabalho
conjunto com o grupo paulista mas tentávamos também fazer o trabalho de
casa. (GABEIRA, 2009).

Na história de suas atividades, cabe ressaltar a estreita ligação da CTV com a
universidade, especificamente com a Universidade de São Paulo (USP) pela vinculação direta
com o Núcleo de Estudos da Violência (NEV-USP):
A comissão não tinha sede, nós nos reuníamos e publicávamos os relatórios na
Folha de São Paulo. E quando o Núcleo [de Estudos da Violência] foi fundado,
vai fazer 20 anos, a rigor o núcleo foi fundado legalmente em 1989, mas o
núcleo foi criado em 1987, e a partir daí o núcleo atuava junto com a Comissão
Teotônio Vilela. (PINHEIRO, 2009).

Nessas condições, a Comissão exerceu um valioso papel de formador de pessoas com
conhecimento acerca dos direitos humanos, capacitadas tanto a realizar pesquisas científicas
como a atuar em organismos voltados à luta pelas garantias do exercício da cidadania. Essa
tendência à formação, pesquisa e intervenção fez dela uma importante entidade ligada à gestão
de direitos e, consequentemente, à transparência de suas eventuais violações:
A CTV, na defesa da vida, obrigou-se a procurar diálogo com as autoridades
governamentais e a sociedade civil, respectivamente, nos encontros e na
elaboração de relatórios. Foi um dos pontos altos do nosso trabalho, o contato
com um presidente da República, ministros, governadores estaduais, inúmeros
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secretários de estado e outras autoridades. (DUARTE, 2009) .

As perspectivas dialógicas, juntamente com a marca da pluralidade, sempre estiveram
implicadas nos momentos em que a CTV se projetou aos acontecimentos mais desastrosos em
que os atingidos eram sempre as parcelas mais desfavorecidas da sociedade.
Tais perspectivas, reforçadas pela intensa história de lutas dos seus membros e pela
notoriedade de suas ações em cargos e funções políticas e carreiras universitárias, concederam
à CTV forte respeitabilidade nos assuntos por ela abordados. Nesse sentido, o ato de formar
uma instituição sem qualquer intenção de gerar riquezas ou estabelecer vínculo partidário indica
um forte comprometimento com as implicações ligadas aos direitos humanos.
Considero-me uma feliz exceção, entre os membros da CTV, pois a mesma é
constituída, no meu entender, por uma elite de gente intelectual e política,
respeitabilíssima.
Não sei como denominar ou qualificar a grande marca ou qualidade que vejo
neste grupo composto por notáveis. Grupo proveniente da alta burguesia que
desceu e serviu de elo com os desclassificados, assim superando os piores
preconceitos e discriminações. (DUARTE, 2009).
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A Comissão Teotônio Vilela tem a tradição de ser uma entidade suprapartidária
onde as pessoas dos mais diversos partidos ali se entendem por um propósito
comum de estar assegurando o respeito aos direitos humanos de qualquer
pessoa. (SUPLICY, 2009).

A leitura feita da realidade político-social do Brasil pelas pessoas que vieram a se tornar
membros da Comissão Teotônio Vilela permitiu a superação de eventuais divergências
ideológicas para que se realizassem esforços contra os instrumentos repressivos que foram
criados ao longo do regime militar6. E certamente, esse referencial torna a CTV uma entidade
bastante diferenciada em relação às demais que se dedicam à consolidação democrática por
meio da promoção dos direitos humanos. Não apenas isso. Essa característica colabora para
que ela estabeleça uma pauta de reivindicações cada vez mais diversificada que contemple as
militâncias dos envolvidos nos trabalhos e contribua para um adensamento de sua articulação
com a rede de direitos humanos no Brasil, fato que resulta em uma ampliação dos resultados
positivos.
Assim, surgiram ONGs que respondiam às inquietações e eram destinadas a promover
ações de maior abragência na esfera social. Entre aqueles que passaram a atuar nesse
cenário, os mais envolvidos foram os grupos de intelectuais ligados à universidade pública,
interessados em afastar-se do cerceamento do Estado, e a Igreja Católica, que pautou parte de
suas ações sociais nas práticas pela defesa da pessoa humana (DOIMO, 1997).
Essa rede de direitos humanos intensificou-se por intermédio das manifestações
públicas de pessoas como Eduardo Suplicy e Severo Gomes no Congresso Federal; das
intensas realizações de José Gregori, Margarida Genevois e Padre Agostinho Duarte junto às
entidades da Igreja Católica; das ações de Paulo Sérgio Pinheiro na universidade pública e na
Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH); e do difícil trabalho empreendido na
Procuradoria do Estado por Hélio Bicudo em sua investigação sobre o Esquadrão da Morte.
As implicações das interlocuções que se criaram pelo desenvolvimento das garantias
dos mais desfavorecidos aparecem nos inúmeros casos que a CTV acompanhou. Os trabalhos
iniciais da Comissão basearam-se na abordagem de violações de direitos humanos em
“instituições totais”, ou seja, instituições de reclusão7. Durante a década de 1980, foram
investigados, além do massacre do Manicômio Judiciário de Franco da Rocha, a Cadeia Pública
de Campinas (1983), para apurar denúncias de maus tratos e assassinatos; a Casa de Custódia
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de Taubaté (1983), com o intuito de investigar denúncias de tortura e falta de higiene8; o
Hospital de Juquery (1984), em razão de três internas serem encontradas mortas com
queimaduras de Sol; o 42º Distrito Policial, onde 18 detentos morreram e 13 se feriram após
medidas de retaliação deferidas pela administração para coibir tentativas de fuga.
Esses trabalhos, além da investigação procedente das visitas, foram acompanhados
pela divulgação dos casos em veículos de comunicação, como a Folha de São Paulo e a revista
IstoÉ, pela reivindicação de apuração por parte do poder público e por denúncias junto à
Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Os trabalhos da Comissão Teotônio Vilela foram conduzidos – e desenvolvem-se até os
dias atuais – sob intensa conotação dialógica, no sentido de conceder a maior abrangência
possível à temática dos direitos humanos no Brasil.
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PARENTESCO E LEGITIMIDADE ENTRE CATIVOS E PESSOAS LIVRES E LIBERTAS
DA COMARCA DO RIO DAS MORTES (1841-1859)
Juliano Tiago Viana de Paula1
Resumo: Nos limites de uma pesquisa em andamento, este artigo2 procura estabelecer uma
análise sobre os aspectos de compadrio e da legitimidade entre a população livre e escrava
da Freguesia de São Tomé das Letras. Para procedermos a um exame inicial, foram
utilizados os registros paroquiais de batismo da referida região. Nisso se pretende observar
as estratégias forjadas pelos cativos para ampliarem as suas redes de socialização e
solidariedade por meio da ampliação dos laços de parentesco, instituídos por meio do
batismo cristão, com indivíduos da mesma condição ou de posições sociais diferentes.
Palavras-chave: Escravidão. Demografia. Compadrio e batismo.
Abstract: Of the limit one research on process, these article searches to establish one
analysis about are aspect legimacy to the godfather between to population Slaves to liberate
Parish Sao Tome das Letras. About procedure at one analysis initial utilize register parochial
at baptism region. This purpose watch strategies forged for the Slaves for amplify her water
socialization at the solidarity across amplification loop godfather, institute put middle baptism
Christian with person at some condition your position social different.
Keywords: Slaves. Demographic. Godfather.

Introdução

Durante um longo tempo, a historiografia brasileira negou a existência da família e do
parentesco entre os escravos. Esses laços foram relegados à segundo plano, não
recebendo a devida atenção por parte dos estudiosos da história da escravidão brasileira.
As relações entre os cativos eram classificadas como promíscuas, em virtude do contexto
violento e desumano da escravidão. A família escrava e as relações de parentesco
praticamente não existiam nesse contexto.
Nas décadas de 1950 e 1960, a chamada Escola Sociológica Paulista, liderada por
Florestan Fernandes, acabou por consolidar a ideia de que a violência do sistema escravista
solapou totalmente as condições humanas dos negros. Estas só poderiam manifestar-se
num contexto explícito de resistência à escravidão, sendo que o seu cotidiano seria marcado
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pela desumanização do escravo. Desse modo, o regime escravocrata inibia qualquer
manifestação humana dos cativos, espoliando-lhes todos os meios morais, sociais e
familiares. Segundo Florestan Fernandes (1950, p. 98), “os cativos estavam perdidos uns
para os outros, sem laços sociais para recriar sua cultura e identidade, reduzidos a
condições anônimas de existência”. No entanto, na população negra imperava uma anomia
social em decorrência dos séculos de submissão.
Os estudos subsequentes, contudo, mudaram drasticamente esse quadro analítico.
A partir da década de 1970, as análises sobre a escravidão brasileira receberam novas
abordagens historiográficas, resultando na intensificação de novas de pesquisas, e de uma
nova interpretação sobre a forma de atuação histórica das populações escravas.
A partir desta abordagem, a família escrava, as organizações comunitárias dos
cativos, os costumes africanos e o parentesco aparecem como objetos privilegiados nos
estudos. Rompeu-se definitivamente com a dicotomia do escravo passivo (Pai João) versus
escravo rebelde (Zumbi), passando a interpretações que colocavam os cativos como
sujeitos de sua história, ressaltando a conquista de alguns espaços de autonomia e a
participação dos escravos na sociedade escravista.
Seguindo estas considerações, pretende-se analisar as relações familiares entre
cativos e pessoas livres e libertas da Freguesia de São Tomé das Letras, por meio do
parentesco e dos índices de legitimidade da população escrava da referida região. Restringime ao exame dos assentos paroquiais de batismo como forma de compará-los aos
resultados que foram obtidos em outras regiões do país. A amostragem documental é
satisfatória, apesar da ausência de outros documentos complementares. Os resultados que
foram encontrados não são definitivos e poderão ser alterados futuramente em relação aos
valores brutos, mas dificilmente nas tendências delineadas pelos dados aqui expostos.

Apadrinhamento de inocentes cativos

A utilização dos registros paroquiais de batismo permitiu-me explorar alguns traços
da vida familiar que caracterizavam o cotidiano dos escravos na região de São Tomé. O
estudo do compadrio é uma das estratégias mais interessantes de que os historiadores
podem valer-se para aproximar-se da comunidade escrava, confirmando assim a
importância desse rito para a ampliaç dos laços entre as populações escravas.
Partindo destas considerações sobre o parentesco entre os cativos, pretendo
proceder a uma primeira leitura acerca dos dados encontrados para a Freguesia de São
Tomé das Letras em um dos livros de registro paroquial de batismo da referida região.
Foram coletados 1.374 registros de batismo, sendo que 532 assentos pertenciam aos
inocentes escravos da região entre os anos de 1841-1859. Os batizandos filhos de mães

escravas tiveram como pais espirituais pessoas cativas ou livres e madrinhas forras, mas
não houve nenhum padrinho identificado como forro nos registros paroquiais de batismo. A
tabela a seguir proporciona um quadro geral dos padrinhos e madrinhas dos filhos de mães
cativas da Freguesia de São Tomé.
Condição dos padrinhos e madrinhas dos filhos das mães escravas na Freguesia de São
Tomé das Letras (1841-1859)
Total de
Padrinhos Padrinhos Padrinhos Madrinhas Madrinhas
Madrinhas
Mães
Livres
Forros
Escravos
Livres
Forras
Escravas
Cativas
237

0

295

227

4

301

532

44,5%

0,0%

55,4%

42,6%

0,75%

56,5%

100%

Fonte: Arquivo da Cúria Diocesana de Campanha. Registros paroquiais de batismo da Freguesia de
São Tomé das Letras (1841-1859).

Nota-se um percentual superior no que concerne à preferência por padrinhos
escravos em relação aos padrinhos livres da região. Esta predileção das mães cativas em
ligarem-se a compadres escravos de alguma forma refleti na ampliação dos laços pessoais,
que promoviam a consolidação de famílias e comunidades negras. José Roberto Pinto de
Góes, ao pesquisar a região de Inhaúma do Rio de Janeiro, notou que a maioria dos
escravos ligara-se a padrinhos cativos. E percebeu que os laços de compadrio uniam
sobretudo escravos e que este era o costume nas regiões rurais e urbanas da província
carioca. O autor afirma que durante os períodos de intensa entrada de africanos novos pelo
comércio negreiro, esses souberam utilizar-se dos ritos católicos para criar redes parentelas
que ultrapassavam as cercas das propriedades. Como acentua o autor, as relações de
compadrio desenvolvidas entre os escravos propiciavam meios de socialização, o que
conduzia a uma intensa rede de parentesco que formava uma comunidade escrava.
Outro dado importante a ser levantado neste trabalho consiste em que a Freguesia
de São Tomé das Letras era formada por grandes propriedades escravista, especialmente
aquelas vinculadas ao abastecimento interno3. Diante desse quadro, os recentes estudos
apontam que as relações parentais que foram constituídas entre os cativos foram mais
intensas nas unidades de maior porte, e que nos plantéis menores a maioria dos pais dos
batizandos escravos se relacionava com pessoas livres.
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De acordo com José Roberto Góes, nas grandes propriedades escravistas de
Inhaúma, 75% dos padrinhos dos filhos de pais cativos eram da mesma condição, o que
demonstra o empenho na formação de laços familiares. Em Paraíba do Sul, Ana Lugão Rios
encontrou cerca de 40% de padrinhos livres e mais de 57% de compadres escravos, sendo
que os forros representavam uma parcela minoritária no apadrinhamento de crianças
escravas dessa região. A autora acredita que essa supremacia de padrinhos cativos se dava
nos grandes planteis e nos menores cresciam as escolhas por compadres livres. Acredito
que esses estudos realizados por Góes e Rios nos ajudarão a entender o predomínio na
escolha de compadres escravos na Freguesia de São Tomé, região que contava com
grandes escravarias, o que poderia ter contribuído para a preponderância dos laços
parentais desenvolvidos entre os mancípios.
Na Vila de São João Del Rei, próxima à Freguesia de São Tomé, Silvia Brugger
constatou um amplo predomínio de homens livres sendo padrinhos dos filhos das mães
escravas, e notou que, no o período de 1736 a 1850, eles representavam 62% dos
compadres dos filhos de cativas. Considerando-se que nessa região tendiam a predominar
unidades escravistas de pequeno porte, pode-se supor que isto seria uma explicação
variável para a escolha majoritária de compadres livres para os filhos dos pais cativos. Em
São Tomé das Letras, como já foi mencionado anteriormente, o padrão de escolha para
padrinhos foi diferente. Os compadres escravos foram sempre preferidos em relação aos
livres, sendo majoritários nos anos de 1841 a 1859.
Diante dos dados obtidos, nota-se também que a escolha de padrinhos livres foi
expressiva. Pois compactuo com a assertiva de que naquela sociedade escravista,
fundamentada nas relações pessoais, a constituição de laços de compadrio com pessoas de
estratos superiores era ato social estratégico. Talvez pessoas livres sem um passado
escravo se afigurassem como uma melhor opção para os pais das crianças escravas. Mas a
constituição de alianças com homens livres podia, de fato, ser um recurso importante nessa
sociedade extremamente hierarquizada, onde escravos, forros e livres de cor eram vistos
como pessoas de “menor qualidade”.
Apesar de o apadrinhamento dos filhos de mães cativas por pessoas livres não ser
superior ao por compadres escravos, foram numericamente significativos e diferem dos
números encontrados por Schwartz para o recôncavo baiano, onde constatou que a maioria
dos senhores quase nunca apadrinhava os filhos dos seus escravos. Havia uma total
ausência de laços de parentesco rituais entre os senhores e os cativos, o que os levou
acreditar que compadrio e escravidão eram instituições opostas. Ao contrário desta
constatação verificada por Schwartz, acredito que os cativos da Freguesia de São Tomé das
Letras, e noutros locais onde o batismo e a escravidão não foram estruturas totalente

incompatíveis, souberam aproveitar-se do rito católico para ampliar as suas relações
pessoais com os grupos distintos.
As relações sociais entre escravos e pessoas livres constituídas por intermédio do
compadrio podem ser entendidas como um meio de garantir aliados e protetores. Acredito
que essas situações tiveram peso na escolha dos escravos em optar por um padrinho livre
para os seus rebentos, ainda que nesse empenho se tornassem partícipes do nosso
peculiar processo de reprodução e reiteração das hierarquias sociais (MACHADO, 2004).

Legitimidade e Compadrio

Os atuais trabalhos vêm dedicando-se a interpretar os índices de legitimidade entre
as populações escravas de várias regiões do Brasil. Os exames que foram feitos não partem
de um estado de possível promiscuidade entre os cativos. Ao contrário, buscam
compreender os significados dos comportamentos populacionais entre eles.
Com a apropriação das diversas fontes e dos novos métodos de pesquisa, foi
possível identificar que os percentuais de nascimentos de filhos legítimos, ou naturais,
variam de regiões para regiões. Vários autores constataram que a queda ou o aumento dos
índices de legitimidade ou ilegitimidade dependia de vários fatores, como o tipo de produção
de uma determinada região, a localização das propriedades, o tamanho das posses, e o
período. Em determinados momentos, dependendo das combinações, esses fatores influíam
nas possibilidades dos casamentos entre os escravos.
Vários estudos vêm apontando que nas áreas rurais com grandes propriedades
escravistas os índices de legitimidade entre os batizandos escravos eram altíssimos.
Enquanto nas áreas rurais com pequenas propriedades produtivas, próximas às áreas
recebedoras de cativos africanos, esses percentuais eram baixíssimos onde prevalecia a
“criança natural”, filha de mãe solteira.
Podemos compreender que em determinadas localidades, em especial aquelas
concentradas nas áreas urbanas, havia uma enorme presença de filhos ilegítimos, o que
indicava a desvalorização do matrimônio e, consequentemente, a proliferação das uniões
não formalizadas pela Igreja. Em se tratando do altíssimo índice de crianças frutos de
uniões legítimas, podemos indicar a preservação dos laços familiares. Mas meu interesse
sobre essas questões consiste em verificar o apadrinhamento de inocentes cativos legítimos
e naturais da Freguesia de São Tomé das Letras entre os anos de 1841 e 1859. Para isso
pesquisei os registros paroquiais de batismo da região, onde encontrei 528 assentos de
batismo de crianças escravas. Nesses registros, os inocentes que foram identificados como
“legítimos” eram os que se constavam a presença do pai e da mãe. Os consignados pelo

vigário como “naturais” eram todos os filhos nascidos de mães aparentemente solteiras.
Para uma melhor compreensão desse quadro observemos a seguinte tabela.

Apadrinhamento de crianças escravas legítimas e naturais em São Tomé das Letras
Legitimidade

Padrinhos Livres

Padrinhos Escravos

N°

%

N°

%

Crianças Legítimas

128

37,6

212

62,3

Crianças Naturais

114

61,9

70

38

Fonte: Arquivo da Cúria de Diocesana de Campanha. Registro paroquial de Batismo da Freguesia de
São Tomé das Letras.

Obviamente, os dados da tabela indicam proporções menores de filhos naturais, uma
vez que os legítimos tiveram mais presença nos assentos de batismo. No entanto,
comparando esses percentuais com os de outras regiões do Brasil eles parecem-me
bastante expressivos, tanto que me permitem estabelecer algumas análises comparativas.
Para a freguesia do Recôncavo Baiano, no século XVIII, Schwartz encontrou
altíssimos índices de ilegitimidade. Iraci del Nero calculou em 98% a ilegitimidade na Vila
Rica de 1840. Renato Pinto Venâncio somou 88,6% de filhos naturais na Freguesia de São
José do Rio de Janeiro, e 66% na Freguesia da Sé em São Paulo. Tais fatos reforçam os
estudos posteriores que afirmam que a ilegitimidade era algo que permeava a sociedade
escravista.
Mas em se tratando da maior presença de crianças cativas frutos de uniões legítimas
em algumas áreas do país, cumpre lembrar que Iraci del Nero, Robert Slenes e Schwartz
nos esclarecem que em propriedades mais numerosas havia um alto percentual de filhos
legítimos, como também havia um ambiente propício para a constituição de laços familiares
regulares. Pois, acredito, essas constatações podem elucidar os dados que foram
encontrados para a região de São Tomé das Letras, área com grandes unidades produtivas
voltadas para o abastecimento interno, que apresentou um alto índice de legitimidade entre
os batizados cativos. O que, dessa forma, também nos possibilita deduzir que quanto
maiores fossem as propriedades maiores eram as chances dos cativos preservarem os seus
laços familiares.
Outro fator importante, presente na tabela, consiste na maior presença de padrinhos
escravos nos batismos de crianças legítimas. Para as regiões de Campos dos Goytacazes
no século XVIII, e São Gonçalo do Recôncavo da Guanabara no XVII, Sheila de Castro
Faria notou a mesma tendência. Em Campos, os cativos representavam 63,3% dos
padrinhos de filhos legítimos e, em São Gonçalo, eram 85,5%. Para os batizandos filhos

naturais os compadres escravos representavam 50,5% em Campos e, em São Gonçalo,
eram 36,2%.
Sugiro que esse alto índice de legitimidade entre padrinhos escravos e batizados
cativos de uniões legítimas que foi encontrado para a região de São Tomé das Letras pode
estar relacionado com que vem afirmando Ana Maria Lugão acerca de que os compadres
escravos eram mais presentes nas maiores posses, e de que nas menores predominassem
os livres. Talvez seja correto assegurar que os padrinhos cativos tendiam a apadrinhar os
inocentes legítimos, pois ambos estavam mais presentes nas posses maiores.

Conclusão

A relação de compadrio tornou-se algo comum entre os cativos. Como indivíduos
possuidores de identidades, valores e atitudes, souberam tomar iniciativas para firmar os
seus laços com pessoas da mesma condição ou com grupos diferentes.
Atualmente, várias pesquisas vêm demonstrando a complexidade existente nas
relações parentais entre os escravos e pessoas livres. A historiografia do compadrio
demonstrou que os padrões de escolhas variam de uma região para outra. Em
determinadas áreas do país, durante a vigência da escravidão, notamos que, em alguns
plantéis, os cativos ligaram-se a pessoas da mesma condição, e em outros a indivíduos de
condição diferente.
No entanto, em se tratando dos padrões de escolha para a Freguesia de São Tomé
das Letras, notamos que os padrinhos e madrinhas cativos foram quem mais apadrinharam
os filhos das mães cativas. Porém os padrinhos livres tiveram presença numérica
expressiva. Com base nessas oscilações, presumo que o padrão de escolha dos cativos
dessa Freguesia possuía estratégias ambíguas. Com os compadres livres, os escravos
visualizavam futuros ganhos para seus rebentos e proteção para si, e no que concerne à
preferência por compadres cativos, podemos conjeturar um fortalecimento nas redes de
solidariedade que se expandiu com a entrada de negros novos vindos dos portos brasileiros
durante a fase de expansão do comércio negreiro.
Ao longo desses registros paroquiais de batismo da Freguesia de São Tomé das
Letras, que se estendeu entre os anos de 1841 a 1859, os cativos que compuseram a
estrutura dessa documentação souberam utilizar do rito católico para ampliarem os seus
laços parentais relacionando-se com os da mesma condição e com pessoas livres. Percebese essa iniciativa nas relações de compadrio que as mães cativas da região mantiveram
com a população escrava e liberta da região. Ou seja, esses laços passaram, ao longo dos
anos, a serem efetivados entre a população de cativos e de libertos. Ao que parece, os
mancípios passaram, cada vez mais, a conhecer-se, a interagir, formando laços com

indivíduos visando as possibilidades de mobilidade no espaço público das propriedades.
Porém, pode observar uma autonomia cativa, pela qual passaram por experiências,
vivências e estratégias de vida enquanto o sistema escravista não terminava.
Em se tratando dos percentuais de legitimidade que foram constatados para essa
região, acredito que a localidade e o tamanho das posse de São Tomé podem ter interferido
no alto índice de crianças cativas frutos de uniões legítimas, e consequentemente na maior
presença de compadres escravos nos batismos dos inocentes cativos. Pois percebemos
que esse quadro pode demonstrar a preservação dos laços familiares dos escravos.
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AS CONDIÇÕES URBANAS DA CIDADE DE SÃO PAULO NO SÉCULO XIX
Paulo de Assunção1
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar alguns aspectos das condições urbanas
da cidade de São Paulo no século XIX. Desta forma, procura-se destacar os problemas que
a cidade enfrentou no processo de crescimento que ocorreu naquele momento.
Palavras-chave: Saneamento. Urbanização. São Paulo.
Abstract: This article aims to present some aspects of urban conditions in the city of São
Paulo in the nineteenth century. Thus, we highlight the problems the city faced in the process
of growth that occurred at that time.
Keywords: Sanitation. Urbanization. São Paulo.

Nos primeiros anos dos Oitocentos, a cidade possuía ainda feições claras de um
arraial de sertanistas, que funcionara como entreposto comercial. As casas, as ruas, as
práticas religiosas e culturais são evidências de uma cidade pequena e isolada no planalto.
O centro da cidade destacava-se do entorno marcado pelos campos e pela pouca
ocupação. A cidade com casas baixas e alguns sobrados era cortada por ruas estreitas e
becos que ganhavam dinâmica com o movimento dos transeuntes – entre eles escravos que
vendiam os mais diversos produtos –, dos carros de boi e dos animais de sela. Apesar das
ruas mal traçadas e esburacadas, das construções irregulares marcadas por características
singelas e de um sistema de abastecimento e escoamento de água deficiente, algumas
melhorias despontavam na vida da cidade de São Paulo.
Desde os primeiros tempos da vila de São Paulo, o abastecimento de água era
precário, o que obrigava os moradores a procurarem as bicas – normalmente localizadas
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próximas aos declives – para se abastecer. Até a segunda metade do século XIX, pouco
havia sido feito em relação ao fornecimento de água. A população supria as suas
necessidades indo às bicas e ao próprio rio para obterem a água que consumiam.
O abastecimento de água foi sempre um problema difícil para a cidade e assumiu,
algumas vezes, aspectos trágicos. O abastecimento irregular e deficiente foi um pesadelo
que afligiu a população. O governo agiu para remediar a situação. O abastecimento de água
era feito ainda pelos chafarizes, porém muitos deles viviam danificados, com água infiltrada
de sujeira, e por vezes, devido a encanamentos deteriorados, faltava o principal, a água.
A cidade era abastecida por fontes e ribeiros que forneciam água potável à
população. Entre elas se destacavam a do Gaio, na Tabatinguera, posteriormente conhecida
por Fonte de Santa Luzia. Além desta, encontravam-se outras entre a Rua São Bento e a
atual Libero Badaró, na Rua Formosa, etc.
Na segunda metade do século, as antigas bicas, vertendo água que seguia
livremente por ruas e becos até encontrar algum curso, foram sendo transformadas em
chafarizes. Com o estabelecimento da Companhia de Águas e Esgotos, esta passou a ser
responsável pelos chafarizes conforme a deliberação do governo.
O Chafariz da Misericórdia abastecia os moradores do entorno, todavia não era
suficiente para atender as necessidades locais, além de ser de qualidade inferior. O Chafariz
da Memória, ou do Piques, foi construído no início do século XIX2. Em 1814, o governo da
província iniciou alterações na região, remodelando as ladeiras, levantando um muro de
arrimo e construindo um obelisco. O engenheiro Daniel Pedro Müller foi o responsável pelas
obras e pelas correções feitas no Anhangabaú junto à ponte do Lorena, que unia uma
margem à outra. Nos idos de 1866, o Chafariz dava sinais de decadência, fazendo com que
a Comissão de Obras Públicas iniciasse uma série de remodelações entre os anos 1867 e
1873, sendo o chafariz demolido anos mais tarde.
O Tanque do Zuniga era outro ponto de referência da cidade. Seguindo pela Rua de
São João chegava-se ao Largo do Tanque do Zuniga, atual Largo do Paissandu. As terras
no século XVIII haviam pertencido ao sargento-mor Manoel Zuniga. Naquela região
localizavam-se as nascentes que formavam o riacho Yacuba.
O excesso de água corria pelos sulcos formados no declive do terreno, permitindo
que o largo fosse conhecido como a Praça das Alagoas, que abastecia de água os
moradores que habitavam além do riacho do Anhangabaú. Em 1874, as obras referentes ao
chafariz e ao tanque tinham sido realizadas pela empresa Simão da Costa & Medeiros. As
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contas foram apresentadas à Câmara, que as submeteria à aprovação da comissão de
obras públicas para examinar com o engenheiro e dar o seu parecer3.
As águas que desciam da região do Paraíso em direção à Liberdade seguiam para a
região do entorno da Igreja do Carmo. A água passava pelo convento das religiosas
carmelitas e se espalhava pela várzea do Tamanduateí4. Em 6 de outubro de 1865, o jornal
Diário de São Paulo apresentava o problema e afirmava que o povo da capital sofria com a
falta de água. Esta situação não poderia continuar, tendo em vista que a Câmara aumentara
os impostos. Por conseguinte, era fundamental um projeto de abastecimento de água mais
adequado às necessidades dos moradores. Porém, o descaso do poder público permitia que
o valor da pipa de água aumentasse enquanto a sua qualidade era questionável.
A ausência de água encanada fazia com que a população utilizasse as águas do Rio
Tamanduateí, que eram vendidas pelas ruas em pipas. Naqueles idos a água do rio já era
considerada inadequada para consumo e prejudicial à saúde, pois cada vez mais era
utilizada para a lavagem das roupas, sendo depositado nas suas margens todo o tipo de
dejetos da cidade. Tal situação permitia que as pipas fossem abastecidas de forma
inadequada.
As fontes e os rios eram os locais mais procurados por homens solteiros e casados
para assediar as escravas, sendo muito concorridos e focos usuais de desordens. Por
conseguinte, eram pouco frequentados por pessoas da elite, que mandavam os escravos
buscar a água nesses locais. Quem não fosse aos chafarizes poderia comprar água em
barris, vendidos de porta em porta pelos aguadeiros.
Neste período, projetos foram empreendidos para captar as águas de várias
nascentes em um só encanamento, como a substituição dos regos de alvenaria na adução
pelo sistema de tubos, entre outras propostas. Mediante as dificuldades, o governo da
província julgou conveniente estudar a possibilidade de adução das torrentes de água da
Serra da Cantareira.
Em 1864, o engenheiro inglês James Brunless estudou a área e elaborou um plano
de abastecimento de água e esgotos para São Paulo. A proposta foi considerada inviável,
tendo em vista os altos investimentos e a falta de recursos do governo.
Apesar da necessidade de abastecimento de água canalizada na capital, o projeto de
canalização não partiu da municipalidade. Em 9 de outubro de 1875, o engenheiro Daniel
Fox, juntamente com investidores, realizou um contrato com o governo para o
abastecimento da capital, canalizando as águas da Serra da Cantareira.
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Por meio da iniciativa privada foi criada, em 1875, a Companhia Cantareira de Águas
e Esgotos, que conquistou o privilégio de abastecimento de água. Essa Companhia foi
criada com o objetivo de resolver os problemas referentes ao abastecimento de água para a
população.
Em 25 de junho de 1877, foi organizada a Companhia Cantareira de Águas e
Esgotos, sediada na Rua São José (atual Libero Badaró). A empresa foi criada com a
finalidade de explorar os serviços de água e esgoto da cidade. Em 27 de setembro do ano
seguinte é lançada a pedra fundamental na chácara do Major Benedito Antônio da Silva, no
alto da Consolação. As obras foram conduzidas pelo engenheiro inglês Batson Joyner, que
construiu o reservatório que captava as águas de diversos ribeirões. Em setembro de 1881,
com a conclusão das obras, tem início a distribuição da água. A população passa a ser
abastecida de forma regular nas residências pela água captada na Serra da Cantareira.
Contudo, a concentração de um número elevado de pessoas na cidade fez com que novas
captações de água fossem empreendidas. A rede de abastecimento cresceu rapidamente:
de 113 residências abastecidas em 1882 passou para mais de 5 mil domicílios em 1888.
A expansão cafeeira permitiu que o governo da província obtivesse recursos
significativos que foram convertidos para a transformação do espaço urbano. A partir de
1850, a entrada de receitas cada vez mais expressivas permitiu que uma série de mudanças
fosse realizada para melhorar as condições de vida dos moradores da cidade. O aumento
da receita e as novas necessidades urbanas conduziram a um crescimento sensível dos
serviços públicos e também à necessidade do recrutamento de mão-de-obra para estas
atividades.
A preocupação com as condições da via pública datava do século XVI, quando os
moradores solicitavam à Câmara que o meio-fio fosse calçado com tijolos para que a água
das chuvas pudesse correr a vontade.
A falta de condições adequadas pelos caminhos e ruas era notória. Apesar da
existência de legislação específica, recomendando que os dejetos não fossem lançados em
locais públicos, o que se pode observar é que muitos moradores lançavam lixo, bem como
animais mortos, em locais inadequados, fazendo com que o mau cheiro poluísse os ares da
cidade. Cuidado semelhante foi tomado para garantir a saída da água das ruas, criando-se
sangradouros e consertando aqueles que porventura tivessem sido danificados pelas
enxurradas.
Os problemas em relação ao saneamento da cidade não eram novos. No decorrer do
século XVIII, as audiências da Câmara se arrastavam discutindo o tema sem grandes
resultados. As denúncias contra moradores que despejavam lixo e imundícies em locais

inadequados, em alguns casos passando pelo quintal de terceiros, era comum5. A Câmara
Municipal, tendo como objetivo evitar condições impróprias, lançou um edital em 1790
estabelecendo locais para os despejos. Assim, os moradores das Ruas do Colégio, das
Flores, do Largo da Sé e do Convento do Carmo deveriam fazer o despejo do lixo na vala
fronteiriça ao convento dos carmelitas, e os moradores das Ruas do Rosário dos Pretos, da
Boa Vista e de São Bento, na cova junto ao caminho que seguia para o Tamanduateí.
A aplicação de multas àqueles que cometiam faltas nem sempre eram cumpridas, o
que permitia que muitos vissem com descrédito a aplicação delas. Em alguns casos, a
existência de um contrato e de um fiador não garantiam que o pagamento fosse realizado;
nos adágios populares, circulava “mais vale o penhor na arca, que fiador na praça”6.
Os locais mais utilizados para despejo das imundícies eram: a várzea do
Tamanduateí, na altura da Ladeira do Carmo (atual Avenida Rangel Pestana); a Ladeira do
Acu (início da Avenida São João) no Anhangabaú; bem como a Rua da Palha (atual Sete de
Abril).
O crescimento da cidade foi irregular. O núcleo central, que crescera de forma
diminuta no decorrer dos séculos XVII e XVIII, passou por transformações mais intensas no
século XIX. No entorno, a cidade crescia em pequenos núcleos, sendo que muitos deles
dariam, posteriormente, origem a alguns bairros. Desta forma, na proximidade da cidade
havia uma série de matagais e capoeiras, o que permitia que cobras circulassem pelo
núcleo urbano com facilidade. A área compreendida pela várzea do Rio Tamanduateí e do
Anhangabaú eram os locais mais comuns em que se poderiam avistar os animais
peçonhentos. Essa situação fazia com que os terrenos nestas áreas fossem mais baratos
devido às condições insalubres e aos perigos que oferecia.
A Câmara da cidade tentou desde o final do século XVIII melhorar as condições das
áreas de várzeas, abrindo valas e retificando o curso do Rio Tamanduateí a fim de que suas
margens ficassem em condições mais adequadas.
As cheias do Rio Tamanduateí fizeram com que o governo municipal decidisse
adotar medidas que minimizassem os transtornos provocados pelas enchentes na várzea
(atual região do Parque Dom Pedro II). A retificação do curso do rio, que naquela região
serpenteava a cidade, foi discutida pela Comissão de Saneamento de São Paulo no começo
de 1821. Todavia, a ausência de recursos inviabilizou qualquer ação eficaz no sentido de
correção do curso do leito do rio.
Em 27 de outubro de 1824, examinando-se a representação do Brigadeiro Joaquim
José Pinto de Moraes Leme, o estado da Várzea do Carmo e do Rio Tamanduateí, e as
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informações obtidas junto à Câmara, levaram à definição da correção do curso do rio. Este,
que na região central fazia uma série de curvas, causava enchentes na região. Desta forma,
a preocupação com esta obra pública visava dar melhor condição de uso à população.
Porém, a Presidência da Província sabia que os recursos para esta intervenção eram
elevados e que não seria fácil ser empreendida num curto espaço de tempo7.
Em 1841, novos estudos foram realizados sobre a retificação do rio pelo engenheiro
Carlos Abraão Bresser, sob a determinação do Presidente da Província Conselheiro Miguel
de Souza Melo e Alvim. Sete anos mais tarde, sob a gestão de Vicente Pires da Mota,
iniciaram-se as obras de canalização do Rio Tamanduateí e a abertura de uma rua à sua
margem (atual Rua 25 de Março). Apesar das intervenções feitas, estas não resolveram os
problemas das enchentes, exigindo que outras ações fossem tomadas. Nos idos de 1874,
João Teodoro Xavier decidiu realizar benfeitorias no local ampliando a Rua 25 de Março,
aterrando áreas e fazendo outras melhorias. Nas décadas seguintes, obras, que seriam
finalizadas em 1916, foram empreendidas para adequar o terreno – bem como estabelecer
um canal profundo para o leito do rio.
No decorrer do século XIX são estabelecidos regulamentos com vista à organização
do espaço da cidade, revelando uma preocupação das autoridades com as condições
urbanas.
No Cemitério dos Aflitos encontrava-se a capela de mesmo nome na atual Rua dos
Estudantes. A existência da capela data de 27 de junho de 1779, quando o Cemitério foi
sagrado pelo Bispo Dom Frei Manoel da Ressurreição, sendo considerado o primeiro
cemitério público da cidade. O terreno tinha como limites as atuais ruas dos Estudantes,
Galvão Bueno e da Glória até a Praça Almeida Júnior. No local eram enterrados os
supliciados, indigentes, soldados e moradores da cidade. A inauguração do Cemitério da
Consolação e a proibição de sepultamento em outros locais fizeram com que o Cemitério
dos Aflitos fosse abandonado, sendo posteriormente o loteamento do terreno autorizado
pelo Bispo Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, ficando preservada somente a
capela.
Com o crescimento da presença de imigrantes protestantes, a necessidade de
construção de um cemitério para atender à comunidade ficou evidente. Em 1851, o vigário
José Joaquim Barbosa procedeu a benção de uma necrópole destinada aos estrangeiros
não-católicos localizada no início da atual Avenida Tiradentes.
Em 1854, o vereador Carlos José da Silva Teles defendeu a ideia de que fosse
construído um cemitério público geral na cidade. A proposta foi aprovada e em seguida foi
nomeada uma comissão que teria a incumbência de identificar o local mais adequado para a
7
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sua construção. O primeiro local escolhido foi o Campo Redondo (atual Praça Princesa
Isabel). Porém, o engenheiro Carlos José Frederico Rath apresentou um relatório apontando
os inconvenientes do local, em especial pelo fato de haver na região um povoamento
elevado. Como solução, o engenheiro indicou o alto da Consolação, local afastado da
cidade e despovoado, que foi aprovado. Em 1855, tiveram início as obras de construção que
três anos mais tarde estariam concluídas. A partir de 7 de agosto de 1858, a Câmara definiu
que todos os sepultamentos a partir do dia 15 daquele mês fossem feitos no Cemitério da
Consolação, ficando proibido o sepultamento em outros locais.
O Regulamento de 3 de maio de 1856 impôs aos cemitérios restrições ao direito de
propriedade, definindo onde era lícito ou não fazer sepultamentos. Segundo o regulamento,
os cemitérios deveriam ser fechados por muros de 10 palmos pelo menos; determinava
também a formação da área em quadriláteros, a largura das ruas, e distinguia duas espécies
de sepulturas: sepulturas gerais, e sepulturas ou jazigos particulares para confrarias,
irmandades, corporações religiosas e famílias. O regulamento proibia a construção de casas
e a abertura de poços junto aos cemitérios. Seguindo a Lei francesa de 7 de março de 1808,
que tratava do mesmo assunto, proibiu-se edificar ou cavar poços em distância menor de
100 metros dos cemitérios8.
Além disso, foram definidos critérios para a construção de sepulturas e condições
para sua aquisição que determinavam três requisitos legais para o sepultamento: o atestado
do médico, o sepulte-se da autoridade eclesiástica e o prazo de 24 horas depois do óbito,
salvo se o cadáver estivesse em estado de deterioração ou se a morte procedesse de
moléstia contagiosa. Os atestados médicos deveriam conter a naturalidade, a idade, a
condição, o estado civil, a profissão e residência do finado, a moléstia, sua duração, o dia e
a hora do falecimento. Se algum cadáver fosse levado sem esses documentos aos
cemitérios, ou fosse encontrado em abandono dentro deles, ou às suas portas, o
administrador avisaria a autoridade policial para as diligências legais.
Outras providências além das já mencionadas também foram tomadas, como a
profundidade das covas a 7 palmos para adultos, a 6 palmos para menores de 12 anos e a 5
palmos para menores de 7 anos9. A regulamentação definia inclusive que os coveiros
deveriam ser escolhidos pelo administrador e teriam residência gratuita em casas próprias10.
Orientava sobre as condições de pagamento das sepulturas, o asseio delas, a conservação
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dos cemitérios, o respeito aos túmulos e a definição sobre o lugar para a sepultura de restos
mortais exumados das igrejas paulistas.
As condições de salubridade da cidade eram questionadas em razão da manutenção
do matadouro e do curral, que exalavam um mau cheiro que invadia os arredores,
dependendo dos ventos dominantes. O Matadouro que existia na região do Bexiga, às
margens do Rio Anhangabaú, permitiu que o local recebesse atributos negativos por conta
dos detritos dos abates que eram depositados no rio, pois corrompiam as águas e
causavam um aspecto repulsivo aos moradores, fosse pela mancha de sangue, fosse pelo
cheiro exalado. Tais características reforçavam o aspecto negativo do riacho lodoso e
imundo. Não eram apenas os resíduos do matadouro que poluíam o curso de água da
primitiva cadeia do Largo de São Gonçalo (atual Praça João Mendes).
Em 21 de agosto de 1850 é elaborado um regulamento referente ao estabelecimento
de matadouros na cidade, proibindo o abatimento de rezes fora do matadouro, que deveria
abrir diariamente das 10 às 18 horas. Somente durante esse tempo é que as rezes deveriam
ser recolhidas.
Nenhuma rês poderia ser morta sem que fosse examinada pelo médico da Câmara
(veterinário) e o abate só seria permitido após a verificação da identidade. Entre abril e
setembro o abate era feito a partir do meio-dia até às 15 horas, e nos meses de outubro a
março entre 14 e 16 horas. O despejo do estrume, a lavagem de roupas e o depósito dos
chifres deveriam ser feitos em lugares apropriados, sob a vigilância do fiscal do matadouro11.
A guarda e a administração do matadouro eram confiadas a um veterinário, que
servia de caseiro e era encarregado de receber os impostos sobre couros e substituir o
médico da Câmara. Em 1853 foi inaugurado o Matadouro Humaitá, no seguimento da Rua
da Pólvora, nas imediações da atual Rua Santo Amaro e Jacareí. A população do entorno
manifestou-se contrária ao matadouro pelas condições de higiene no local.
O código de posturas de 1875 proibiu não só a matança de rezes como a de porcos,
cabras e carneiros, mas também providenciou a condução das carnes, o asseio dos
açougues e determinou as bases para o contrato de construção de um matadouro novo.
O progresso das edificações entre as Ruas da Liberdade e de Santo Amaro, às
margens do Anhangabaú, tornou inconveniente a permanência do dito matadouro, exigindo
que o mesmo fosse transferido para longe do centro populoso12.
Ante as condições inadequadas de higiene e o mau cheiro que avançava pela
cidade, a Câmara construiu um novo matadouro na região da Vila Mariana, inaugurado em 5
de janeiro de 1887.
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A venda de produtos em praça pública foi comum desde os primeiros anos, quando
os vendedores expunham as suas mercadorias nos largos em frente à Igreja do Carmo e de
São Bento, sem grande controle. No decorrer dos anos, as áreas públicas destinadas à
venda de produtos passaram a ser alvo de controle e fiscalização da administração
municipal13.
O controle sobre a localização das feiras e dos mercados tinha por finalidade facilitar
não só a arrecadação dos impostos como também controlar a provisão de mantimentos,
evitando o monopólio e o atravessamento de gêneros de primeira necessidade, ao mesmo
tempo em que garantia a liberdade do comércio.
Pelo Regulamento de 7 de março de 1872, modificado pela Lei de 27 do mesmo mês
e ano, a Praça do mercado, localizada no centro na cidade (atual Praça Fernando Costa),
deveria abrir às 5h30 no verão e às 6h30 no inverno, fechando-se ao toque de Ave-Maria. A
entrada era franca para todas as pessoas, contanto que estas não obstassem o movimento
regular

das

transações,

que

seriam

inspecionadas

pelo

fiscal.

Era

proibido

o

atravessamento de gêneros de primeira necessidade, os quais não podiam ser vendidos
pelas ruas da cidade, devendo ser levados à Praça do Mercado, para ali serem vendidos
pelos preços e quantidades que conviesse, tanto ao vendedor como ao comprador14.
O crescimento da cidade permitiu que os problemas referentes às condições
higiênicas, tanto urbanas como residenciais, aumentassem. O fluxo cada vez maior de
pessoas para a cidade, o desenvolvimento da indústria, bem como outros movimentos
migratórios internos acabaram por comprometer a saúde pública tendo em vista que a
ausência de moradias permitia que os cortiços se proliferassem.
Em suma, podemos afirmar que o crescimento da cidade e a concentração de
pessoas fizeram com que as autoridades e a própria elite passassem a discutir a questão
urbana com maior intensidade, definindo projetos que dessem soluções para o crescimento
desenfreado. Desta forma, era importante melhorar as áreas insalubres, acabar com os
focos de contaminação e com a ameaça para a saúde pública. Neste sentido é que
devemos compreender uma série de medidas que se intensificam na segunda metade do
século XIX quanto a normatizar o funcionamento de cemitérios, matadouros e outros locais
que colocavam em risco a saúde. Não bastava apenas fazer as intervenções urbanas, era
fundamental alterar o comportamento e os hábitos da população, lição importante até os
dias atuais.
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CORPOS INSTÁVEIS, MENTES INSANAS: A MULHER E A MEDICINA MENTAL NAS
TESES DA FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA (SALVADOR, 1900-1920)
Vera Nathália Silva de Tarso1
Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar o discurso sobre a loucura entre as
mulheres nas teses produzidas nas primeiras décadas do século XX pelos médicos da
Faculdade de Medicina da Bahia, em Salvador. Objeto de diversos estudos, a insanidade
feminina era atribuída à pretensa instabilidade dos nervos femininos que, em intensa
associação com seu sistema reprodutivo, estava à mercê de processos naturais, como
menstruação, gravidez, parto, puerpério e menopausa. Incorporando ancestrais
representações sobre a mulher e seu corpo, a nascente medicina mental revestiu de
cientificismo o naturalismo que aprisionou a psique feminina ao seu corpo, dando
legitimidade médica aos tradicionais papéis de gênero.
Palavras-chave: Mulher. Medicina. Bahia.

Abstract: The present article aims to analize the discourse on madness between women in
the thesis produced at the first decades of the twentieth century at the Faculdade de
Medicina da Bahia, in Salvador. It discuss how the feminine insanity was attributed to the
pretense instability of the feminine nerves that, in intense association with its reproductive
system, was at the mercy of their natural processes, as menstruation, pregnancy, childbirth
and menopause. Incorporating ancestral representations on the woman and its body, mental
medicine imprisoned women’s mind in its body, giving medical legitimacy to traditional
gender roles.
Keywords: Woman. Medicine. Bahia.

Primeira instituição pública do gênero na Bahia, o asilo de alienados São João de
Deus foi inaugurado com toda pompa no dia de São João, em 1874, num solar da então
distante freguesia de Brotas, a maior da capital da província. Marco fundamental no
processo de legitimação da medicina mental como única instância médica no trato da
loucura, o São João de Deus passou, a partir de sua inauguração, a abrigar homens e
mulheres das mais diversas classes sociais vindos de todas as regiões da Bahia e até de
outros estados do nordeste do Brasil2.
Foi nesse espaço de reclusão que os primeiros médicos baianos a se aventurarem
pelo então arriscado terreno da medicina mental começaram a por em prática as teorias
1
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encontradas nos trabalhos dos alienistas franceses, principal influência do período, e
buscamos reconstituir os discursos sobre a insanidade feminina a partir do viés
“biologizante” e essencialista que via nos ciclos reprodutivos femininos a matriz dos
distúrbios psíquicos que acometiam suas pacientes. Consideravam os médicos que a
vulnerabilidade às doenças mentais era bem maior entre o sexo feminino, pois suas
particularidades anatômicas e fisiológicas predispunham à instabilidade crônica, afetando
principalmente seu sistema nervoso e sua complexa ligação a um sistema reprodutivo que
vivia em constante transformação. Desta forma, surpreendentemente, enquanto o alienismo
ainda tateava entre as teorias organicistas e vitalistas a respeito das causas da doença
mental, no caso da mulher a resposta já parecia ter sido encontrada. De acordo com Renilda
Barreto, o interesse da medicina evidenciava claramente as ansiedades que a condição
feminina despertava no meio médico e que oscilavam da admiração pela capacidade de
gerar vida ao medo que a sexualidade feminina inspirava, medo este resultante de um
enorme desconhecimento e de uma herança misógina que via as mulheres como seres
perigosos e imperfeitos que necessitavam de tutela3.
A partir de finais do século XVIII até o início do século XX, muito foi escrito a respeito
dessa natureza instável, em permanente mutação, inaugurando-se um grande debate sobre
a chamada “questão da mulher”, seu papel e sua natureza. Segundo Elisabeth Vieira, desde
esse momento, o corpo da mulher tornou-se absolutamente medicado, tornando-se objeto
privilegiado da medicina e dos doutores, num processo de afastamento das próprias
mulheres de seus corpos. Ainda segundo a autora, esse processo estava diretamente
vinculado à necessidade de cuidar da reprodução e manutenção da saúde da população no
momento de emergência das sociedades capitalistas e dos Estados nacionais no Velho
Mundo. Vendo a mulher como elemento fundamental nesse processo, a medicina volta-se
para o interior dos lares com a função de conhecer esse corpo que gera e mantém a vida4.
Ana Paula Vosne Martins, ao analisar o surgimento da obstetrícia e da ginecologia no
Brasil, argumenta que o interesse da ciência moderna pelo corpo feminino deve ser
articulado com a racionalidade científica que impulsionou o homem para o descobrimento de
novos saberes e para a reavaliação de velhas crenças. O espírito científico que se
debruçava no mundo natural e buscava descobrir suas leis fazia o mesmo com o corpo
feminino. Do movimento de desbravamento do corpo feminino que se iniciou nesse período
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surgiram, no século XIX, a ginecologia e a obstetrícia, especialidades médicas voltadas
exclusivamente para o trato do corpo da mulher5.
Carla Cristina Garcia utiliza-se da mitologia e de representações de loucas na
literatura de Virginia Woolf e Sylvia Plath para discutir a insanidade feminina entre os
séculos XIX e XX, tomando a noção de gênero como influência decisiva para os
diagnósticos, definições e tratamentos da insanidade. Segundo ela, a ideologia que esse
discurso fundamenta é a ideia de que a mulher possui um sistema nervoso a mercê de seu
sistema reprodutivo, com sérias consequências para a construção de um lugar buscado
pelas mulheres que começavam a lutar pela igualdade política e social, já que, como
observa Garcia, a alegada instabilidade feminina restringiu o acesso das mulheres aos
empregos, justificou a negação dos direitos políticos e seu controle pela família e pelo
Estado6.
São célebres nesse período as mocinhas da literatura romântica às voltas com crises
nervosas, como Elisa Maria Verona, em O romance, a mulher e o histerismo no século XIX,
identificou ao analisar as representações femininas na literatura brasileira do final do século
XIX e início do XX. Neles, há a maciça presença de mocinhas à beira de ataques de nervos,
trêmulas, melancólicas e pálidas, bem condizentes com os elementos daquilo que se
entendia na época como “a natureza feminina”7.
Em a História da Sexualidade, Michel Foucault analisa a histerização da mulher como
um dos aspectos da repressão sexual, que representa uma das mais importantes formas de
poder da sociedade burguesa desde o século XVIII. Como consequência da patologização
de seu corpo, a apropriação de seus processos reprodutivos pela medicina é agora
escrutinada de forma cada vez mais minuciosa pelos homens da ciência, detentores da
palavra final sobre sua normalidade e responsáveis por recluir aos asilos mulheres que não
se enquadravam nos modelos de feminilidade considerados normais. Ainda segundo
Foucault, essa “ciência sexual” que agregou diversos saberes, como psiquiatria, pedagogia
e demografia, buscou construir uma subjetividade feminina adestrada, útil para um Estado
cada vez mais às voltas com questões sociais8.
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De acordo com Joel Birman, todo esse processo tem uma imediata conexão com a
sociedade industrial, que refaz as relações de trabalho e redefine o lugar de homens e
mulheres a partir de uma nova moral das relações sociais. Essa moral busca principalmente
o regulamento das paixões dentro das famílias, consideradas a base do novo espaço social.
Seu alvo privilegiado serão as mulheres, consideradas como o caminho através do qual o
discurso médico entraria e se solidificaria nos lares9.
Era imprescindível que a sexualidade feminina fosse adequadamente desenvolvida
para que nada obstasse o destino natural da mulher, dotada física, moral e
psicologicamente para o cuidado com a casa e a família. Como bem salienta Marivaldo
Amaral em seu artigo sobre a Maternidade Climério de Oliveira, em Salvador, “ser mulher na
Bahia republicana no início do século XX significava atender a um referencial cristão,
baseado na imagem da mulher santa, pura e dedicada ao lar”10.
Para Sylvia Alexim Nunes, em O corpo do diabo entre a cruz e a caldeirinha, a
problematização da condição feminina dentro da sociedade burguesa se dá por meio de
contradições e controvérsias na reconstrução da imagem da mulher que, de ser diabólico e
perigoso desde a Idade Média, passa agora a ter uma imagem “edulcorada, mais condizente
com o ideal de esposa e mãe”11. De acordo com Clementina Cunha, o saber alienista
consolidou a representação da mulher como um ser determinado pelos seus ciclos
biológicos, um ser estranho, imprevisível, dono de um corpo inquieto e inquietante da
puberdade até a menopausa. O grande diferencial agora era a cientificidade que o revestia,
o que segundo Clementina Cunha o tornava quase incontestável12.
Dentro desse contexto, nada mais natural que a preocupação com o aparecimento da
menstruação, sinal de alerta para pais e médicos apertarem o cerco sobre a vida de suas
meninas. A medicina chegou até a reservar um campo específico para tratar de um
processo de tamanha importância: a emenologia, denominando-se de “molimen menstrual”
a série de alterações físicas e psíquicas provocadas pela menstruação. As transformações
podiam ser transitórias, até que a puberdade se completasse, ou permanentes, levando a
mulher a sofrer de diversas formas de hebefrenias, as patologias associadas à
9
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menstruação. Vista como um momento crítico e de extrema fragilidade física e emocional
para as meninas-moças, a puberdade levou muitos médicos a alertarem as famílias para
que acentuassem ainda mais a vigilância sobre suas jovens, já que elas podiam sucumbir às
más influências.
Em sua tese defendida em 1851, o médico baiano João Pinheiro Lemos enfoca a
questão do celibato, “um estado de violência contra os impulsos e leis da natureza”, e chega
a afirmar que toda a natureza passa a operar, a partir da puberdade, para a futura e frutífera
vida familiar da mulher, objetivo final de sua existência. Para que não se perca, a família, a
Igreja e a medicina tinham por obrigação acompanhar atentamente essa menina, já que
“todas as disposições orgânicas da mulher mudam com a puberdade, e o moral acompanha
todas essas modificações”. Ao longo do texto, o médico apresenta diversos argumentos a
favor do casamento e da procriação, colocando a puberdade como elemento crucial para a
futura saúde física e mental da mulher, desde que seus imperativos biológicos fossem
devidamente observados13.
As desordens psíquicas causadas pela menstruação foram discutidas por João
Ferreira de Araújo Pinho Jr. na tese que defendeu para obter o grau de doutor pela
Faculdade de Medicina da Bahia em 1900. Definida como a “reguladora” do corpo da
mulher, a menstruação também era considerada fator de fortes perturbações, levando a
sofrimentos profundos. Segundo o autor, “a maioria das mulheres quando atravessam esse
período, pela physionomia, trahem o estado de soffrimento que vae se passando em seu
organismo” e que se manifestam pela melancolia, pela tristeza e pelo descontrole de seu
comportamento, com perturbações morais e intelectuais. Se a mulher apresentasse fatores
predisponentes, como a hereditariedade, aí então, diz ele, “a menstruação, por si só, pode
ser intitulada a causa ou um dos principaes factores das perturbações psychicas que
surgem na mulher, quando n’este estado”. Tais perturbações iam da epilepsia às mais
diferentes formas de monomanias que iam e vinham a reboque do fluxo menstrual.
O perigo era constante, agravado por qualquer anormalidade apresentada pelo fluxo
menstrual. De acordo com o médico, “se a menstruação na sua evolução natural póde
produzir desequilibrios mentaes, com a maioria de razão a sua irregularidade ou a sua
suppressão por qualquer motivo torna-se a causa de profundas desordens”. Retomando a
associação entre sistema reprodutivo e equilíbrio mental da mulher, o médico baiano chega
a afirmar que “as affecções útero-ovarianas constituem-se, na maioria das vezes, a causa
productora de grandes desequilíbrios mentaes”. 14
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César Ribeiro Soares, que defendeu tese em medicina legal sobre as psicoses
menstruais, em 1908, retoma alguns dos argumentos de seu colega João de Araújo Pinho.
Seu primeiro capítulo é justamente sobre a simpatia entre o sistema nervoso e os órgãos
reprodutivos femininos. Esse assunto “tão velho quanto o mundo”, segundo ele, teria sido
confirmado pelos autores modernos que afirmavam não haver simpatia mais forte do que
essa, nem domínio maior sobre a vida intelectual que aquele exercido pelos órgãos genitais
da mulher. Soares chega a dizer que “as lesões útero-ovarianas podem ser a causa única
da alienação mental”. Mesmo quando “bem regradas”, ou seja, mesmo quando a
menstruação não apresentava a menor irregularidade, as mulheres não deixavam de se
mostrar “mais susceptíveis, mais arrebatadas”, inaptas para o trabalho e perturbadas moral,
intelectual e psiquicamente. Tais perturbações, segundo Soares, variavam “desde a simples
mudança de caráter, às mais complicadas manifestações do delírio e da alienação mental”15.
Para outro catedrático, Hildebrando Baptista, o que acontecia na vida das meninas
com a chegada da menstruação era uma revolução:
[...] ella não sente e não pensa mais como dantes, e seu espirito fluctua
num estado de indecisão; e ás vezes se insinua num labyrintho de
mysterios e phantasias em procura de um ideal sempre ambicionado, mas
que nunca se realisa.

Revolução essa que trazia perigos, já que as mudanças trazidas com a puberdade e a
chegada da menstruação raramente eram apenas físicas. Segundo o médico, era
“excessivamente raro” que a menarca não fosse acompanhada de perturbações mentais,
chegando a comparar a menstruação a um “estado mórbido”16.
De acordo com Magali Engel, a menstruação foi um dos pontos mais valorizados pelos
psiquiatras nos diagnósticos de doença mental que consideravam a puberdade como um
dos momentos mais propícios para o surgimento da loucura entre mulheres. Ainda segundo
ela, a medicina do século XIX preservou a mesma desconfiança e temor com relação ao
sangue menstrual, sendo a mística dos séculos anteriores, que lhe imputava características
mágicas, sendo substituída por um discurso médico que o transformou em “fator
determinante e indicador da doença mental”17.
As emoções desencadeadas pela gravidez, parto e puerpério também foram
cuidadosamente escrutinadas pelos médicos baianos. Em 1919, Francisco Velloso observou
que as mulheres “nervosas e fisicamente débeis” eram propensas a sofrer de psicoses
15
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puerperais. Como exemplo, o caso de Leopoldina Maria dos Reis. De temperamento
nervoso, justamente aquele que predispunha as mulheres a sofrer de psicoses puerperais,
foi durante a amamentação de um de seus filhos que desenvolvera ataques de fúria que
assombravam a vizinhança no beco do Limoeiro, freguesia de São Pedro, centro de
Salvador. Crioula, 40 anos, Leopoldina trabalhava como criada antes dos distúrbios se
manifestarem, e agora vivia em completa miséria junto com a filha de 14 anos18.
O mesmo temperamento nervoso, “a cabeça fraca, teimosa, pouco ajuizada”, levou a
sra. X, uma moça casada de 30 anos, a sofrer de perturbações mentais após o nascimento
de sua primeira filha. Seu quadro clínico incluía esquecimento intenso, desorientação
espacial e crises de excitação nas quais tornava-se extremamente violenta. Os sintomas
evoluíram até uma crise de catatonia na qual permanecera imóvel no leito, alheia a tudo e a
todos, inclusive à própria filha recém-nascida. Trazida a Salvador, foi diagnosticada com
“confusão mental de origem puerperal; esta conduziu a doente á demência catatônica, cujos
symptomas se vão accentuando dia a dia”.
Noutro caso apresentado por Velloso, o temperamento nervoso da paciente, uma
jovem casada de 19 anos identificada como L. B. P., propiciara o surgimento da psicose
puerperal. A primeira crise ocorrera oito dias depois do parto do terceiro filho quando L.
despertara, alta noite, “dizendo estar com medo de phantasmas, que se occultaram atraz
das portas; que o marido ausente estava para se casar; que ganhava muito dinheiro,
gastando porém em libertinagem.” Enquanto a sra. X ignorava a filha, o caso de L. era ainda
mais grave: segundo Velloso, a doente apresentava impulsos de matar a criança19.
No final do ciclo de reprodução, a menopausa era descrita com tintas carregadas
pelos médicos baianos. Cesar Ribeiro Soares a descreveu como uma época “perigosa a
atravessar”, tão perigosa, segundo ele, que faz por merecer o nome de “edade critica” por
conta das perturbações mentais que acometiam as mulheres menopausadas, “desde a
simples mudança de caracter às mais complicadas manifestações do delírio e da alienação
mental”, como o abandono de marido e filhos por mulheres antes tão zelosas da família20.
Em 1909. Hildebrando Baptista destacou na sua tese o terrível desespero que acometia as
mulheres quando as transformações físicas da menopausa começavam a despontar,
levando-as a perceber, entre outras mudanças, o “naufrágio de suas formas”21. Para Araújo
Pinho, é “bem merecida” a denominação de “critica” dada ao “outono da existência”, período
que escraviza a razão e estabelece um equilíbrio instável entre a sanidade e a loucura a tal
18
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ponto que “tornam perigosas para a sociedade, para a família e para si próprias, muitas
mulheres”22.

Conclusão

Discurso de homens sobre corpos de mulheres, a ingerência médica em assuntos
como menstruação, gravidez e parto revela a crescente influência da autoridade médica em
campos que eram antes dominados pelas próprias mulheres23, ainda que esse discurso
pretensamente novo ressignificasse muitas das representações sobre processos naturais. A
partir deles, a reformulação de cuidados e interditos para a mulher embasou a legitimidade
médica sobre mais esse aspecto da vida social, suplantando práticas e saberes de mulheres
sobre seus próprios corpos.
Esse discurso médico identificou o gênero feminino com uma série de atributos tanto
positivos quanto negativos, partindo-se da representação do mundo natural não apenas com
o que é bom, mas também com o imprevisível e incontrolável. É uma leitura da mulher que,
ao mesmo tempo em que a saúda como geradora de vida, e por isso poderosa e positiva,
também a teme ao ver nela aspectos incontroláveis, desconhecidos e instáveis. Dessa
maneira, a mulher acaba por ter uma imagem contraditória que inspira admiração,
curiosidade, mas também extrema desconfiança. Daí a justificação para o interesse da
medicina e da ciência pela mulher, e também todo o discurso de proteção e repressão para
que os atributos “perigosas” e “instáveis” não suplantassem os aspectos saudáveis24.
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“ISENÇÃO ODIOSA”. Os jesuítas, a Coroa, os dízimos e seus arrematadores na Amazônia
colonial (séculos XVII e XVIII)1
Rafael Chambouleyron2
Raimundo Moreira das Neves Neto3
Resumo: A constituição do patrimônio das ordens religiosas na Amazônia colonial,
principalmente da mais abastada delas, a Companhia de Jesus, não foi uma temática muito
explorada pela historiografia. Este texto discute no interior desse problema mais amplo, os
conflitos derivados da recusa sistemática dos religiosos jesuítas em pagar os dízimos sobre
a produção de suas terras e atividades no Estado do Maranhão.
Palavras-chave: Estado do Maranhão e Pará. Dízimos. Companhia de Jesus. séculos XVII
e XVIII.
Abstract: The organization of the economic wealth of the religious orders in the colonial
Amazon region was not sufficiently examined by colonial historiography, especially that of
the most prosperous of them, the Society of Jesus. Within this main subject, this text
analyses the many conflicts derived from the systematic refusal of the Jesuits to pay the
royal tithes, which they owed from the production of their estates and from other economic
activities they undertook in the State of Maranhão and Pará.
Keywords: State of Maranhão and Pará. Royal tithes. Society of Jesus. 17th and 18th
centuries.

[...] destes gêneros, que extraíam do sertão, dos produzidos em suas roças
e fábricas, os religiosos não pagavam dízimos no Estado, nem direitos nas
alfândegas da metrópole. A isenção, odiosa aos habitantes da colônia,
justificava-se com serem tais valores aplicados ao sustento das missões;
mas a vantagem, que logravam os padres, consumava a ruína dos
particulares, incapazes, no seu mesquinho comércio, de travarem
4
competência com eles.

Como em diversas partes da América e demais conquistas, a Coroa portuguesa teve
nos dízimos cobrados no Estado do Maranhão e Pará uma de suas principais fontes de
renda5. Ao longo de boa parte do período colonial – entre os séculos XVII e a primeira
metade do século XVIII – a Fazenda real viveu uma situação no mínimo precária, dada a
defasagem das rendas obtidas em relação às crescentes necessidades e custos, advindos,
1
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principalmente, da construção e manutenção das fortalezas e das tropas, fundamentais
nessa área de fronteira. Real ou imaginária, a ameaça de “estrangeiros” marcava a
sociedade e organizava o esforço da Coroa ao ocupar a região.
Por outro lado, a arrecadação das rendas reais – como nas demais partes
ultramarinas – foi sendo adaptada às condições e dinâmicas locais. Assim, ao longo da
segunda metade do século XVII, ao lado dos “dízimos da terra”, cobrados nas capitanias do
Pará e do Maranhão, foram sendo instituídos outros, inclusive mais importantes, como o
dízimo do “cacau e cravo” e o dízimo da “salsa”. A cobrança desses dízimos era feita por
arrematação, geralmente a cada três anos6.
A cobrança dos dízimos pelos arrematadores gerava uma série de graves
inconvenientes, isso sem contar o fato de que em alguns momentos não havia nem mesmo
lances suficientes para que se pudesse arrematá-los7. Os arrematadores queixavam-se das
distâncias para a cobrança dos dízimos, da falta de índios que pudessem acompanhá-los
remando as canoas, entre vários outros problemas. Em 1682, por exemplo, o provedor da
Fazenda informava que os 15 índios prometidos ao arrematador dos dízimos do Pará para
poder fazer a cobrança não haviam sido cedidos, situação que dificultava claramente futuras
arrematações8. Anos depois, em 1718, o rei ordenava ao governador que tomasse
providências em relação a uma informação que lhe havia chegado de que os dizimeiros e os
marchantes de gado valiam-se dos índios que lhes eram concedidos em “[...] outras
ocupações, como é mandá-los ao sal e cobrir as casas, e outras coisas que lhes servem a
eles de proveito, e em grande detrimento dos ditos índios [...]”9.
Por outro lado, no Estado do Maranhão e Pará, os dízimos eram cobrados não só
dos produtos cultivados na terra, mas igualmente dos gêneros extraídos do sertão. De fato,
produtos como o cacau e o cravo eram retirados dos sertões em canoas remadas por
índios, que, muitas vezes, traziam também escravos feitos no interior da região10. No final do
século XVII e início do século XVIII (1699-1702), o curto período para o qual temos dados
sistemáticos sobre a arrecadação da Fazenda real – e isso somente para a capitania do
Pará –, os dízimos do “cacau e cravo” representavam quase 59,6% da arrecadação
6
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derivada de taxação sobre a produção local, ao passo que os “da terra” somente 31,2%11.
Certamente essa era uma situação muito peculiar ao Pará, capitania onde concentrava-se a
extração e o cultivo (no caso do cacau) das “drogas do sertão”.
Desde cedo, entretanto, a cobrança dos dízimos encontrou um outro grave e
problemático obstáculo. Ao longo de todo o século XVII e boa parte do século XVIII,
missionários devassaram o sertão, não só em missões apostólicas, mas igualmente em
busca de escravos indígenas e de drogas. Por outro lado, o patrimônio dos religiosos
regulares nas proximidades das vilas e cidades portuguesas – e nos colégios que nestas
possuíam – crescia a olhos vistos. Em 1687, o problema preocupara a tal ponto as
autoridades do reino que Manuel Lopes de Oliveira, importante jurisconsulto de Portugal,
escrevera um parecer sobre o escândalo de irem ao sertão a tirar drogas os religiosos, algo
que, segundo ele, era proibido pela lei canônica12.
O problema da constituição do patrimônio das ordens religiosas na Amazônia,
principalmente da mais abastada delas, a Companhia de Jesus, certamente merece um
exame cuidadoso, em razão da pouca atenção que lhe foi dada, com algumas poucas
exceções, notadamente os trabalhos de Dauril Alden e de Paulo de Assunção13. Este texto
discute, no interior desse problema mais amplo, os conflitos derivados da recusa sistemática
dos religiosos jesuítas em pagar os dízimos sobre a produção de suas terras e atividades no
Estado do Maranhão.
•
Ao longo de toda a segunda metade do século XVII e da primeira metade do século
XVIII, ao mesmo tempo em que os religiosos desenvolviam diversas atividades econômicas,
principalmente as ligadas ao sustento de seus colégios em São Luís e Belém, a Coroa não
se furtava de exigir que, como os demais moradores, os religiosos pagassem os dízimos de
suas produções ou de suas jornadas ao sertão. Assim, em 1676, o rei determinava ao
governador Pedro César de Meneses que se cumprisse o pagamento dos dízimos pelas
ordens religiosas, “[...] pois as terras que possuem, donde os tiram, se lhes concederam
11
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com a mesma pensão que aos mais vassalos, e é segundo o foral desse Estado [...]”14.
Poucos anos depois, em 1685, em uma provisão que se enviava a todos os provedores da
Fazenda das conquistas, sobre o problema da cobrança dos dízimos das religiões, o rei
determinava que se “[...] cobre executoriamente os dízimos de todas as fazendas que
possuem os religiosos que se não entenderá com os que já trazem pleito e está em juízo
[...]”15.
O problema da cobrança dos dízimos, entretanto, não envolvia apenas os religiosos
e a Coroa, desejosa de aumentar suas rendas, principalmente a partir dos suculentos bens
das Ordens do Estado do Maranhão e Pará. De fato, em carta de novembro de 1692 ao
governador Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho, o rei ordenava que aquele
tomasse providências quanto ao não-pagamento dos dízimos, especificamente por parte
dos religiosos da companhias de Jesus, das Mercês e de Nossa Senhora do Carmo.
Afirmava o rei que o arrematador dos dízimos da capitania do Pará, Silvestre de Vilasboas,
havia-lhe representado que embora ele tivesse contratado os dízimos da capitania pelo
período de três anos no valor de 13 mil cruzados não conseguia que os religiosos
pagassem-lhe os dízimos “[...] das fazendas que possuem e herdaram [...]”. Argumentava
ainda Vilasboas que as fazendas herdadas pelos religiosos (entre eles os jesuítas) haviamlhes sido passadas com todos os encargos dos seus antigos donos, o que incluía, é claro, o
pagamento dos dízimos. Sobre esse episódio, o rei resolvia que o governador mandasse
“[...] logo exibir aos ditos religiosos os títulos das Fazendas que têm [...]”16.
Assim, a cobrança dos dízimos das ordens religiosas contava com um outro
personagem que marcava bem essa questão: o arrematador dos contratos dos dízimos.
Desse modo, o impasse envolvia três instâncias: o rei, os tributários dos dízimos e os
arrematadores. Em razão disso, em janeiro de 1701, em carta ao provedor da Fazenda do
Pará, a quem já havia escrito no ano anterior, o rei advertia novamente que os religiosos
deveriam pagar dízimos de suas fazendas, à exceção daquelas com as quais haviam
principiado as suas missões. Em relação aos dízimos da terra, que haviam sido arrendados
por Bartolomeu Pereira do Quintal, o rei ordenava que se procedesse “executivamente”,
exceto nos frutos das terras que lhes haviam sido dadas para sua “fundação”, pois dessas
“nunca pagarão dízimos”17.
É que, como discutiram amplamente Dauril Alden e Paulo de Assunção, o patrimônio
jesuítico formou-se a partir de doações régias e particulares; portanto, o problema da
cobrança de dízimos de terras doadas ou compradas a particulares era delicado,
14
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principalmente quando envolvia os direitos do arrematador, como vimos acima. Em carta
escrita em junho de 1711 ao governador Cristóvão da Costa Freire, o rei reconhecia o
“grande prejuízo” que recebia a Fazenda real “[...] em não pagarem dízimos as religiões
desse Estado das fazendas que possuem fora dos dotes de suas criações, adquiridas por
compras, heranças e outros semelhantes títulos.” Assim, determinava, para evitar maiores
problemas, que nas
[...] concessões e mercês de terras, que fizerdes aos moradores desse
Estado, se tire a condição de nelas não sucederem religiões por nenhum
título [determinação que, na verdade, não tinha nenhuma eficácia], e
acontecendo a eles possuírem-nas, seja com o encargo de delas se
deverem e pagarem dízimos, como se fossem possuídas por seculares [...]

Caso os dízimos não fossem pagos considerar-se-iam as terras como devolutas18.
Essa ordem régia originou-se de uma consulta ao Conselho Ultramarino, na qual
ficou evidente o conflito decorrente do não-pagamento dos dízimos. Tudo se originara numa
longa inquirição feita pelo provedor da Fazenda do Pará sobre os bens e rendimentos dos
religiosos19. Ficava claro agora para a Coroa e para o Conselho Ultramarino que as Ordens
eram negligentes no pagamento dos dízimos. Não sem razão, ouvido o procurador da
Coroa, este argumentou que seria conveniente
[...] que se ordene ao procurador da Fazenda daquele Estado, que se faça
citar perante o provedor dele aos religiosos que possuem terras e recusam
pagar dízimos, oferecendo contra eles libelo, e havendo sentença contra a
Fazenda apele para o Juízo da Coroa da Casa de Suplicação advertindo
20
que deve dar libelo separado, contra cada uma das religiões.

A ordem real foi acatada no mesmo ano de 1711. O procurador da Fazenda real da
capitania do Pará ofereceu perante o provedor da Fazenda um libelo contra a Companhia de
Jesus a fim de que ela pagasse os dízimos das terras que possuía por compras, heranças e
outros títulos. A Companhia de Jesus logo se defendeu, obtendo sentença que deixava claro
que os religiosos pagariam dízimos somente das terras que possuíam fora daquelas que
bastassem para a côngrua e sua sustentação. Assim, o ouvidor-geral e o provedor da
Fazenda reconheciam que por decretos reais a Companhia não deveria pagar dízimos
daquelas terras em particular.
No entanto, os padres não satisfeitos com essa sentença, que os beneficiava
somente em parte, resolveram apelar ao Juízo dos Feitos da Coroa a fim de conquistarem
18

ABAPP, tomo I, 1902, p. 136-37, 1902. Nas cartas de sesmarias concedidas depois de 1711, de
fato, principalmente nas que eram dadas nas terras da capitania do Piauí, para criação de gados,
constava geralmente a condição que determinava que “[...] no caso que em algum tempo suceda nas
ditas terras alguma pessoa eclesiástica ou religião, serão obrigados a pagar dízimos [...]”, como
aparecia na terra dada a Felipe Borges em julho de 1713 e confirmada três anos depois. Direcção
Geral de Arquivos/Torre do Tombo, Chancelaria de Dom João V, livro 45, ff. 91-92.
19
AHU, Pará (Avulsos), caixa 5, doc. 446 (1710).
20
AHU, Pará (Avulsos), caixa 6, doc. 464 (1711).

uma sentença mais abrangente. Na verdade, a Companhia de Jesus alegava que o Colégio
de Santo Alexandre (em Belém) não tinha fundação própria, sendo que tudo o que ele
possuía pertencia à sua fundação como bens necessários e precisos para a subsistência
dos padres. Desse modo, a Ordem intentava uma sentença que isentasse a cobrança de
dízimos de todas as terras de Santo Alexandre.
Apesar de o processo estar pendente no Juízo da Coroa, o procurador da Fazenda
do Pará extraiu “[...] sentenças do processo e com elas por despacho do provedor da
mesma Fazenda [...]” mandou notificar aos padres sobre a liquidação e execução da dita
sentença; ordenou também notificar aos mestres de navios que não embarcassem os
gêneros que os padres intentavam enviar ao reino sem que eles provassem ter pagado os
direitos e dízimos. Assim, a Companhia havia levado um duro golpe.
Vale ressaltar que o decreto sobre a isenção alfandegária, que fora passado no
século XVI por Dom Sebastião e depois renovado por vários monarcas, ainda era válido. No
entanto, o que valeria esse decreto contra o despacho do provedor? Deve-se lembrar que
os direitos alfandegários, dos quais a Companhia fora isentada, eram de natureza diferente
dos dízimos. No entanto, parece haver uma confusão feita pela própria Companhia com o
intuito de livrar-se também dos pagamentos dos dízimos. Nesse particular, um parecer dado
pelo provedor dos Feitos da real Coroa e Fazenda era esclarecedor: “[...] nem a morrer
querem estes padres que o que se paga de gêneros nesta capitania sejam dízimos, e a
força querem que sejam direitos que se costumam pagar nas casas da alfândega [...]”21.
•
A defesa da Companhia passava, entre outros argumentos, por dois elementos
fundamentais. Em primeiro lugar, o fato de que não se podia cobrar os dízimos enquanto os
padres recorressem da execução de cobrança. Em segundo lugar, como vimos logo acima,
o direito de isenção alfandegária, passado por Dom Sebastião e depois confirmado, servia
de pretexto para escapar-se ao pagamento dos dízimos.
Foi justamente com esses dois argumentos que, na década de 1740, o padre Bento
da Fonseca, procurador da Companhia no reino, tentou defender a Ordem do pleito iniciado
pelo contratador dos dízimos reais da capitania do Pará, João Francisco. Este alegava que
não poderia cumprir o pagamento do contrato devido ao fato do “[...] grande prejuízo que lhe
fazem os padres da Companhia de Jesus tirando tão expressivo número de arrobas de
gêneros daquele Estado para fora dele sem pagarem coisa alguma.” Segundo o contratador
isso se devia ao “[...] pretexto de terem alcançado do senhor rei Dom Sebastião graça para
não pagarem direitos, sendo que quando assim fosse, nunca era aplicável ao caso presente
por ser de dízimos eclesiásticos e não direitos reais.”
21
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Em defesa da Companhia, o padre Fonseca afirmava que o requerimento do
contratador não se justificava, pois quando ele havia arrematado o contrato dos dízimos
estava ciente do “[...] privilégio da Companhia, e da posse de que estava de se não pagar
coisa alguma dos gêneros que costuma embarcar para este Reino.” Para o jesuíta, o
requerimento do contratador tinha duas finalidades: uma era de representar ao rei que ele
não poderia arcar com o pagamento do contrato; a outra era tentar “[...] restringir a graça, e
privilégio, que V.M. e os senhores reis seus antecessores concederam à Companhia de
Jesus no Brasil, Maranhão, pelos relevantes serviços que ela lhe tem feito e continua a fazer
nas mesmas conquistas [...]”.
Além do argumento acima, o padre Fonseca alegava que o contratador dos dízimos
não poderia proceder à cobrança pelo fato de “[...] saber muito bem que ela [a Companhia]
não paga por ora dízimos a V.M. o que ocorre atualmente pleito nessa matéria com os
procuradores da Fazenda de V.M., sem a decisão do qual não pode o contratador pretender
coisa alguma da Companhia [...]”22.
•
Embora a recusa em pagar os dízimos não seja exclusiva dos padres jesuítas (nem
os privilégios e isenções que detinham o eram)23, os embates entre a Coroa, os missionários
e os arrematadores revelam um dos aspectos decorrentes da forma como se constituiu o
patrimônio jesuítico na região amazônica durante o período colonial. Se muito se tem escrito
sobre a Companhia de Jesus em seu labor missionário e no devassamento do próprio
território amazônico, ainda há que se estudarem a fundo os outros aspectos do seu papel
naquela sociedade. Como parte integrante desse universo, a compreensão dos processos
sócio-econômicos nos quais a Ordem tomou parte pode nos ajudar a entender, à falta de
dados econômicos sistemáticos sobre a região para os séculos XVII e XVIII, o
funcionamento das dinâmicas econômicas da sociedade amazônica de então24.
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PARA ALÉM DE UM ARMAZÉM ANTROPOLÓGICO: patrimônios material e imaterial
como fontes de estudos e pesquisas históricas a partir de museus históricos

Ivan Ducati1

Resumo: Os museus históricos, para além da função de exposição de bens e temas
relativos à história em si, têm também o objetivo pedagógico, servindo de recurso para a
formação dos estudantes e dos próprios profissionais de ensino. Os museus são portadores
de patrimônios culturais, materiais e imateriais, os quais são grandes fontes para as
pesquisas nas ciências sociais, não se limitando à antropologia, uma vez que a
historiografia, já ao longo do século XX, rompeu com os limites das fontes documentais
puramente escritas, herança positivista duramente criticada pela Escola dos Annales em
1929. Nesse sentido, cabe ao historiador, enquanto pesquisador e docente, lançar mão cada
vez mais desse importante recurso laboratorial, superando a esquemática concepção do
senso comum que concebe os museus como meros armazéns antropológicos.
Palavras-chave: Fontes históricas. Museus. Monumentos.

Abstract: Historical museums, beyond its function of exhibition of goods and relative
subjects regarding History properly, have also a Pedagogic objective which means that it
works as a resource for the making of the students and teaching professionals, as well.
Museums bear cultural collections, material and immaterial, which are important sources to
Social Sciences, not limited by Anthropology, as soon as the Historiography, quite along the
XXth century, went futher from the borders purely imposed by written documents, a Positivist
inheritance harshly criticized by the School of Annales, in 1929. In this sense, it suits to a
historian, while an investigator and a teacher, to enhance this important laboratory source,
overcoming the schematic conception that good sense conceives for museums: mere
anthropological warehouses.
Keywords: Historical sources. Museums. Monuments.

O museu é uma instituição em que se reproduz um regime semiótico de divulgação
da cultura de uma determinada sociedade. Entrar num museu significa entrar num sistema
ritualizado de ação social. Os museus podem desempenhar um papel significativo na
democratização da cultura, bem como mudanças de seu conceito. Os museus também
servem para ordenar a continuidade entre passado e presente, e entre os elementos
autóctones e estrangeiros. Segundo Canclini (1996), na América Latina, os museus são
peças importantes para a renovação da sua hegemonia cultural. Para sustentar seu
1
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argumento, cita que, no México, pela sua orientação nacionalista, há uma política
preocupada em expandir a cultura visual. Em países cujas taxas de analfabetismo são
grandes, é significativo o apelo visual para a compreensão da iconografia. Onde há ainda
analfabetismo, documentar e organizar a cultura preferivelmente por meios escritos é uma
forma de reservar às minorias a memória e o uso dos bens simbólicos.
No entanto, ainda segundo esse mesmo autor, a museografia tem subordinado o
conhecimento conceitual à monumentalidade e à ritualização nacionalista do patrimônio.
Assim, o Estado passa ao público o espetáculo de sua história como base de sua unidade e
consciência política. Mas seria realmente o museu um espaço de divulgação cultural? É
necessário atentar para o fato de que divulgar maciçamente o que se entende por cultura
nem sempre é a melhor forma de fomentar a participação democrática e a sensibilização
crítica. A divulgação em massa da arte “seleta”, ao mesmo tempo em que pode ser
considerada como uma ação socializadora, é também um procedimento para avalizar quem
conhece sobre cultura, enfim, aqueles que sabem distinguir e separar forma e função nas
manifestações artísticas.
Mas, antes mesmo de circularmos pelo espaço dos museus, consideremos
inicialmente discutir o elemento essencial da existência dessa instituição: o patrimônio
cultural, material e/ou imaterial (tangível e/ou intangível), que o constitui, pois sem esse tipo
de acervo não poderíamos conceber os museus. Negar o patrimônio é negar a própria
existência do museu, uma vez que estão dialeticamente entrelaçados.
Aquilo que se quer preservar como patrimônio cultural não são apenas objetos, mas
seus sentidos e significados; aquilo que confere sentidos ao bem tangível é intangível, a
preservação não constitui em si patrimônio. É necessário que o patrimônio a ser
conservado, como prática social, tenha um remetente e um destinatário e esses
reconheçam e agreguem valores para que o patrimônio possa ser partilhado. O remetente é
aquele que dá sentido ao patrimônio, aquele que o considera como uma fonte histórica, uma
fonte de memória ou simplesmente um elemento arqueológico. O destinatário é o educando,
o pesquisador, o ser que busca conhecimento, o futuro portador de um legado sócio-cultural.
Devemos destacar que o tombamento é uma característica da preservação do patrimônio e,
como a memória, tem caráter seletivo. A perspectiva de tombamento ainda lida com forte
premissa positivista, uma vez que são consideradas em sua metodologia de escolha
categorias tais como “fatos memoráveis” e “de excepcionais valores” (CHAGAS, 2003).
Embora não caiba neste espaço discutir tais categorias, é interessante registrar a forte
presença positivista no crivo político para a cultura.
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No Brasil, os bens “de pedra e cal”2 (expressão para patrimônio cultural material)
ideologicamente conservado, confirmando a tese dos “fatos memoráveis” e “de excepcionais
valores” são os monumentos vinculados às experiências vitoriosas da elite branca, da
religião católica, aqueles vinculados ao Estado (palácios, fortes, fóruns). Também são
conservados e preservadas os grandes feitos das elites econômicas, tais como fazendas,
sobrados urbanos e fábricas.
A preservação do patrimônio cultural está intimamente ligada à preservação da
memória. Nossa intenção é considerar o patrimônio cultural como fonte histórica primária,
pois trata-se de um monumento, de uma expressão iconográfica, de uma linguagem, cujo
tempo histórico imprime suas características estéticas, dando-lhe sentido e significado. Mas,
ainda no campo da memória, a preservação do patrimônio cultural implica noções de valor e
perigo, pois a tentativa de valorizar o bem para evitar o perigo de sua destruição é algo
desejável para que se consiga o prolongamento da vida social por intermédio do bem
cultural. É o reforço contínuo da existência da memória. A memória quando analisada e
compreendida em suas múltiplas relações sociais torna-se ferramenta imprescindível para a
história. A memória é um depositário do ser social, do coletivo, dos passos que o gênero
humano dá, formando seu legado para posteriores gerações. Assim, é compreensível que a
destruição é mais que um perigo que ameaça a sobrevivência do ente material; a destruição
é ameaça para o próprio ser social que se objetiva em formas palpáveis, reais e idealizadas,
cujas formas se expressam nos inúmeros materiais conhecidos que a humanidade trabalha
continuamente, no vasto campo da natureza.
O patrimônio cultural é uma fonte historiográfica porque possibilita uma articulação
do passado com o presente. E a articulação do passado não significa conhecer como este
realmente ocorreu. Tal pressuposto positivista já foi arduamente criticado por diversas
escolas historiográficas: pela escola francesa dos Annales e também pelo materialismo
histórico/dialético.
Hoje, superada a opção de Vargas e Capanema pela simples “pedra e cal”, podemos
remeter-nos a avanços na preservação de patrimônios culturais para além do material, já
que se tornou possível registrar o imaterial, ou intangível. Por intermédio do Decreto
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“No Brasil, a legislação sobre o patrimônio cultural é da década de 1930 [...], quando o país passou
por um processo de integração nacional, com o aprofundamento da construção da ‘brasilidade’. A
opção feita naquela época foi realizada pela arquitetura de elite. Mario de Andrade propôs, em 1936,
um projeto de lei em que também fossem incluídos, no patrimônio brasileiro, os falares, os cantos, as
lendas, as magias, a medicina e a culinária indígena. Mas Getúlio Vargas e Gustavo Capanema,
então ministro da Educação e Cultura, optara pelo patrimônio edificado, com o conseqüente
tombamento de igrejas barrocas, casas-grandes e outras formas de pedra e cal.” (OLIVEN, 2003, p.
78).
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3.551/2000, criou-se o Instituto do Registro3, que não é um instrumento de tutela e
acautelamento análogo ao tombamento, o qual visa a identificação e a produção de
conhecimento do bem imaterial como um equivalente documental (SANT'ANNA, 2003). A
título de ilustração, o primeiro registro desse instrumento é o do ofício das Paneleiras de
Goiabeiras, em Vitória (ES), reconhecido como patrimônio cultural brasileiro e inscrito no
Livro de Registro de Saberes. Trata-se de um saber adquirido das técnicas de herança
indígena (aprendidos por descendentes de escravos e posteriormente por colonos
imigrantes). Tal ofício constitui-se de um processo controlado por mulheres – referente à
produção artesanal das panelas. Por meio desse registro, pode-se verificar a possibilidade
de várias análises. Uma diz respeito à cultura indígena que sobrevive através da
manutenção de uma atividade artesanal, de um trabalho legado a continuadores não
indígenas do ofício de transformar elementos naturais em dispositivos necessários à
culinária regional. Uma outra análise permite apreender a presença do elemento negro (e
posteriormente do imigrante branco) na preservação de uma outra cultura que não a sua,
quando do emprego de sua força de trabalho: o trabalho é humano, é socialmente
aprendido; sendo que, para a manutenção de um legado cultural, o que se torna substancial
para a continuidade de um elemento cultural é a atividade do trabalho previamente
codificado entre os seres humanos, independentemente da sua origem étnica. Além dessas
análises, é possível perceber que há uma divisão de gênero na produção de bens, quando
associa-se o trabalho de mulheres à transformação de elementos naturais em utensílios
domésticos. Por fim, é curioso notar o interesse em manter o ofício em questão ao longo de
séculos (trabalho que requer uma multidisciplinariede entre história e antropologia).
No entanto, para que haja a preservação de bens culturais, se torna necessária a
criação de estruturas políticas para o desenvolvimento de tal empreitada. O que é
socialmente produzido deve ser socialmente compartilhado. Numa sociedade em que a
superação do Estado ainda não é uma realidade, cabe a essa instituição, em nome da coisa
pública e de seu respectivo erário, garantir o legado cultural de seu povo. Uma experiência
brasileira dessa monta é a existência institucional e política do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Conforme site oficial do órgão4:

O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foi criado em 13 de
3

“Os bens selecionados para registro serão, à semelhança dos bens tombados, inscritos em livros
denominados, respectivamente, Livro de registro de saberes (para registros de conhecimentos e
modos de fazer); Livro de celebrações (para as festas, os rituais e os folguedos); Livros das formas
de expressão (para a inscrição de manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas); e
Livro de lugares (destinado à inscrição de espaços onde se concentram e reproduzem práticas
culturais coletivas).” (SANT'ANNA, 2003).
4
<www.iphan.gov.br >. Acesso em 28 jun. 2008.
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janeiro de 1937 pela Lei nº 378, no governo de Getúlio Vargas. Já em 1936,
o então Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, preocupado
com a preservação do patrimônio cultural brasileiro, pediu a Mário de
Andrade a elaboração de um anteprojeto de Lei para salvaguarda desses
bens. Em seguida, confiou a Rodrigo Melo Franco de Andrade a tarefa de
implantar o Serviço do Patrimônio. Posteriormente, em 30 de novembro de
1937, foi promulgado o Decreto-Lei nº 25, que organiza a “proteção do
patrimônio histórico e artístico nacional”. O Iphan está hoje vinculado ao
Ministério da Cultura.

O IPHAN, desde sua formação, contou com a participação de importantes
intelectuais – nomes como Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Afonso Arinos, Lúcio
Costa e Carlos Drummond de Andrade estiveram presentes no desenvolvimento de tal
instituto.
A necessidade de conservação dos bens culturais, em nível ideológico, para a elite
governante, está ligada à formação da nacionalidade e, fundamentalmente, do
fortalecimento político do Estado. Se retrocedermos ao século XIX, podemos pinçar um
outro exemplo de formação ideológica para a garantia espacial e política do Império: com a
criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) em 1838 no Rio de Janeiro.
Fora também um esforço intelectual de mapear o país por meio da geografia, e de historiar a
gênese da nação brasileira para a elite em poder. Enfim, o esforço de criar elementos
institucionais ídeo-políticos que respaldem popularmente a existência do Estado brasileiro
ocorre em várias gerações políticas.
Ainda mencionando o IPHAN, “[...] técnicos foram preparados e tombamentos,
restaurações e revitalizações foram realizadas, assegurando a permanência da maior parte
do acervo arquitetônico e urbanístico brasileiro, assim como do acervo documental e
etnográfico, das obras de arte integradas e dos bens móveis [...]”5. Num primeiro momento,
a preocupação em conservação de patrimônio estava diretamente ligada à manutenção de
edificações. O acervo arquitetônico levou professores e autoridades da Europa, a partir do
final do século XIX, a debates sobre conservação, restauração, proteção, intervenção,
reconstrução e revitalização de imóveis. Conforme Pellegrini Filho (1999), nesses debates,
podiam ser observadas duas correntes de opinião: uma que propunha colocar o monumento
em sua unidade estilística de origem, e outra que optava pelo caminho de conservar todas
as mudanças pelas quais o imóvel passou, pois, além de manter seu valor artístico, o imóvel
passaria a ser também um testemunho histórico-social de mudanças.
O conteúdo programático da restauração de um meio ambiente artificial, que não se
limita a um bem arquitetônico, inclui várias observações e estudos da paisagem natural, da
paisagem histórica, da metodologia de conservação, de museologia, de aerofotogrametria,
5
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de legislação e de como proceder à utilização de edifícios antigos. Esse meio ambiente
artificial também é composto de inscrições pré-históricas, de sítios arqueológicos e seus
objetos, de peças de valor etnológico e de arquivos e coleções bibliográficas. Esse tipo de
patrimônio cultural, em nível internacional, conforme orientação da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), pode ser agrupado, conforme a
Carta Patrimonial6 de Paris de 1972, da seguinte forma (PELLEGRINI, 1999):

·

monumentos: obras arquitetônicas, esculturas, pinturas, elementos ou estruturas de
caráter arqueológico, inscrições, cavernas com valor excepcional do ponto de vista
da história, arte ou ciência;

·

conjuntos: grupo de construções de valor universal;

·

lugares: sítios arqueológicos.

Como ilustração sobre os encontros e debates internacionais sobre patrimônio,
temos:

·

Tratado sobre proteção de bens móveis de valor histórico, da Organização dos
Estados Americanos (OEA), realizado em Quito (Equador), em 1967, de antes e
depois da ocupação da América por colonizadores europeus, é intitulado “Normas de
Quito”;

·

“Recomendação de Avignon”, França, 1968, que considera que as mudanças sócioeconômicas aceleradas do modo de produção capitalista no atual momento
demandam maior necessidade de preservação dos testemunhos das civilizações
passadas;

·

Colóquio de especialistas europeus sobre a Convenção de Haia, de 14 de junho de
1954, para a proteção dos bens culturais em caso de conflito armado, realizado em
Zurique (Suíça), em 1969, em que se discutem as técnicas de salvaguarda em
situações beligerantes;

·

Reunião

técnica

sobre

identificação,

proteção

e

vigilância

do

patrimônio
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“A coleção dos principais documentos, recomendações e cartas conclusivas das reuniões relativas à
proteção do patrimônio cultural, ocorridas em diversas épocas e partes do mundo, sempre foi uma
aspiração dos que trabalham com o tema. O conteúdo delas interessa a todos os que lidam na área
patrimonial: proprietários e moradores de bens tombados, advogados, professores, estudantes,
detentores do poder local nos sítios históricos, organizações governamentais ou não, afins ao Iphan e
até mesmo meros curiosos.” (<www.iphan.gov.br>. Acesso em: 28 jun. 2008).
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arqueológico, histórico e artístico, realizada em São Paulo, em 1972, em que se
recomenda que a proteção do patrimônio deve ser função do Estado, devendo esse
coibir o comércio ilícito de bens culturais;
·

Recomendação concernente à salvaguarda de conjuntos históricos ou tradicionais e
seu inventário na vida contemporânea, realizada em Nairóbi (Quênia), em 1976.

·

Colóquio sobre revitalização de centros históricos e participação da comunidade,
realizado em Salvador, em 1980, em que se discutem a conservação e o restauro de
cidades históricas em cooperação com os diversos níveis administrativos,
particularmente as comunidades locais envolvidas nesses assuntos;

·

“1º Encontro de Arquitetos sobre a Preservação de Bens Culturais – Arquivo e
Memória”, realizado em São Paulo, em 1981, na Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da USP.

Outra questão que é pertinente ao patrimônio cultural, tanto material como imaterial,
é a sua conservação para o turismo. Embora tal temática (turismo) não seja central em
nossa análise, não podemos deixar de considerar que tal atividade torna-se altamente
funcional na medida em que o atrativo cultural do patrimônio é extremamente considerado
para a divulgação de uma região a ser visitada e conhecida. Em suma, o patrimônio cultural
é um elemento dinâmico para a prática do turismo de massas, sendo que, para além de um
mero legado sócio-histórico de outros povos a ser aprendido e conhecido, é mesmo como
necessidade que deve ser satisfeita pelo gênero humano que o capital vende a visitação
pública em pacotes turísticos, como se fosse eletrodoméstico que se compra a prazo; a
diferença é que essa mercadoria moderna não pode ser observada pelo consumidor através
da vitrine, mas por catálogos, folders e, mais recentemente, pela internet.
O fenômeno do turismo de massas, que é recente na história da humanidade (iniciase na Escócia no começo do século XIX), não deve ser ignorado em frente ao patrimônio
cultural que aqui abordamos. Com o alargamento das possibilidades humanas de vencer
barreiras naturais, seja por meios de transportes, comunicações, etc., impulsionadas pelas
tecnologias, o mundo torna-se um território globalizado e passível de ser conhecido por
todos. Considerando que a experiência da viagem, do conhecimento de outros povos e
nações são práticas positivas para a formação de uma pessoa – desde que não sejam
realizadas de forma predatória, em massas homogêneas e desinteressadas pelo outro –, a
presença do turista deve ser pensada em relação ao patrimônio cultural, num nível
sociológico (PELLEGRINI, 1999). Segundo esse autor, várias relações se formam com a
presença do turista diante, principalmente, de manifestações culturais que representam os
bens intangíveis, alterando a própria dinâmica do fenômeno a ser observado. Por exemplo,
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a presença de turistas em festas populares e folclóricas é um inegável fator de mudança
social, a ponto de se considerar que uma nova realidade para as vivências tradicionais das
populações autóctones passa a existir. A presença de turistas pode fazer com que eventos
religiosos, por exemplo, tornem-se apenas eventos de espetáculos. É importante ressaltar o
que se discute em sociologia do turismo: o turista procura fatos que fogem do trivial; o turista
procura o exótico, que na antropologia cultural se chama alteridade – a busca de assuntos
no “outro”.
Verificamos que o patrimônio cultural, material ou imaterial, tem como seu maior
depositário os museus, que salvaguardam os acervos, de obras de arte em geral a objetos
arqueológicos. São elementos que fornecem manancial para as inúmeras pesquisas sobre o
gênero humano e sua relação com a natureza. O ser humano, diferentemente dos demais
animais, transforma o mundo por intermédio da atividade do trabalho. Tal atividade não se
encontra geneticamente definida e/ou escrita em seus genes. O trabalho humano é uma
ação teleológica, isto é, tem uma finalidade e é pré-concebida antes de ser realizada. Na
medida em que o ser humano enfrentou os limites e as dificuldades da natureza, passou a
conhecê-la e a estudá-la para atuar sobre a mesma. Mas o trabalho humano, como não se
encontra escrito geneticamente, é uma atividade socialmente desenvolvida e seu legado é
passado de geração em geração por meio da linguagem, que assume várias formas: a fala,
os desenhos em cavernas (rupestres), as artes, as canções e a música, as manifestações
rituais, enfim, uma gama enorme de produção de símbolos. O patrimônio cultural é um
símbolo a ser conservado, é uma fonte histórica a ser desvendada, pois nela está um tempo
a ser conhecido, um momento a mais na longa experiência da formação humana. O
patrimônio pode estar dentro de um museu, num sítio arqueológico, num resquício
arquitetônico, numa dança, num saber fazer, num quadro. Pode ser acessado pelo
estudante, pelo pesquisador, pelo amador, pelo curioso ou pelo turista, é uma observação
que instiga. Mas, para além de uma manifestação cultural e artística a ser somente
contemplada idilicamente, considerando o patrimônio uma linguagem, uma obra de arte a
ser decifrada, acrescentamos que:

[...] a função essencial da arte para uma classe destinada a transformar o
mundo não é a de fazer mágica e sim a de esclarecer e incitar à ação; mas
é igualmente verdade que um resíduo mágico na arte não pode ser
inteiramente eliminado, de vez que sem este resíduo provindo de sua
natureza original a arte deixa de ser arte. (FISCHER, 1977, p. 20).
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