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O porquê do Bisão

O Bisão fascinou o homem desde a pré-história, além de garantir uma grande fonte de proteína animal, para os 
nossos ancestrais primitivos, serviu de modelo para os primeiros artistas da história. Várias são as teorias atribuídas 
às pinturas rupestres, algumas atribuem caracteres ornamentais outras afirmam que a expressão artística tinha uma 
finalidade mágica de aprisionamento do alimento almejado. Na verdade o que importa é que este animal continua 
alimentando o nosso imaginário até hoje, tendo sua imagem replicada em vários materiais gráficos no mundo todo. 
Nesta revista, nada mais propício do que utilizá-lo como ícone da construção e revalorização histórica do 
conhecimento, unindo a dureza do processo acadêmico com a leveza da habilidade na criação artística.

José Serafim Bertoloto
Membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte – ABCA. Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo (2003) 
professor titular da Universidade de Cuiabá, historiador, curador e Diretor do Museu de Arte e de Cultura Popular da Universidade Federal 
de Mato Grosso. Professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea – ECCO/UFMT. Artista Plástico com 
vasta experiência em teoria e crítica, atuando principalmente nos seguintes temas: artes visuais, cultura popular, semiótica e artes em Mato 
Grosso
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O
s monumentos aplicam-se enquanto herança do passado. A origem da palavra monumento vem do verbo 
latino monere, que significa tanto 'fazer recordar' como 'instruir'. Assim, entre outros sentidos, o monumento 
tem como característica vincular-se ao poder de perpetuação, voluntária ou involuntária, no imaginário 

das sociedades históricas, possibilitando o reenvio de testemunhos individuais à memória coletiva das sociedades, 
numa constante reelaboração. 

Já o documento é uma escolha do historiador em seu trabalho. O termo latino documentum, deriva de doce-
re 'ensinar' evoluiu para o significado de 'prova', sendo amplamente usado no vocabulário legislativo [...] e como 
sentido moderno de testemunho histórico data apenas do início do século XIX [...] o documento é uma coisa que 
fica, que dura, é o testemunho. Só a análise do documento enquanto monumento permite à memória coletiva 
recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa. (LE GOFF, 1992, 
p.536-547). 

A Revista Eletrônica Documento / Monumento é uma publicação do Núcleo de Documentação e Informa-
ção Histórica Regional (NDIHR), do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) - periódico idealizado como uma revista científica on-line destinada à divulgação de textos e resulta-
dos de pesquisas produzidas por professores, alunos da pós-graduação e técnicos da área das humanidades, pres-
tando-se também como veiculador de trabalhos similares desenvolvidos por outras instituições. 

Com a revista, objetiva-se disseminar a produção científica acadêmica, especialmente artigos embasados 
em fontes dos acervos do NDIHR/UFMT e também de outras Instituições e Centros de Pesquisa nacionais e internaci-
onais. Nessa medida, é um periódico aberto às contribuições de pesquisadores que atuam no âmbito da preserva-
ção da memória. 

De periodicidade semestral, a Revista Eletrônica Documento / Monumento constitui-se em um espaço aberto 
a discussões e intercâmbios, onde leitor e produtor de textos devem estabelecer constante diálogo, essencial para 
o crescimento científico, podendo ser compartilhado por outros web-leitores/autores. 

APRESENTAÇÃO



EDITORIAL
A Revista Eletrônica Documento/Monumento, promovida pelo Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional – NDIHR, 

apresenta sua 1.ª edição em dezembro de 2009, mês dos festejos comemorativos dos 39 anos da Universidade Federal de Mato Grosso, não 

podendo haver melhor ocasião para iniciar o percurso do periódico. 

Trata-se de revista on-line, um meio amplamente democrático, aberto, sem custos gráficos e acessível no meio intra e extra acadêmico. O

Periódico cria e oferece aos leitores – alunos, professores, técnicos e demais pesquisadores – condições para que possam não apenas apreciar os 

diferentes textos, mas, publicar seus trabalhos e ofertar ricas e preciosas colaborações. 

Neste primeiro número da Revista Eletrônica Documento/Monumento apresentamos artigos, notas prévias de pesquisa, resenha descritiva e 

artigo republicado, de autoria de professores, alunos e técnicos de várias instituições de ensino superior do país, de empresas públicas e 

privadas e de particulares, a respeito de temáticas e abordagens diferenciadas, como o estudo de que

discorre sobre os artefatos indígenas confeccionados e utilizados pelos Nambiquara, especialmente os grupos da Chapada dos Parecis: 

Halotesu, Kithãulhu, Sawentesu, Wakalitesu, Niyahlosu, Siwaihsu e Hinkatesu, cotejando a representação real dos artesanatos com sua 

significação cultural; no segundo texto, de autoria de , é abordado o uso da Histró ia Oral como recurso e possibilidade 

metodológica diferenciados de se fazer pesquisa em Serviço Social e no Mundo do Trabalho, sob uma tóica interdisciplinar; os autores 

analisam a agricultura familiar em 

Mato Grosso, com base no ano-safra 1995/1996, onde observam que os maiores estabelecimentos seguem o modelo de produção da agricultura 

patronal, e que a grande maioria sofre sérias carências de assistência técnica, energia elétrica, irrigação, máquinas, entre outros fatores 

tecnológicos; apresentam resultados de pesquisa realizada junto às bibliotecas escolares do 

estado do Espírito Santo (Brasil), que possibilitando a construção de acervo digital e virtual composto de imagens e livros didáticos; a seguir, 

 analisa a participação popular durante a Primeira República em Mato Grosso, uma história através de 

imagens: Os cartões-postais dos Festejos Commemorativos de 15 de Novembro de 1906; no texto de , percorrendo os livros de 

Compromisso, verdadeiros estatutos que regiam as irmandades em Minas Gerais no século XVIII, traz reflexões referentes ao discurso visual, 

especialmente as relações entre a escrita e a oralidade, entre visualidade, legibilidade e compreensão de significados subjacentes; as autoras 

apresentam resultados de estudos que 
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investigaram, numa perspectiva de gênero, a passagem do tempo do trabalho para o tempo da aposentadoria, tendo como sujeitos de investigação 

docentes da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, permitindo uma representação feminina e masculina estes dois tempos; o artigo de 

 tem como foco central o imaginário de homens e mulheres que habitam o espaço Pantanal, fazendo fulgurar a 

percepção que desenvolvem de seu próprio espaço, a relação que estabelecem nele e com ele através dos mitos d'água, seus encantados. Aqui 

reinos são seres e seres são reinos e, de certo modo, tudo é água; já o artigo de , apresenta resultado das leituras do jornal 

católico A Cruz, no período de 1920 a 1940, sobrelevando os indícios de cultura letrada (erudita) no periódico, tais como crítica literária e/ou 

artística, em geral e as suas variadas manifestações e meios de propagação; o artigo de  numa perspectiva de longa 

duração, apresenta momentos de tensão entre a Igreja Católica e algumas coroas do Ocidente europeu, a partir de análise das correspondências 

dos papas e bispos medievos e dos sermões da Época Moderna; ao passo que analisa as ideias preconizadas nos 

relatórios do Ministério dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e dos Presidentes de Província, no processo de implantação das 

medidas de modernização, que se refletiram na valorização das políticas de auxílio à lavoura nacional; o artigo de  

e enfoca o lazer no Parque Urbano Mãe Bonifácia, cidade de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, 

analisando os olhares de pessoas da Terceira Idade que, no interior do referido parque, buscam uma nova maneira de ver, de se situar e se 

relacionar no mundo; Já apresenta resenha descritiva de Os Índios Kadiwéu no século XIX: alteridade, identidade 

e transculturação.

Como podem observar, este número está quase exclusivamente, dedicado às pesquisas embasadas em fontes documentais, sendo seus 

colaboradores, em sua grande maioria, adstritos às áreas das humanidades, porém o espaço está aberto para receber contribuições de todos os 

campos do conhecimento, sintonizando ainda mais o NDIHR com a diversidade de áreas científicas que timbra a trajetória histórica da UFMT ao 

longo dos 39 anos de existência.

                                                                                                          Editores
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A ARTE DOS MANUSCRITOS ILUMINADOS EM MINAS GERAIS 

NO SÉCULO XVIII - NOTAS DE PESQUISA

1Mestre Márcia Almada  
Universidade Federal de Minas Gerais / CHAM - Universidade Nova de Lisboa

marcia.almada@gmail.com

 título da tese é apenas parcialmente explicativo, pois a temática é vasta e o período demasiado longo. 
Quanto ao tema, os definidores são as fontes primordiais da pesquisa, que poderiam surgir como um subtítu-
lo: livros de Compromisso de irmandades. Quanto ao tempo e ao lugar geográfico, na prática os recortes 

são até um pouco mais alargados, para podermos estabelecer uma perspectiva comparada.  Mas são os compro-
missos mineiros que estimulam as perguntas e provocam as respostas. As reflexões se referem ao discurso visual, 
especialmente as relações entre a escrita e a oralidade; entre visualidade, legibilidade e compreensão de significa-
dos subjacentes; entre os trabalho – distintos mas interdependentes – de calígrafos e pintores e as formas de apren-
dizagem e transmissão de conhecimentos que envolvem a execução de manuscritos iluminados.  

2Os chamados livros de Compromisso são os estatutos que regiam as irmandades , contendo as normas que 
procuravam regular as condutas dos congregados, bem como as principais atividades desenvolvidas: festas, 
procissões, assistência a irmãos doentes ou carentes e acompanhamento fúnebre. Alguns exemplares desses 
estatutos eram ricamente adornados, contendo frontispícios, vinhetas e letras capitulares com pinturas a têmpera, 
ouro e prata. Em grande parte, o texto era redigido com caligrafia elaborada (chamada escrita magistral), sendo 
algumas vezes executada com pigmentos metálicos, compondo desenhos gráficos requintados. Nestes documen-
tos, a escrita e a pintura tinham como suporte papéis de boa qualidade, reunidos em encadernação de luxo com 
revestimento de materiais nobres como o veludo e a seda. Geralmente o Compromisso era composto por portada 
ou frontispício, página de rosto e os capítulos em si. Poderia conter também termos de abertura e fechamento feitos 
por notários ou escrivães públicos, rubricas, assinaturas e receber adições de pareceres, ofícios, despachos, provi-
sões ou alterações posteriores.

Os estatutos deveriam ser aprovados pelas autoridades eclesiásticas e civis; portanto, ou eram enviados 
para as sedes dos Bispados ou para os órgãos administrativos competentes na Metrópole. Devido a esse percurso 
entre o emissor do documento e o seu destinatário, encontramos exemplares tanto em acervos da administração 
eclesiástica quanto da civil. Mas devemos contar que havia alguns descaminhos administrativos na trajetória 

O
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percorrida pelos documentos, criando certa indefinição do seu foi listada e referenciada em instrumentos de pesquisa já publica-
destino final. Além disso, dada a sua natureza artística, os desvios de dos (BOSCHI, 1998a; BOSCHI, 1998b). Outros não apareceram nas 
propriedade se tornaram ainda mais significativos, modificando a listas, provavelmente devido às dificuldades decorrentes das 
essência original e a função histórica do objeto. Explica-se, portan- (des)continuidades dos processos de tratamento arquivístico das 
to, a variedade de acervos, fundos e arranjos documentais onde instituições. É importante destacar que existem traslados dos 
podemos encontrar os livros de Compromisso. Compromissos de irmandades em livros de registro de órgãos da 

No Brasil, estes documentos estão sob a guarda de acervos administração colonial que não serão relacionados nestas notas 
paroquiais, arquivos da administração pública, bibliotecas, museus dado o nosso interesse central nos aspectos visuais das fontes 
e coleções privadas, algumas vezes mutilados devido à valoriza- trabalhadas. O objetivo destas notas é registrar um corpus docu-
ção do seu elemento visual. Em Portugal encontramos exemplares mental disperso e apontar algumas questões de interesse para a 
de Compromissos produzidos por irmandades, seja da Corte, seja temática da pesquisa; portanto, alguns documentos são apenas 
de seus domínios coloniais, nas mesmas categorias de instituições. citados enquanto outros recebem uma descrição mais detalhada. 
Nas presentes notas de pesquisa, apresentaremos os documentos São os seguintes critérios que diferenciam os grupos:
produzidos por irmandades mineiras que se encontram sob a 
guarda de instituições públicas sediadas em Lisboa: Biblioteca 1. objetos caracterizados pelo requinte executivo: proprie-
Nacional de Portugal, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do dade no uso das técnicas; trabalho de pintura a pincel 
Tombo e Arquivo Histórico Ultramarino. ou rasgos caligráficos; uso de pigmentos metálicos; 

A série de Compromissos do Arquivo Histórico Ultramarino é qualidade da encadernação e dos materiais de revesti-
a mais significativa dentre o acervo das três instituições porque mento; adequação estética entre pintura e caligrafia; 
guarda a memória do trânsito administrativo da aprovação e unidade entre elementos para-textuais (página de rosto, 
confirmação, pela Coroa, de tais documentos. Os despachos e as frontispício e prólogos) e textuais (capítulos em si).
vistas de autoridades civis, como o Procurador da Fazenda, o 2. objetos caracterizados pelas apropriações de técnicas 
Procurador da Coroa e os conselheiros da Mesa e Consciência e caligráficas ou pictóricas e que não apresentam grande 
Ordens sugerem que, antes de receber a provisão de confirmação, qualidade executiva mas evidenciam os processos de 
os estatutos eram detidamente analisados e modificados pelas trabalho e aprendizagem, deixando antever as referên-
autoridades. Os Compromissos encontram-se concentradas no cias e os padrões construtivos partilhados pelos diversos 
fundo Códices do Conselho Ultramarino ou da Secretaria de Estado grupos sociais. 
da Marinha e Ultramar relativos ao Brasil. São 108 volumes, com 
datas entre 1720 e 1807, oriundos de diversas capitanias.  O conjun- Em cada documento observamos os seus aspectos materi-
to mais significativo em termos numéricos é o de Pernambuco (30 ais e visuais, informações que são decisivas para compreender, em 
volumes), seguido do de Minas Gerais (18), Bahia (17), Rio de determinados momentos, a qualidade e a capacidade técnica 
Janeiro (14) e Goiás (8). Nestes dois últimos grupos, os documentos dos executores do objeto, os conhecimentos teóricos ou práticos 
não apresentam pinturas ou iluminuras, embora tenham trabalhos do executante e a relação entre o trabalho do calígrafo e do pintor 
caligráficos de qualidade e contribuam para o entendimento de de manuscritos evidenciada no processo executivo. Tecnicamente 
uma realidade mais ampla no Brasil durante o século XVIII. o calígrafo deveria dominar o trabalho com a pena e as tintas de 

A maior parte dos Compromissos oriundos de Minas Gerais escrita, executando ornamentos em desenhos feitos com movi-
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mentos lineares sobre a folha, chamados rasgos liberais. Deveria Garcia, orago da irmandade, é apresentado como um homem 
saber planejar visualmente a mancha gráfica, definindo as mar- jovem, com rosto oval, queixo fino, sobrancelhas arqueadas e olhos 
gens, as distâncias corretas entre as letras e a regularidade do estilo grandes que se voltam para o céu. Apresenta seus atributos: duas 
da letra escolhida. Já o pintor estaria mais habilitado a trabalhar lanças que se cruzam em suas costas,  uma cruz latina na mão 
com pincéis e tintas, combinações de cores e de luz e sombras, em esquerda e na direita um ramo de palmas com três coroas. Está 
composições mais ou menos complexas, geralmente segundo sobre nuvens, que são bem torneadas com variações de matizes 
padrões estéticos e iconográficos já reconhecidos socialmente. entre o cinza claro e o negro. Toda a imagem é envolvida por uma 

Segue a relação, com comentários sucintos, dos livros de cartela com rocalhas, elementos em C e algumas rosas. A qualida-
Compromisso de irmandades mineiras, todos no formato in 4º: de da pintura indica o trabalho de um pintor experiente e o contras-

te entre pintura e caligrafia sugere a distinção clara desses dois 
I – Biblioteca Nacional de Portugal / Seção de Reservados: profissionais.

1.“Compromisso reformado da Irmandade de São 
Gonçalo Garcia da Vila de São João de El Rey II – Arquivos Nacionais da Torre do Tombo
Comarca do Rio das Mortes erecta na sua capela, A – Manuscritos do Brasil
de que he juiz Manoel Antonio da Silva Gomes anno 1. Compromisso da Irmandade de São Benedito da 
de 1783” – Cota: COD.11073, Microfilme F3100. cidade de Mariana, 1737. Cota:n.21 bis. 

2. Estatutos da Catedral de Mariana. Cota: 16,121,34.
Trata-se de uma reforma do Compromisso que havia sido 3. Estatutos da Santa Sé da cidade de Mariana, pelo 

encaminhado e aprovado pela Mesa de Consciência e Ordens 18 arcebispo D. José Botelho de Mattos, 1759. Cota: 
anos antes, tendo a irmandade até então utilizado um traslado em C.16.E.121.p.4. 
pública forma para reger suas atividades. Como este documento B - Mesa da Consciência e Ordens (documentos relativos a 
havia sido “desencaminhado”, conforme relato expresso no Manuscritos da Livraria)
prólogo, os irmãos estabeleceram novos capítulos atualizados para 1. “Compromiso da Irmandade do Gloriozo S. Gonsalo 

ada Igreia Matris de Nossa Snr  da Conceyção de as circunstâncias sociais, que deveriam ser remetidos para aprova-
Villa Rica. Anno de 1725”.  Cota:  Manuscritos da ção do Tribunal da Mesa de Consciência e Ordens, com o parecer 
Livraria n. 1204.do Corregedor e Provedor das Capelas da Comarca Eclesiástica 

do Rio das Mortes.
Possui capa em veludo verde, com estrutura interna de O documento possui capa revestida com seda vermelha, 

madeira (provavelmente encadernação original), sendo seu miolo contendo duas fitas para arremate. O miolo do livro é em papel de 
3 constituído por papel de trapo encorpado e de boa qualidade. trapo de qualidade mediana . O Compromisso não possui folha de 

Contém página de rosto, 26 capítulos inscritos na frente e no verso rosto e o texto decorre em 22 capítulos, é escrito a tinta ferrogálica 
da folha, despachos de autoridades civis e eclesiásticas locais e, ao com letra cursiva sem grandes requintes e com algumas distorções 
final, uma reforma de capítulos feita em 1740. Não há frontispício, a de padrão. Há variações no espaçamento entrelinhas e as mar-
página de rosto possui um belo trabalho de bordadura com ele-gens verticais não mantêm regularidade. 
mentos geométricos e florais, que envolve o texto centralizado, Essa simplicidade contrasta com a grande qualidade da 
constituído por letras romanas maiúsculas inscritas em tinta verme-pintura em tinta negra encontrada no frontispício. São Gonçalo 
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lha e ferrogálica. No decorrer do livro há um extenso trabalho de Gerais, Bispado de Mariana – s/d. Cota: Livro 528-C.  
capitulares iluminadas, que seguem um dos padrões apresentados 2. [Compromisso da Irmandade das Almas da Fregue-

6no manual de caligrafia português de Manuel de Andrade de sia da Sé da Cidade de Mariana - 1763] . Cota: Livro 
Figueiredo (FIGUEIREDO, 1722) (FIG.1). Todos os capítulos são 528-E
finalizados com vinhetas ora pictóricas – com elementos vegetalis-
tas ou zoomorfos – ora em rasgos liberais –  abstratos ou zoomorfos. Este documento não possui folha de rosto, frontispício nem 
O artista utilizou uma gama variada de cores, incluindo numerosos encadernação – há indícios de que a capa e a costura foram 
douramentos no trabalho a pincel. O texto foi inscrito em letra perdidas. São 33 capítulos distribuídos em seqüência nas folhas, 
cursiva minúscula bem organizada, clara e regular, atributos utilizadas frente e verso. O planejamento visual é bastante elegan-
essenciais da boa caligrafia. As linhas de entrada foram inscritas te: largas margens laterais e bom espaçamento entre linhas, 
com tinta vermelha em caracteres latinos minúsculos de maiores caracteres bem delineados inscritos em tinta negra; texto da linha 
dimensões. Há um planejamento visual claro e elegante. de entrada escrito com letras de formato um pouco maior, preen-

O documento mantém unidade estética com o Compro- chidas com vermelho intenso; letras com douramento nas chama-
7misso da Irmandade de Nossa Senhora do Pilar das Congonhas de das de capítulo; grandes capitulares de adorno  com motivos 

4Sabará, igualmente executado em 1725 . Não se colocam dúvidas vegetalistas e rocalhas (FIG.2) ou com entrelaçamentos caligráfi-
5a respeito da autoria compartilhada entre os dois documentos . cos (FIG.1) que não se repetem, mas mantêm unidade estética. É 

Estaríamos diante de um caso de repetição de parceria de traba- um belo livro, porém incompleto: as capitulares de adorno ainda 
lho, se considerássemos a distinção entre o pintor e o calígrafo, ou são um esboço a grafite...
de um exemplo de aprendizagem da pintura por um escrivão. Um objeto em fase de construção traz informações riquíssi-

Este exemplar é de grande importância para a identifica- mas. As indicações, os traços inconclusos ou as marcações deixa-
ção dos processos de aprendizagem do trabalho caligráfico. O das são indícios do processo de trabalho e das relações que 
artista visivelmente utilizou moldes retirados do livro de Manuel de envolvem a produção. O texto já estava redigido em perfeita 
Andrade de Figueiredo, desenhou esboços prévios em grafite para caligrafia, as pautas haviam sido apagadas, as letras das chama-
determinar os traços a serem preenchidos pelo pincel ou pela pena das de capítulo já apresentavam o douramento aplicado e as 
e decalcou vinhetas caligráficas de padrões que tinha disponíveis. capitulares estavam colocadas, mas inconclusas. As capitulares de 
O pintor chegou a copiar seu próprio traço espelhando uma entrelaçamentos caligráficos têm um melhor efeito quando 
vinheta no verso da folha. Notamos também os ensaios de desenho cobertas a pena, mas também podem ser finalizadas com pincel. 
nos esboços que foram modificados na finalização da decoração. Já as letras de adorno são próprias do trabalho a pincel, utilizando-
Diante dessas informações, e fazendo a comparação com um se pigmentos diversos, podendo ou não receber douramento em 
trabalho realizado 10 anos mais tarde, podemos supor que, naque- alguns detalhes. Conclui-se que se esperava a intervenção de um 
le momento, o pintor era um artista neófito nas artes do manuscrito. pintor para finalizar o livro. Mas não houve o pintor. Não havia 

recursos para sua contratação? Houve alguma contenda na fase 
C – Ministério do Reino / Seção Negócios Eclesiásticos final? Não houve tempo para a conclusão? No momento, as 

1. Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora da perguntas ficam sem respostas. 
Boa Morte dos Homens Pardos da freguesia de Nossa Inconcluso em seus aspectos artísticos, na parte textual o 
Senhora da Conceição da Capitania de Minas Compromisso estava completo e recebeu aprovação das autori-
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dades eclesiásticas locais. Provavelmente foi encaminhado para estético e as linhas apertadas iniciam-se muito próximo da pintura 
Lisboa para seguir o processo de confirmação pelas autoridades das margens e se inclinam para a direita, indicando a falta das 
civis, mas não há registros, no objeto, sobre essa fase. marcações iniciais do trabalho. Está claro que todo o esforço 

estético concentrou-se nas pinturas, mas a unidade final não foi 
III – Arquivo Histórico Ultramarino – Conselho Ultramarino / atingida pelo trabalho do escrivão.

8Compromissos de Irmandades e Confrarias .
1. [Compromisso da Irmandade de São Vicente Ferrer 2. Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora das 

do Arraial da Passagem filial da Sé da Cidade de Mercês da Capela do Patriarca São José, Vila Rica, 1765. 
Mariana], 1793-1794. Cota: CU – Compromissos Cota: CU – Compromissos Códice 1531. 
Códice 1305. 3.  Compromisso da Irmandade do Senhor Bom Jesus do 

Matozinhos, Arraial de Bacalhau, Freguesia de Guarapi-
O Compromisso possui capa em couro e os 15 capítulos ranga, Bispado de Mariana 1788. Cota: CU – Compromis-

estão inscritos em papel de trapo da marca D&C Blauw, de grama- sos Códice 1532.
tura média. O livro não possui página de rosto e há um belo frontispí- 4. Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do 
cio pintado com a imagem do orago de devoção. A composição Rosário dos Pretos, Arraial do Pinheiro, Sumidouro. Sem 
apresenta São Vicente Ferrer em um campo aberto, tendo ao data, século XVIII. Cota: CU – Compromissos Códice 
fundo montanhas e árvores, pedras e uma flor no canto inferior 1530.
direito.  O santo aparece na sua representação habitual: vestes 5. “Compromisso da Irmandade do Santissimo Sacramento 
dominicanas, o braço direito apontando para o céu, resplendor e da Freguezia de Nossa Senhora da Conceição do Pouzo 
asas. A composição está emoldurada por um retábulo, com Alto, Termo da Villa de S. João del Rey. Comarca do Rio 
colunas estriadas e cimalha. As colunas são parcialmente decora- das Mortes do Bispado de Mariana”, 1796. Cota: CU – 
das com conchas espraiadas, rosas de malabar e candelabros. É Compromissos Códice 1533.
uma pintura de excelente qualidade técnica e iconográfica, 
realizada certamente por um pintor experiente. As posteriores São 21 folhas numeradas e rubricadas em papel de trapo 
análises das referências iconográficas e pictóricas poderão levar à de gramatura média da marca D&C Blauw, encadernadas e 
identificação de sua autoria. cobertas por capa em veludo carmim com fechamentos em fita de 

Todas as páginas do Compromisso possuem bordaduras seda vermelha. Possui página de rosto sem as disposições formais 
complexas feitas em pintura de rocalhas, elementos em C, acantos comuns, sendo o título apresentado na forma de um texto corrente. 
e flores de malabar, tendência que acompanha a pintura de tela Não há frontispício. Possui capitulares de adorno pintadas tendo o 
ou madeira deste final de século. Assimetria e alongamento das centro marcado por douramento. As letras capitulares são gran-
formas, com composição de cores complementares e o uso pontu- des, construídas a partir de rocalhas e acantos, bem feitas e com 
al de douramento são as características marcantes. A chamada de formas relativamente bem definidas, mas apresentam alguns 
capítulo e a linha de entrada são feitas com letras romanas minús- problemas de inclinação e definição geométrica. As palavras da 
culas em vermelho, possivelmente a pincel, apresentando doura- linha de entrada são pintadas com tinta carmim e percebem-se 
mento apenas na folha 2. O texto dos capítulos é feito em caligrafia alguns erros de pinceladas. O texto foi redigido em letra cursiva 
corrente, estreita e pequena, quase ilegível. Não há planejamento bem organizada, mas com espaçamento entrelinhas curto, ocu-
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pando toda a área entre as margens laterais. azul com duas fitas de seda. A página de rosto mantém o padrão 
Um detalhe construtivo é importante neste documento: na de texto centralizado, inscrito em caracteres romanos maiúsculos, 

linha de entrada, as letras estavam previamente definidas e delimi- com tinta vermelha e dourado. Não há frontispício. As capitulares 
tadas por esboço a lápis. Estes esboços não foram seguidos, tendo de adorno seguem um dos estilos apresentados por Andrade de 
sido desprezados pelo pintor que finalizou o trabalho, não atingindo Figueiredo (FIG. 1) com variações na composição interna, largura e 
a regularidade da distribuição das letras. Esta é uma das caracterís- ocupação da página. Todas as capitulares estão pintadas, com 
ticas que definem uma boa caligrafia e é constantemente reforça- presença excessiva de douramento.
da pelos mestres nos manuais da arte de escrever. O desprezo por Este documento possui grandes semelhanças com os 
essa regra básica pode ser um indício da distinção entre duas Compromissos das irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos 
mãos: de um lado, a de um pintor capacitado, mas sem grandes Pretos da Villa de São João del Rey, de 1787, e de Nossa Senhora das 

9conhecimentos da caligrafia; do outro, a de um escrivão com Mercês dos Pretos Crioulos, da Vila de São José, de 1798 . As compa-
conhecimentos básicos da arte da escrita, deixando informações rações devem ser traçadas no escopo da caligrafia do texto e do 
ao parceiro de trabalho a partir da sua prática específica. desenho das capitulares, embora dois desses três livros guardem 

grande identidade na construção da página de rosto. Os três 
6. Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do documentos formam um outro conjunto relativamente coeso, que 

Rosário, Capela de Santo Antonio da Lagoa Dourada, percorre 13 anos em uma mesma região geográfica: a Comarca do 
filial da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição Rio das Mortes.
dos Prados, Comarca do Rio das Mortes, 1793. Cota: CU – Com estes seis documentos acima detalhados, possuímos 
Compromissos Códice 1286. atualmente um conjunto de 25 livros de Compromisso de irmanda-

7. Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do des de Minas Gerais que se adéquam aos critérios de interesse 
Rosário dos Pretos, Capela do Senhor Bom Jesus de estético anteriormente expostos. Esse conjunto já nos permite 
Matozinhos do Arraial do Rio Manso, Comarca do Serro estabelecer grupos estilísticos que esclarecem a extensão geográ-
do Frio, 1794. Cota: CU – Compromissos Códice 1818. fica e social do trabalho de determinados artistas, as parcerias 

8. Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento, estabelecidas entre pintores e calígrafos e nos dão informações 
Freguesia de Santo Antonio do Ribeirão de Santa Bárba- sobre as referências estéticas utilizadas e as formas de transmissão 
ra, 1795. Cota: CU – Compromissos Códice 1676. de conhecimento. As linhas divisórias da atuação de cada profissi-

9. “Compromisso da Irmandade de N.S.do Rosario dos onal são tênues e os próprios manuais de ensino da arte de escrever 
homens pretos emcorporada nassua Igreja que elles registram essa dubiedade. Na publicação do português Manoel de 
edificarão, ornarão, e paramentaraõ. Na Villa da Cam- Figueiredo (1722), ou na do espanhol Juan de Iciar (1590), há 
panha da Princeza comarca do Rio das Mortes Bispado receitas de tintas para pintura, fórmulas de aplicação de doura-
de Marianna Capitania de Minas Geraes Estado do Brazil mento e modelos de letras para serem iluminadas. Do lado contrá-
Instituido no anno d' MDCCC”, 1800. Cota: CU – Compro- rio, manuais para pintores, como o de Philipe Nunes (1615), ensinam 
missos Códice 1534. a pintar e dourar sobre papel e pergaminho.

Analisando um conjunto mais amplo de Compromissos 
São 16 capítulos inscritos a tinta ferrogálica em papel de produzidos na América portuguesa, percebemos que, quando os 

trapo fino da marca J.HONIG & ZOONEN. Possui capa de veludo trabalhos de pintor e calígrafo se encontram em harmonia, o 
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resultado visual costuma ser primoroso. Mas na prática, ocorrem 
sobreposições de atividades, seja por motivos econômicos ou por 
escolhas prévias dos comitentes. As definições sobre o trabalho 
contribuem para o entendimento do lugar social desses profissiona-
is e da função da escrita e da pintura como transmissores de valores 
e idéias. A escrita tomada em seu sentido visual, como no caso dos 
Compromissos de irmandades, algumas vezes evidencia as carên-
cias na normatização da língua portuguesa no período. A flexibili-
dade da ortografia esconde-se atrás da beleza do documento, 
mas deixa transparecer as deficiências do ensino da língua para a 
maior parte da população, tanto nos documentos produzidos por 
irmandades da elite quanto nos executados por irmandades de 
grupos menos favorecidos. Em qualquer dos casos, a palavra 
escrita no Compromisso é empregada para reafirmar um lugar na 
sociedade. 

1 Doutoranda em História Social da Cultura, UFMG. Bolsista FAPEMIG 
(Brasil) e CAPES (estágio doutoral no exterior, 2009).

2 As irmandades leigas eram associações de indivíduos reunidos em torno 
de objetivos comuns, prioritariamente a assistência mútua nos aspectos 
materiais e espirituais. Tiveram um papel fundamental na organização 
das sociedades durante o setecentos em Minas Gerais. Cf. BOSCHI, a)                                                   b)
1986.

3 A escolha  do papel era fundamental para qualquer trabalho de 
caligrafia, pois as áreas mais delgadas ou as fibras superficiais mal 
aderidas ao conjunto prejudicavam o correto depósito da tinta sobre o 
suporte, provocando borrões ou manchas, efeitos indesejáveis a um 
bom trabalho caligráfico.

4 Acervo do Arquivo Público Mineiro, Belo Horizonte, MG
5 Há um outro Compromisso, realizado para a  Irmandade do Arcanjo 

São Miguel da Freguesia de Nossa Senhora do Pilar de Vila Rica, em 

Figura 1

Modelos de capitulares de Manoel de Andrade de Figueiredo: 
a) entrelaçamento caligráfico, gravura 39, 
b) pictórica, com decoração fito e zoomorfa, gravura 41. 

Fonte: FIGUEIREDO, 1722.

Figura 2

Eesquema de capitulares de adorno com elementos em C e 
rocalhas. 

Fonte: ANTT/Ministério do Reino, Livro 528-C. 
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1735, que guarda semelhanças estéticas com estes dois documentos FARINHA, Maria do Carmo Jasmins Dias; JARA, Anabela Azevedo. 
acima citados, tendo sido atribuída autoria comum em ALMADA, 2006. Mesa da Consciência e Ordens. Lisboa: Torre do Tombo, 1997.
Com este novo documento, somamos até o momento três trabalhos 
identificados deste pintor de manuscritos. FIGUEIREDO, Manoel de Andrade.  Nova escola para aprender a 

6 Os títulos entre colchetes foram retirados do texto do documento pela 
ler, escrever e contar.  Offerecida á Augusta Magestade do 

ausência de página de rosto.
Senhor Dom João V. Rey de Portugal.  Primeira Parte. Lisboa 7 As capitulares de adorno são aquelas que a própria letra é composta 
Occidental, na Officina de Bernardo da Costa de Carvalho, por motivos decorativos, como ramagens, flores, corpos humanos. 
Impressor do Serenissimo Senhor Infante [1722]. Cópia digital Distinguem-se das capitulares adornadas, que são as letras em sua 
da obra disponibilizada pela Biblioteca Nacional de Lisboa tipologia corrente, envolvida por motivos decorativos.

8 A periodização do conjunto da Capitania de Minas Gerais situa-se entre em <http://purl.pt/107>.
1758 e 1807 ( MARTINHEIRA, 2000,  p.104-117). Todas as obras foram 
consultadas e analisadas, mas trataremos aqui somente das obras ICIAR, Juan de. Arte subtilissima por la qual se ensena a escrevir 
produzidas até 1800. perfectamente, hecho y experimentado y agora de nuevo 

9 Acervo do Arquivo Eclesiástico da Paróquia do Pilar de São João del Rei 
anadio por Juan de Yciar vizcayno . Zaragosa: em casa de 

e da Biblioteca Guita e José Mindlin, respectivamente.
Pedro Bernuz, 1550. 
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compromissos de irmandades mineiras. 2006. 169 f. Dissertação 1615. Estudo introdutório de Leontina Ventura.  Edição fac-
(Mestrado em História Social da Cultura) – Faculdade de simile. Porto: Paisagem, 1982.
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LAZER NO PARQUE: 
 

MEDIANDO OS DESAFIOS DO MUNDO CONTEMPORÂNEO

RESUMO

INTRODUÇÃO 

1

2Suíse Monteiro Leon Bordest  
3Manoel Francisco de Arruda Filho 

O artigo enfoca o lazer no Parque Urbano Mãe Bonifácia, cidade de Cuiabá, capital do estado de Mato 
Grosso.  Com o apoio da abordagem fenomenológica, os autores comentam olhares de algumas pessoas da Ter-
ceira Idade que, no interior do referido parque, buscam uma nova maneira de ver, de se situar e se relacionar no 
mundo. A coleta de dados recolhida em diferentes momentos da pesquisa destaca entrevista realizada pelo 
segundo autor do texto, com cinco representantes de um grupo da Terceira Idade, usuários do Parque, aqui consi-
derados parceiros (sujeitos) da pesquisa. 

Palavras-Chave: Lazer. Parque. Mãe Bonifácia. Cuiabá. 

 presente texto trata do lazer no Parque Ecológico Mãe Bonifácia, cidade de Cuiabá, capital do estado de 
Mato Grosso. Refere-se a uma pesquisa com pessoas da Terceira Idade, realizada no interior de um parque 
urbano, no período de julho a setembro do ano de 2008 e que se deu no contexto do Curso de Especializa-

ção Patrimônio, Turismo e Desenvolvimento Regional, oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia - 
PPGG/ICHS/UFMT. Partindo de leituras, observações e de entrevista semiaberta e dialogada, os resultados obtidos 
possibilitaram aos autores tecerem breves considerações sobre o Parque Urbano Mãe Bonifácia, por fora e por den-
tro, no olhar de pessoas da Terceira Idade ao desenvolverem atividades recreativas. 

A cidade de Cuiabá, identificada pela sua estratégica posição no Centro Geodésico da América do Sul, 
comporta uma variedade de potencialidades para o desenvolvimento do turismo. Além de vários museus, que 
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propiciam uma viagem através da história da cidade, são igual- Para Boullon (1991), somente aqueles que escolhem livre-
mente importantes as suas ruas, praças, monumentos, casarios e mente suas atividades de tempo livre é que estão desfrutando do 
lojas, presentes tanto nas regiões comerciais, como nos shopping ócio permitido nesse tempo.
centers, representando atrativo para os turistas. Os bares e restau- Já o Turismo, na interpretação de Rodrigues (1997) é consi-
rantes que adornam a cidade e também os restaurantes oferecem derado como uma das mais importantes atividades econômicas 
culinária típica regional, também podem ser  adicionados enquan- do nosso tempo, sendo visto socialmente como relevante fator de 
to atrativos. As igrejas, como a do Rosário e São Benedito, São Gon- valorização, mas também de impactos ambientais. 
çalo e a Catedral do Bom Jesus, Igreja São Gonçalo são atrativos Lazer e Ambiente são expressões que costumam se apre-
religiosos bastante visitados. Nos arredores da cidade de Cuiabá e sentar de forma vinculada. Importante salientar que neste trabalho 
Várzea Grande, outras motivações atraem visitantes: peixarias, considera-se ambiente na sua acepção abrangente, ou seja, nas 
artesanatos de barro, de pedras, tecelagem etc. suas expressões (natural, ocupada e construída), que se interpene-

O estudo mostra que entre as diversas modalidades de turis- tram num movimento sincrônico de ações e interações recíprocas. 
mo, pode-se destacar, em Cuiabá, o turismo cultural, o turismo de Assim considerado, o meio ambiente é entendido como resultante 

da integração das esferas natural, social, econômica, política e eventos e o turismo recreacional.
cultural.  Nesse texto, privilegiamos as atividades de Lazer, mais espe-

cificamente as direcionadas para visitas nos espaços livres da cida-
Para Dominique DRON (1995):de, pois Cuiabá é repleta de vida e de locais que propiciam ativi-

dades voltadas para a recreação. Há na cidade vários grupos da 
O termo ambiente traduz hoje, um domínio muito vasto Terceira Idade, institucionalizados ou não, que se reúnem em espa-
e multifacetado, configurando uma nova mentalida-ços religiosos, centros comunitários e clubes para dançar, fazer 
de. Embora o ambiente já constituísse um assunto fun-ginástica, aprender e executar trabalhos manuais e artesanais, 
damental antes dos anos 80, foi com a Conferência do dentre outras práticas. 
Rio, em 1992, que a sua dimensão internacional se con-
sagrou. Os problemas do ambiente são, atualmente, 
cada vez mais complexos e urgentes. A preservação 
do ambiente passa necessariamente por uma gestão 
da diversidade biológica, ecológica e sociocultural, Costuma-se dizer que nem todo lazer é turismo, mas todo 
fundada na multiplicidade de saberes.turismo é lazer.

Lazer e vida urbana são temas relacionados. O tempo livre 
Embora muitos dos elementos naturais sejam fundamentais institucionalizado é característico da vida nas cidades, pois no 

na escolha de locais e na implicação de estrutura para diferentes campo tanto o tempo de trabalho quanto o tempo de não traba-
modalidades de turismo, deve-se levar em conta o nível de fragili-lho têm significados e dimensões diferentes daqueles da cidade.
dade dos seus ecossistemas, pois são eles que dão resposta imedia-Na visão de Friedmann, o lazer é livremente escolhido e “pra-
ta às atitudes agressoras ao meio. No estado de Mato Grosso, são ticado no momento e da maneira esperada por aquele que dele 
exemplos de áreas frágeis, as bordas de planaltos arenosos, as aguarda a satisfação e até mesmo certo desenvolvimento.” (1983, 
áreas úmidas, as cabeceiras e margens de rios, altas vertentes etc. p. 162). 

I - REFLETINDO SOBRE O CONTEXTO TEÓRICO
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Quanto mais frágil for o ecossistema, menor será sua capacidade que respiramos e que se constitui num bem indispensável à sobrevi-
de assimilar ou absorver ações externas, ou seja, maior será o vência no planeta, se torna, a cada dia, mais poluído.  Sobre a 
impacto sobre ele. “água”, também indispensável aos seres vivos e sem a qual não 

Na cidade de Cuiabá e arredores, lócus desta pesquisa, é haveria vida no planeta, vai ela também se tornando cada vez mais 
possível observar nas áreas frágeis dos acidentes geográficos, mar- escassa. Equivocadamente, costuma-se falar da água doce, um 
cas de erosões e desabamentos decorrentes de depredações na recurso vital, com a idéia de inexaurível, pela sua aparente abun-
paisagem, como desmatamentos, queimadas, minerações, cons- dância. E sobre a “vegetação”, outro bem, inseparável à dinâmica 
truções etc., representativos das “respostas imediatas” da natureza do ciclo da água, sem dúvida, constitui-se em importante agente 
natural às ações dos seres humanos. para reduzir ou proteger a erosão do solo das enxurradas, para bar-

Outro exemplo de resposta às agressões é o surgimento de rar o vento, para produzir alimentos e remédios.
“ilhas de calor” em determinados locais do espaço urbano. Em Enfim, começa-se a entender que é preciso conhecer para 
Cuiabá, estudos de Maitelle (1994) têm mostrado casos de impac- preservar. Que é preciso cuidar do nosso meio ambiente e pensar na 
tos ocorridos no microclima da cidade, dando origem ao apareci- sua sustentabilidade. Para isso, a informação, através da divulgação 
mento das chamadas “ilhas de calor”, oriundas da alta concentra- de conhecimentos e a efetiva educação ambiental, que pressupõe 
ção da ocupação pela verticalização urbana. Concernente aos a consciência necessária para as ações práticas e teóricas, são 
aspectos geomorfológicos e de drenagem, Bordest (2003) aponta imprescindíveis. Educar ambientalmente passa pela sensibilização e 
os efeitos negativos do uso abusivo na ocupação indevida de mar- consciência da importância da preservação e conservação do 
gens de córregos, da impermeabilização do solo, da abertura de meio ambiente, mas não é só isso, mas constitui-se em decisão políti-
loteamentos em vertentes íngremes superiores a 20º e 30º, onde ca. A gestão dos bens demanda maior envolvimento de governo, 
arruamentos, muitas vezes, não acompanham as curvas de nível, empresas, populações locais e instituições de pesquisa.
instalando-se perpendicularmente à vertente e tornando o terreno A experiência no Parque Mãe Bonifácia mostra que as pesso-
suscetível à erosão e a outros perigos. Conforme a mesma autora, as se relacionam com o ar, com a vegetação, com as águas do cór-
loteamentos são implantados em bacias de captação de águas rego, com os equipamentos etc., os quais, sem dúvida, contribuem 
pluviais, em cabeceiras em anfiteatros, em margens de rios, afetan- para o bem-estar dos visitantes e os fazem refletir sobre o desejo de 
do, inclusive, os lençóis freáticos. Cortes artificiais em colinas e lom- resguardar os bens para o desfrute da humanidade, mas é do signifi-
badas, desmatamentos e movimentos de terra alteram a configu- cado das relações das pessoas entre si e com seu ambiente  que se 
ração do relevo e da cobertura vegetal, resultando também na pode extrair o valor ambiental contextual.
aceleração de processos erosivos. Embora Turismo e Lazer sejam temas muito próximos, privile-

Diante de tudo isso, vale refletir sobre o significado de um giou-se neste artigo a abordagem Lazer, trazendo o olhar de Mar-
ambiente saudável para quem busca as áreas de recreação na celino (2000, p. 23) que, ao traçar um paralelo entre os citados 

temas, vê na motivação das pessoas para o turismo: a quebra da cidade. O Parque Urbano Mãe Bonifácia, em Cuiabá, é um exem-
rotina, a busca de novas paisagens, de novas pessoas, costumes, plo de área verde que nesse texto se mostra também na interpreta-
enfim de um estilo de vida diferente. Enquanto as aspirações liga-ção de cinco entrevistados. Na opinião deles, que reflete as de um 

público maior, pudemos sentir a preocupação das pessoas com das ao lazer envolvem interesses artísticos, físicos, manuais, intelec-
elementos da paisagem, tais como o ar, a água e a vegetação, e tuais e sociais, os interesses turísticos estão incluídos entre os conteú-
nos relacionamentos sociais e ambientais. Comentam sobre o “ar” dos culturais do lazer. 
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II - CUIABÁ, SUA HISTÓRIA E SEUS ESPAÇOS LIVRES ambientais. Muita coisa poderia ser evitada se houvesse observân-
cia aos indicativos sobre o uso do relevo, solo e recursos hídricos; se 
o cumprimento à Legislação Civil e Ambiental fizesse parte do coti-

Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, resultou do diano de todos os cidadãos; se fossem respeitadas e cumpridas as 
povoamento iniciado no 1º quartel do século XVIII, mas seu cresci- recomendações das normas ambientais em seus capítulos sobre o 
mento urbano experimentou pouquíssimas transformações econô- Meio Ambiente, com o destaque para os artigos que consideram as 
micas e sociais no decorrer de longo período de sua existência. Essa Áreas de Preservação Permanente (APPs) na zona urbana: as nas-
situação começou a mudar a partir da segunda década do século centes, as margens de corpos d'água; os remanescentes de matas 
XX, com os melhoramentos do sistema de transporte rodoviário; ciliares, capões de mata e buritizais; os parques, as reservas, as pra-
acelerando-se após a década de 1950, com os incentivos da políti- ças  etc.
ca federal para a ocupação do Centro-Oeste do país. As modifica- No tocante aos espaços livres, Cuiabá conta hoje com os 
ções que se realizam no sítio urbano da capital, na década de seguintes parques urbanos: Parque Mãe Bonifácia, Parque Maissa-
1960, aceleraram-se na década de 1970, com o aumento da popu- ro Okamura; Parque Zé Boloflôr, Parque Antonio Pires de Campos 
lação, dando início ao processo de transformações rápidas, que se (Morro da Luz), Parque Zoobotânico-UFMT, Parque Cuiabano Tia 
manifestam na expansão urbana e no início da verticalização, Nair e Horto Florestal Tote Garcia. 
como cita Bordest (2003), e principalmente com a anexação de 
áreas agrícolas ao sítio urbano, tendo em vista a intensificação de Colassanti (1994) registra, 
moradias, como se pode ler em Siqueira (1990), Romancini ( 2008 ), 
Vilarinho Neto (2008), entre outros. [...] revendo a literatura sobre a história de Parques Urba-

A expansão urbana na década de 1970 deu-se inicialmen- nos no Brasil, percebe-se que esta ainda está para ser 
te com a construção das Avenidas Fernando Corrêa da Costa, escrita. Tiveram início com a criação do Jardim Botâni-
Rubens de Mendonça e Miguel Sutil, sendo que esta última dá co quando da vinda da família real portuguesa no iní-
entrada ao Parque Mãe Bonifácia. cio do século XIX, para o Rio de Janeiro, e com o Jardim 

Deve-se esclarecer que ao lado dos benefícios, o traçado Público, hoje Parque da Luz aberto ao público em 1825. 
(COLASSANTI, 1994). dessas avenidas contribui com inúmeros problemas resultantes de 

canalizações de rios, de interrupção de escoamento das águas 
Referindo-se ainda sobre parques urbanos, geralmente de pluviais e conseqüentes alagamentos e inundações por enchentes 

propriedade pública, a mesma autora lembra que o processo de (BORDEST, 2003).
planejamento e implantação deve contar com a participação de Como acontece em outros casos, com a ampliação da 
diversos especialistas, (educadores, biólogos, geógrafos, arquitetos Avenida Miguel Sutil, na década de 1980, advieram muitos proble-
etc.) que possam propor ações conjuntas para os usuários e morado-mas que continuam refletindo na vida da sociedade cuiabana. 
res das proximidades do parque, através de medidas de preserva-Essa avenida foi construída cortando acidentes geográficos 
ção e conservação dos aspectos naturais e construídos dentro dele.seguindo um Plano de expansão da cidade que não considerou os 

Os parques devem possuir um sistema adequado para acidentes geográficos.  
recreação em seu interior, onde as pessoas das cidades (idosos e Inúmeros exemplos mostram que o menosprezo às relações 
pais com filhos) possam desfrutar de um lugar tranquilo para des-entre expansão urbana e espaço físico pode ocasionar problemas 
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canso e para a realização de atividades recreativas. vivê-lo, pois, na imersão, a amplitude de visão se restringe. Por isso, a 
Conforme discutem diversos autores, entre eles, Romancini compreensão exige transcender tal perspectiva, numa abertura às 

e Bordest (2005); Passos e Bordest (2009), referindo-se ao centro da diferentes possibilidades através da visão e do sentir do outro. Esse 
cidade de Cuiabá, as praças e os parques urbanos são parte do ato, que é essencialmente um ato de pesquisa, visa compreender o 
contexto da cidade e como tal devem ser percebidos. vivido e transcender o empiricamente dado. Ou, ainda, para a 

Os parques urbanos em Cuiabá complementam a paisagem experiência vivida, não basta a experiência, é preciso a praxis, 
de bacias hidrográficas que cortam a cidade, contribuindo inclusive enquanto agir e fazer, de modo, criativo e crítico. A essência de 
para a manutenção de Áreas de Preservação Permanente e de con- que trata a fenomenologia se mostra no fazer reflexivo.
servação ambiental. Assim, concomitantemente à revisão bibliográfica, particu-

A esse respeito, Bordest (2003) cita o caso do Parque Massai- larmente sobre o Lazer em Cuiabá, buscamos obter, na prática, 
ro Okamura localizado no alto curso da Bacia do Córrego Barbado alguma informação sobre o assunto voltada para a Terceira Idade, 
e do Parque Zoobotânico – UFMT, no médio curso do mesmo córre- como base para nossas ponderações.
go, mas que apesar dos constantes apelos dos ambientalistas Terminados os créditos e em reunião com o grupo do Curso 
ainda sofrem inúmeros tipos de impactos e poluições. de Especialização, alunos, coordenadores e orientadora desta 

Em Patrimônio Ambiental de Chapada dos Guimarães, Bor- pesquisa refletiram melhor sobre o trabalho, dando-se início à deli-
dest (2005) reafirma a importância de se refletir, discutir e agir a par- mitação do tema a ser desenvolvido e da área pesquisada.
tir de questões de nosso cotidiano investigando a formação de Na sua primeira visita ao Parque, partindo do centro da cida-
valores e habilidades práticas preventivas e/ou mitigadoras dos de, o aluno procurou observar no trajeto, a diversidade biológica e 
problemas ambientais regionais.  cultural da sua localização no contexto urbano da cidade, para 

melhor entender seu significado para os frequentadores.
Essa permanência do pesquisador no local, permitindo a 

observação por algumas horas, serviu para corroborar a escolha 
do tema e iniciar o processo de investigação, cujos procedimentos 
metodológicos foram sendo construídos no decorrer da pesquisa. 

As reflexões desta comunicação foram extraídas da expe- Com base na observação in loco e nas entrevistas dialogadas, con-
riência vivenciada pelos autores ao longo do referido Curso de dizentes com a proposta de Pesquisa Qualitativa, desenvolveu-se o 
Especialização, nas leituras e também nos trabalhos de campo. trabalho, iniciando-se pelo levantamento de algumas questões, 
No desenvolvimento do trabalho buscamos sustentação na Pes- demarcação do número possível de perguntas da entrevista e esta-
quisa Qualitativa e em leituras que tratam da abordagem feno- belecimento de um tempo, em torno de 2 horas, para cada entre-
menológica. vistado. As questões da Entrevista (instrumento de pesquisa adota-

Como escreveu Joel Martins, a fenomenologia é um movi- do) direcionavam para identificar as atividades desenvolvidas no 
mento cujo objetivo maior “é a investigação direta e a descrição parque e as disposições para o enfrentamento de novos desafios 
de fenômenos que são experienciados conscientemente, sem teo- na percepção dos entrevistados, parceiros da pesquisa. As pergun-
rias sobre a sua explicação causal e tão livre quanto possível, de tas eram: O que percebem? Como avaliam? Como gostariam que 
pressupostos e de preconceitos.” ele fosse organizado? 

No entanto, para que o fenômeno se mostre, não basta Diante dessas interrogações, fomos amadurecendo o pro-

III - APOIO METODOLÓGICO E CAMINHOS TRILHADOS
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cesso da investigação. Assim, uma vez elaborado o roteiro de per- dade de prédios, edificados ao redor do Parque conduzem à preo-
guntas, realizamos, com os entrevistados, um trabalho com o pro- cupação com relação a situação de riscos aos impactos que pode-
pósito de conhecer suas preferências, necessidades e expectati- rão advir do excesso de ocupação do solo no seu entorno, compro-
vas. Na sequência os sujeitos da pesquisa foram selecionados alea- metendo futuramente sua capacidade. 
toriamente e realizada uma primeira aplicação da entrevista para 
ver sua adequação. 

Tendo em vista a formação acadêmica do pesquisador 
(segundo autor), além das entrevistas foram desenvolvidas algu- O tempo escasso para o desenvolvimento da pesquisa con-
mas atividades práticas, como caminhadas compartilhadas, sensi- duziu a redução do número de entrevistados, optando-se por inter-
bilização sobre a Hipertensão Arterial com acompanhamento rogar poucas pessoas da Terceira Idade, deixando mais tempo para 
médico, assuntos que não serão discutidos neste artigo. ouvir os seus relatos (depoimentos). Neste artigo destacamos alguns 

Vale ressaltar que apesar dos estudos já realizados no Par- trechos das respostas dos visitantes às perguntas formuladas sobre: O 
que Mãe Bonifácia, a exemplo de Jevinski (2007) e Guarim (2008), que percebem? Como avaliam? E, como gostariam que o Parque 
constatamos a inexistência de estudo sistematizado com os usuári- Urbano Mãe Bonifácia fosse organizado? 
os de Terceira Idade, no Parque Mãe Bonifácia.

Conforme observações do entrevistado N. 01: 

“É importante para a Terceira Idade participar das ativida-
des que acontecem no Parque”. 

Observando o Parque e seu entorno, ouvindo e conhecen- No olhar da entrevistada N. 02:
do o perfil dos entrevistados, obtivemos as seguintes contribuições: “O Parque necessita de maior divulgação através de anún-

cios de jornais e televisão ou ainda de folhetos sobre seus eventos”.

A entrevistada N. 03 diz gostar de tudo no Parque:
O resultado da coleta de dados proporcionou descobertas “... porque tudo  que é natureza é lindo”. Ela destaca no 

interessantes, obtidas tanto na observação direta da paisagem roteiro do parque , agradáveis recantos de lazer, lagoas, trilhas, 
como nas respostas dos entrevistados. Percorrendo as Trilhas do córregos e vegetação que celebram a integração entre o homem 
Parque ainda com muito verde e registrando as falas das pessoas, e natureza. Gostaria também de contar com transporte público 
pode-se não apenas conhecer o Parque Mãe Bonifácia, como gratuito para chegar ao Parque.
perceber o envolvimento dos entrevistados. Da observação desse 
espaço livre e seu entorno, destacamos a presença de cerrado O entrevistado de N. 04 tece comentário sobre:
constituído basicamente de dois estratos, um arbóreo/arbustivo e “o ar puro, vales e colinas do Parque, e de onde sai sem 
outro herbáceo/subarbustivo e da mata ciliar margeando o córre- estresse”. 
go. Há também exemplares de plantas medicinais, frutíferas e orna- O entrevistado de N. 05 acha tudo lindo. 
mentais. A demanda crescente de visitantes e uma grande quanti- “Quando estou aqui não consigo pensar em nada, só sinto 

4.2 - Ouvindo os Relatos das Pessoas da Melhor Idade

IV - DISCUSSÃO E RESULTADOS

4.1 - Observando o Parque Urbano Mãe Bonifácia
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tranqüilidade.” Também diz sentir falta de mais informações para res que permitam caracterizar, com precisão, os seus participantes. 
idosos e de profissionais para orientar os passeios. A despeito disso, e como acontece no resto do país, podemos dis-

tinguir, em linhas gerais, no Parque Mãe Bonifácia, um público mar-
Os entrevistados consideram o Parque como um refúgio no cantemente jovem, com grau de instrução e condições econômi-

centro da cidade, que possibilita melhor convivência entre as cas acima da média da população. 
pessoas. Concernente às modalidades de turismo e lazer urbanos em 

Cuiabá e as suas potencialidades, ressalta-se:
- O ar puro, o verde, o riacho, o vale e as colinas  são motivos 

- Cuiabá constitui-se num rico arsenal de bens culturais, para esquecer o estresse. Mas, se a contemplação não 
desse modo, torna propício o  turismo Cultural; basta, é fácil participar de toda a singela simplicidade, 

- Cuiabá se estrutura para sediar os mais variados tipos de pois no local o visitante quer saber dos roteiros, endereços 
feiras, congressos, convenções, seminários, shows e festas, e horários de atendimento.
daí estar se aprimorando para sediar o turismo de Eventos;- Dentre as inúmeras sugestões dos entrevistados, uma apon-

- A presença de praças, parques urbanos, espaços beira-ta para o sentido de melhorar as informações no loca, pro-
rios etc., em Cuiabá, oportuniza o turismo Recreacional.porcionando ao visitante se informar sobre os roteiros, 

endereços e horários de atendimento. E, ainda contar 
No tocante à infraestrutura urbana, o setor de serviços, com restaurantes, cafés e locais para realização de even-

como hotéis, restaurantes, bares e danceterias, empresas organiza-tos. 
doras de eventos, entre outros, apesar de insuficiente, vem sendo 
aprimorado com a modernização da cidade que cresce, buscan-Retomando Marcelino (2000, p. 18), as aspirações ligadas 
do a excelência no atendimento à demanda que se faz presente, ao lazer envolvem “os interesses artísticos, os intelectuais, os físicos, 
procurando suprir a atual precariedade. os manuais, os turísticos e os sociais.” Como podemos observar, 

Atualmente, é possível gozar o privilégio de encontrar em essas aspirações estão presentes no imaginário das pessoas entre-
Cuiabá um refúgio para descansar por algumas horas, longe do vistadas.
movimento urbano, mergulhando na tranquilidade de parques 
urbanos, reconhecendo, porém, a necessidade de melhor planeja-
mento para aperfeiçoar o que já existe.

Os vários grupos da Terceira Idade em Cuiabá, que se reú-A constatação de Marcelino (2000, p. 23), sobre as barreiras 
nem para o convívio social e proveito da vida em sua plenitude, para o Lazer nos cinemas, teatros, parques, que ocorrem mesmo 
apontam os Parques Urbanos como boas condições para se apro-nos grandes centros urbanos, possibilita o estabelecimento de para-
veitar de seus passeios, pois, além da boa localização, eles oportu-lelos com os resultados desta pesquisa, pois, apesar de dispormos 
nizam caminhadas pelas alamedas e passeios seguros e repletos em Cuiabá de áreas de lazer, como os parques urbanos, apenas 
de surpresas agradáveis, mas, mesmo assim, aspiram por melhorias.um pequeno número de pessoas da Terceira Idade os frequenta, 

Finalmente, apesar do curto espaço de tempo da realiza-uma vez que a grande maioria fica presa aos trabalhos domésticos. 
ção do trabalho, foi possível trazer à luz o olhar de alguns frequenta-Outra constatação é que as pesquisas fornecem poucos indicado-
dores de Terceira Idade do Parque Urbano Mãe Bonifácia, cujo 

IV - A GUISA DE CONCLUSÃO
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A PERDA DA LIBERDADE DE IMPRENSA NO BRASIL NA CRISE 

DO LIBERALISMO (1920 - 1940)

RESUMO

ABSTRACT

Prof. Dr. Otávio Canavarros (UFMT)
otaviocanavarros@terra.com.br

Este trabalho é resultado parcial da nossa pesquisa sobre A história da leitura em  Cuiabá através da impren-
sa (1910-1940), atualmente, em fase de conclusão de levantamentos empíricos. Destacaremos nele, as leituras do 
jornal católico “A CRUZ”, no período de 1920 a 1940, no qual procuraremos investigar os indícios de cultura letrada 
(erudita) no periódico, tais como crítica literária ou artística, em geral e as suas variadas manifestações e meios de 
propagação. Procuraremos, também, apontar o surgimento de registros sobre a cultura material (objetos e/ou 
práticas) da inovação modernizadora, no contexto interiorano brasileiro da época. Sobretudo, discutiremos as 
representações culturais mais expressivas  da imprensa escrita no entreguerras, os valores éticos, políticos e sociais, 
para o comportamento privado ou coletivo. No que se refere à cultura material, priorizaremos as novidades vincula-
das pelo jornal, com especial atenção aos processos de circulação e distribuição do impresso, na Capital e no inte-
rior do Estado. Procuraremos discernir, nas atualizações da imprensa, as diversas técnicas de combinação de inven-
tos das mídias, realizadas pelo jornal. Como exemplo, as combinações modernizadoras do prelo com o telégrafo, o 
telefone e, principalmente, com a transmissão radiofônica. Enfim, iremos analisar os registros de mudanças de 
padrão comunicativo, mais adequadas aos valores de uma cultura de massas. 

Palavras-chave: Leitura/ Imprensa/ Cuiabá.

This work is the partial result of our research about The History of the Reading in Cuiaba through the press(1910-
1940), at present,on phase of empiric survey conclusion.We will detach on it the readings of the catholic newspaper 
"A Cruz", in the period of 1920 to 1940, in which we will try to investigate the evidences of a erudite culture in 
periodic,such as literary or artistic review, in general and its varied manifestations and means of spread. We will also 
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point to the appearance of registers of the material culture(objects após muitos anos de violência e perturbações. A solução política foi 
and/or practices) of the modernizing inovation, in the brazilian a eleição do arcebispo, personagem respeitada pelas forças con-
inland context of that age. And especially we will discuss the most flitantes por seus títulos e méritos. O governo de D. Aquino procurou 
expressive cultural representation of the press written on the interwar incentivar na Capital uma agenda relacionada às promoções 
period, the ethic values, politic and social,for the colective or culturais, tendo em vista as comemorações de duas grandes efe-
private behavior. About the material culture, we will prioritize the mérides: o 8 de abril de 1919, bicentenário da fundação de Cuiabá, 
news bound by the newspaper,with special atention to the e o 7 de setembro de 1922, o centenário da Independência, evento 
circulation and distribuition process of the printed newspaper, in the nacional. Era, sem dúvida, uma ocasião de comemorações, de 
capital and in the countryside of the state. We will try to discern,on congraçamentos, que deveriam ser preparados, antecipadamen-
the updates of the press, the many techniques of combinations of te, com grande esmero e envolvimento da coletividade, mesmo 
midia inventions, performed by the paper. As an example, the considerando que o Centenário, propriamente, estivesse no calen-
modernizing combinations of the press with the telegraph, the dário do sucessor. Não importava, urgia prepará-lo. Era uma con-
telephone, and mainly, with the radiophonic transmission. Finnaly, juntura de ouro para aproximar adversários políticos e realizar uma 
we will analise the registers of standard changes. governança de trégua nesse recanto turbulento da Federação, às 

vésperas do novo período convulsivo nacional de 1922, a ser inau-
gurado pelos tenentes. Key-words: reading/press/Cuiabá

D. Aquino cumpriu seu papel de apaziguador e promotor 
da cultura e, com ele, o clima ideológico para  A CRUZ ficou mais 
ameno. O semanário tornou-se mais noticioso e um pouco menos 

ando prosseguimento à narrativa de nossa pesquisa sobre o 
doutrinário, comparado com a sua primeira fase.  Como a cidade 

jornal  A CRUZ, discorreremos sobre o período compreendi-
de Cuiabá foi priorizada pela administração estadual, a cobertura 

do entre 1920 e 1940, destacando alguns aspectos da 
jornalística era facilitada por causa dessa política. Dentre as priori-

imprensa cuiabana nessa quadra. Para o jornal da Liga Social Cat-
dades de modernização da Capital, destacavam-se, sem dúvidas, 

hólica Brazileira de Matto Grosso, editado em Cuiabá, MT, foi, inici-
as questões da iluminação pública e do calçamento das ruas bar-

almente, um tempo de menos confrontação, pois os efeitos da 
rentas. Não foi sem júbilo, que o jornal anunciou, em 03 de agosto 

Grande Guerra fizeram-se sentir pesadamente na consciência dos 
de 1919, a grande experiência da iluminação elétrica de alguns 

contendores ideológicos. As rixas, ou as contundências nos deba-
logradouros da cidade, ocorrida nos dias 26 e 31 de julho. Tudo isso 

tes de idéias, cederam lugar a uma maior tolerância, fruto, talvez, 
fazia parte das comemorações do bicentenário da cidade. Na 

do abalo emocional provocado em todos pela hecatombe 
edição seguinte, o jornal criticava “os nossos jecas-tatus” por que-

recém-encerrada no centro da Europa moderna. A angústia e a 
brarem os antigos lampiões a óleo, por causa do novo sistema. 

perplexidade eram sentimentos dominantes entre os povos e na 
Enquanto isso, prosseguiam os trabalhos da construção do Jardim 

intelectualidade, principalmente.
Luiz de Albuquerque, no Porto, com seu novo coreto. Era preciso 

Em Cuiabá, outro fator apaziguador foi a eleição para o 
urbanizar a cidade, pois os automóveis começavam a circular.

governo do Estado do arcebispo-auxiliar, D. Francisco de Aquino 
Esse ano de 1919 nasceu auspicioso do ponto de vista cultu-

Corrêa, para o quadriênio 1918-1922. O coronelismo reinante tinha 
ral, com a inauguração, no dia 01 de janeiro às 13 horas, no salão 

provocado uma intervenção federal e chegado a um impasse, 
nobre do Palácio da Instrução, do Instituto Histórico de Matto-

D
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Grosso, segundo noticiava A Cruz na sua edição nº. 411, de 12 de cit.). Corroborando suas assertivas, cita o jornal corumbaense A 
janeiro de 1919. Ainda no seu transcorrer, a folha registrava no mês Cidade, edição de 01 de novembro de 1924:
de agosto o aparecimento de duas obras de autores cuiabanos: 
Datas mattogrossenses, de Estevão de Mendonça e Poesias, de Estamos numa época negra. Tudo está rareando de tal 
José de Mesquita, ambos membros do IHMT, recém-fundado. Aliás, forma, que estamos no direito de nos manifestar um 
o advogado Dr. José Barnabé de Mesquita, assíduo colaborador tremendo pessimismo pelos dias que virão. De modo 
do jornal, assumiria a sua direção  a partir de 1925, e ali permanece- como vai subindo o preço de todos os artigos, podemos 
ria por muitos e muitos anos. dizer que o povo, amanhã, não poderá suportar as 

Se o quadriênio do governo D. Aquino foi apaziguador na dificuldades da vida.(Ibidem)
política regional, o ano de 1922 vai inaugurar um novo ciclo político  
em nível nacional, com profundas repercussões em Mato Grosso. A partir de 1930 a radicalização deu a tônica nos negócios 
Não tanto pelo movimento modernista que se anunciava em São do mundo e o conceito não configura nenhum exagero. A crise 
Paulo, mas pelo repensar o Brasil, a partir do centenário da sua inde- econômica, deslanchada em outubro de 1929, transformara o 
pendência e pelos levantes anti-oligárquicos da jovem oficialidade mercado mundial em palco de protecionismos e outras práticas 
do Exército, que se insurgia contra as práticas fraudulentas e mercantilistas que conduziram as principais economias para a gran-
bacharelescas  da República liberal. Eram os primeiros sintomas, no de depressão. A situação de radicalização, conduzida pelas ondas 
Brasil, de uma longa crise do liberalismo que iria se prolongar até o nacionalistas, desembocava no autoritarismo e na militarização, 
término da II Grande Guerra.  Foi uma crise inusitada do liberalismo, como recursos salvadores. A democracia e as liberdades eram as 
nos seus aspectos político, econômico e ideológico em escala primeiras vítimas dessa conjuntura. Para sintetizar o desenrolar dos 
mundial. Na Europa, ela teria iniciado mais cedo, com a conflagra- acontecimentos de época no Brasil, que terminou com o implante 
ção de agosto de 1914. Alguns historiadores chegam mesmo a do chamado Estado Novo, em 1937, vamos narrar um pequeno 
afirmar que de 1914 a 1945 o continente europeu teria conhecido episódio registrado pela  A Cruz em fevereiro de 1941, do qual foi ela 
uma nova “guerra dos trinta anos”, principalmente travada no front própria a protagonista de práticas daquele tempo, tudo isso sob a 
ideológico, entre o liberalismo e os diversos tipos de autoritarismos. direção já  experiente do escritor José de Mesquita. Depois retorna-
Foi a essa quadra histórica conturbada e complexa que coube a remos à narrativa dos acontecimentos do início da sua gestão no 
direção do semanário ao desembargador José de Mesquita, cuja jornal para entendermos o longo processo de submissão da impren-
formação, a uma vez católica e liberal, foi exigida ao extremo. Pois, sa livre ao poder político: da democracia liberal ao autoritarismo 
escreveu Valmir Batista Corrêa, “a década de 20 foi, de fato, mar- carismático e personalista. Iniciemos pelo fim, portanto.
cada em todo o país por agitações políticas e revoltas militares...” Na sua edição nº. 1476, de 02 de fevereiro de 1941, A Cruz 
como o levante do Forte de Copacabana, “dando início ao movi- estampava em manchete: “Registrada  A Cruz no DIP”. Dizia o tex-
mento tenentista e tendo reflexos no sul de Mato Grosso...” to: “ É com satisfação que levamos ao conhecimento dos nossos 
(CORRÊA, Brasília: 2006, p. 103). E prossegue esse historiador: “Inde- leitores que A Cruz já se acha devidamente registrada no Departa-
pendente da questão militar que agitava o país, no estado de Mato mento  de Imprensa e Propaganda, conforme a seguinte e auspici-
Grosso o governador Pedro Celestino, do Partido Republicano osa comunicação que, em data de 03 do fluente, dirigiu ao nosso 
Mato-grossense, havia herdado do governador D. Aquino Corrêa redator-chefe, o Sr. Diretor Geral daquele importante Serviço, o Dr. 
um estado falido e em profunda crise econômica.” (CORRÊA, loc. Lourival Fontes”:
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Rio de Janeiro, D.F., em 3 de janeiro de 1941 tação de papel linha d' água, cujas elevadas taxas deveriam ser 
S. C. - Secção de Registro de Jornaes pagas em até 24 horas, para a liberação das bobinas. As  autoriza-
Snr. Diretor ções eram centralizadas pelo chefe de serviço de controle da 
Comunico-vos que esta Diretoria Geral do DIP, tendo imprensa ou pelo próprio Lourival Fontes, diretor do DIP (LUCA, T. R 

  em apreço recomendação do Conselho Nacional de de in: MARTINS e LUCA, 2008:173).
Imprensa e usando de suas atribuições legais, resolveu O Estado de São Paulo, sob intervenção desde março de 
conceder registro ao jornal “A Cruz”, que se edita nessa 1940, e A Noite, do Rio de Janeiro, encampado ( além da Rádio 
cidade semanalmente. Nacional) demonstravam  claramente os métodos e intenções do 
Saudações governo: coação e cooptação, com truculências e benesses. Ape-
Lourival Fontes sar do empenho da ditadura ou “democracia autoritária” no “culto 
Diretor Geral” à personalidade” do “grande chefe”, os efeitos dessa propaganda 

se faziam sentir mais entre os trabalhadores, na massa da popula-
O contentamento do jornal era visível, mas suas inteiras ção, que na imprensa, mais constrangida que entusiasmada, com 

razões só se compreendem, quando deparamos com o comple- a exceção dos Diários Associados de Assis Chateaubriand 
mento da notícia, que dizia: “Também o nosso prezadíssimo amigo e (CAPELATO, 1989: 220).
confrade, Dr. Moreira de Figueiredo, teve a amabilidade de transmi- Só mesmo uma década de profunda crise na economia 
tir-nos a seguinte comunicação, de referência ao mesmo assunto”: mundial acompanhada de feroz luta ideológica, como foi a déca-

da de 1930, concluída em confronto armado na Europa, com mui-
Cuiabá, M.T., de janeiro de 1941 tos lances aventureiros e violentos à esquerda e à direita do espec-
Fiscalização do Papel de Imprensa tro político, poderia servir de explicação ao ambiente ideológico 
Comunico a V. S. Que ao brilhante e luzido hebdoma- reinante. Tentaremos contribuir para a percepção desse fenôme-
dário “A  Cruz” tão inteligentemente impulsionado por no, o Estado Novo, remontando a meados da década de 1920, 
V. S., foi concedido o registro de acôrdo com a comuni- quando a direção do jornal passou às mãos de José de Mesquita, 
cação constante do ofício n. 108, do DIP datado de um intelectual cuiabano, egresso das arcadas do Largo de São 
3/1/41 e recebido por este serviço em 24/1/41. Francisco, da Paulicéia.  
Saudações Cuiabá, quando  Mesquita assumiu a direção do jornal, era 
Antonio Manoel Moreira de Figueiredo uma cidade interiorana, ainda acanhada em dimensões, que se 
Encarregado da Fiscalização do Papel fazia identificar pelos sons dos sineiros de seus campanários, pela 

imponência imperial de suas palmeiras e pelo casario colonial, com 
Eis a razão complementar  para o júbilo. Haveria um grande seus telhados de muitos beirais e, algumas poucas, platibandas. Era 

alívio financeiro nas taxas aduaneiras pela isenção da importação uma cidade pacata, pachorrenta. Só se agitava nas disputas políti-
de papel de imprensa. Uma ditadura não se faz com poucos decre- cas, o que denotava dependência do Estado, para os empregos e 
tos. A nossa do Estado Novo, além de uma constituição, veio acom- rendas. Voltando aos sinos de Cuiabá, aos poetas não passaram 
panhada de centenas de decretos-leis. Um deles, o de nº. 1938, desapercebidos: “Sinos da minha terra, velhos sinos, cujo timbre de 
editado em 30 de dezembro de 1939, delegava expressamente ao bronze e de velludo, é o encanto destes ares crystallinos, sinos da 
DIP o poder de fiscalização sobre isenções aduaneiras para impor- velha Sé, eu vos saúdo!”, dizia em sonetos D. Aquino Corrêa (in: A 
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CRUZ, V/1937: edição nº. 1284). Na Sé, “o sino maior”, completava lo, sobre o segundo levante tenentista de cinco de julho e o decreto 
em crônica José de Mesquita, “magestoso, só se faz ouvir nas soleni- de estado de sítio.
dades e nos dias de grande lucto” (MESQUITA, 1978: 121). Segundo Os resultados da “Campanha do Óbulo” , liderada pelo 
outro cronista, eram “as vozes sonoras de São Gonçalo, Colegio, cardeal Leme, do Rio de Janeiro e muito ligado ao arcebispo de 
Bom Despacho, Rosário, Passos, Boa Morte, e, de mais alta vibra- Cuiabá, D. Aquino Corrêa, só se fizeram sentir mais claramente 
ção, as da velha Sé”. E, invocando a Bilac, concluía Rosário Con- quando da inauguração do monumento do Corcovado, em 1931, 
gro: “Plangei, sinos! A terra ao nosso amor não basta...” (in: A CRUZ, ocasião na qual houve a proclamação oficial de Nossa Senhora 
V/1938: edição nº. 1336).  Aparecida como padroeira do Brasil. A partir daí, as aproximações 

Além dos sinos, as “Verdes palmeiras! Minhas confidentes! da Igreja Católica com o aparato do Estado se tornaram recipro-
Quando a cismar fico contemplando, vaes, loucamente, os leques camente convergentes, apesar das divergências doutrinais entre 
agitando, queres me consolar e mais te agitas!” Versava Arlinda católicos e situacionistas na Constituinte de 1934.
Pessoa Morbeck, na mesma edição do jornal. Sinos e palmeiras  No entanto, após a promulgação da Constituição e, princi-
eram signos da cidade no entre-guerras. “ A Cuyabá de cem annos palmente, após os acontecimentos de 1935, com os levantes arma-
atraz era – relevem-me tão dura verdade – quasi a Cuyabá de dos, provocados pela Aliança Nacional Libertadora (ANL), o apoio 
hoje”, escrevia em 1927, em crônica, José de Mesquita. Fazia a ao Governo e às suas medidas de repressão se tornaram patentes.  
comparação dos bairros da cidade e chegava a essa conclusão: a Como disse a historiadora Maria Helena Capelato: “A partir da 
cidade ainda tinha conformação da época da Independência “Intentona” os liberais uniram-se aos católicos na defesa da ordem, 
(MESQUITA, 1978: 104/110). A vida andava devagar nessa quadra. da hierarquia e da disciplina para reforçar a dominação. Suas 
Na “Papelaria União” podiam-se comprar, segundo o anúncio, divergências ficaram minimizadas” (CAPELATO, 1989: 219).
livros didáticos ou literários, dentre os quais sobressaíam os de Júlio Confirmando as assertivas da autora, encontramos na edi-
Diniz, talvez atendendo ao público leitor feminino (A CRUZ, X/1925: ção nº. 1217 de  A Cruz, de 19 de janeiro de 1936, um artigo reprodu-
edição nº. 695). zido do eminente intelectual católico Tristão de Athayde, intitulado 

Enfim, enquanto plangiam os sinos e agitavam-se as palmei- De palanque, não! ,no qual rebatia as críticas, na imprensa cario-
ras, em nível nacional era aprovado um projeto para a construção ca, do escritor e  jornalista Austregesilo de Athayde sobre a omissão 
de um “Monumento Nacional ao Christo Redemptor” no Alto do da “Egreja no Brasil” no combate ao comunismo e a “um esquerdis-
Corcovado, no Rio de Janeiro. Em fins dezembro de 1923, o jornal mo perigoso e anti-nacional”. Depois de se referir aos aconteci-
anunciava a abertura de uma “Campanha Nacional do Óbulo mentos de 1930, como marco de “uma nova phase na vida publica 
para a Construção do Monumento”. Já em 13 de janeiro seguinte, brasileira, vem a Egreja no Brasil empreendendo uma obra social 
o jornal anunciava uma “subscripção cuiabana ao Óbulo Nacional que contraria as affirmativas do grande jornalista”.  Para demons-
do Christo Redemptor” no valor de 3:029$500, com abertura de trar isso, apontava a organização da Acção Catholica Brasileira 
nova subscrição suplementar. A Igreja e A CRUZ lançavam-se intei- como o maior instrumento de civilização espiritual até então funda-
ramente nessa campanha. Além dos três contos arrecadados em do. “Podemos peccar por falta de publicidade ou de theatralida-
poucos dias em Cuiabá, a soma do Óbulo Nacional atingia, em de, em nossos esforços – mas não por tibieza na affirmação dos 
junho de 1924, mais de 1.470 contos de réis. Era uma cifra expressiva nossos principios e na luta contra as idéas dissolventes”, pontuava 
para a época, denotando grande envolvimento dos católicos na conclusão do artigo.
nessa empreitada, fazendo eclipsar as notícias, vindas de São Pau- Ano e meio mais tarde, em 14 de novembro de 1937,  volta  
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A Cruz a noticiar as mudanças políticas, com o título O Brasil tem zando o liberalismo como velhas e rançosas fórmulas individualistas, 
nova Constituição, matéria sobre a Carta outorgada em 10 de exaltando concepções corporativistas de Estado. Hegel renascia, 
novembro de 1937, inaugurando nova fase de autoritarismo na inspirando os ideólogos que refletiam sobre os escombros do libera-
história do país. Vale a pena transcrevê-la na íntegra, para se sentir lismo. Mas a posição da alta hierarquia eclesiástica explicitou-se 
como, na narrativa do jornal, já encontramos uma adesão implícita inteiramente pela alocução do arcebispo D. Aquino Corrêa, após a 
à nova ordem estabelecida. missa campal comemorativa do cincoentenário  da República e 

da Bandeira Nacional, a 19 de novembro de 1939, no adro da Sé 
Noticias vehiculadas pelo telegrapho e pelo radio nos Metropolitana de Cuiabá, e divulgada na íntegra pelo jornal A 
dizem haver o Governo da Republica, apoiado nas CRUZ, sob o título  A Igreja, a República e o Estado Novo (edição nº. 
classes armadas e com a solidariedade da quasi unani- 1416, de 26/XI/1939).
midade dos Governadores dos estados, decretado “Nunca se me afigurou tão necessária como nesta hora, 
uma nova Constituição Nacional, dissolvendo, em uma palavra clara, sincera e incisiva, para explicar a significação 
virtude dessa modificação do regimen, o Senado, a de cerimônias tais...”  iniciava D. Aquino o seu discurso. E continua-
Camara e os legislativos estaduaes e municipaes. va: “Porquanto não deixa de parecer extranho que a Igreja Catoli-
Determinou essa attitude a grave situação politico- ca se associe às comemorações da proclamação duma Repúbli-
social que atravessa o país, a necessidade imprescindí- ca agnostica...” logo acrescentando que se comemorava a Repú-
vel de fortalecer o princípio de autoridade contra a blica, mas não aquela Constituição republicana de 1891 e que 
onda invasora do comunismo deleterio (edição nº. “tem procurado a nova República satisfazer aos postulados mais 
1310). urgentes da consciência catolica do Paiz.”

 Finalizando, dizia o grande orador sacro: “...saúdo a Repú-
Não esqueçamos que, além da radicalização das forças blica de 89, batizada e regenerada na agua lustral do Estado 

políticas no Brasil, a conjuntura política internacional estava explosi- Novo... que possa ainda ser ela confirmada pelo crisma santo 
va, com a guerra civil espanhola fornecendo diariamente à duma perfeita espiritualidade cristã... a Cruz enfim, a cuja sombra 
imprensa notícias que eram motivos de muita consternação, com se nasceu e se fez grande a nossa Patria: Viva a Republica Brasilei-
cenas de barbárie. ra!” (idem, ibidem).

Daí a um mês, em 19 de dezembro de 1937, o mesmo jornal Não expressava D. Aquino somente a opinião pessoal. No 
apresentava nova matéria sobre O sentido brasileiro da nova cons- discurso, fez referência à presença do episcopado em cerimônia 
tituição, denominando-a de nacionalista e unitarista, “enfeixando no Itamaraty, na qual o pronunciamento de Vargas foi muito bem 
nas mãos do poder central a somma de attribuições necessaria à recebido pelo alto clero. Também, não apenas o anticomunismo 
bôa e perfeita administração”, na qual “o parlamentarismo, com dominante servia para explicar o apoio ao Estado Novo, havia 
os seus velhos tabus liberalistas, cede lugar ao corporativismo racio- tendências mais profundas, cinquentenárias, reafirmadas, aliás, 
nal... E acima de tudo, o senso profundo das conveniencias da pelo orador, ao dizer que “no começo da República, tivemos que 
Nação se sobrepondo às velhas e rançosas fórmulas liberalistas e suportar uma mentalidade extranha (sic), pregada por filosofos 
individualistas, que herdamos do século passado” (edição 1315). evadidos da nossa realidade”, repetindo palavras do ministro da 

Eis, em poucas palavras, o ponto a que chegaram as mani- Guerra. No entanto, naquela quadra histórica, o anticomunismo 
festações da imprensa independente nessa conjuntura, caracteri- era uma razão muito forte para convergências que facilitavam 
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entendimentos e identificações para novas alianças políticas, anacronismos em movimentos literários é tarefa que ultrapassa as 
ainda mais quando o afastamento institucional da Igreja e do Esta- possibilidades da influência pessoal, mesmo que, por vezes, essa 
do já havia se consolidado no Brasil. O Estado Novo procurava influência se apresente como “certo anacronismo” outras, na 
ampliar a sua base de apoio na sociedade para não ficar depen- maior parte, como “anacronismo deliberado” e, ainda, “que sua 
dente das forças armadas, afinal se tratava de um regime ditatorial crítica (do Mesquita) nem sempre foi anacrônica” (ibidem). Con-
mas personalista, autoritário por natureza, com fortes tendências cordamos que houve ações deliberadas nesse sentido, de nature-
populistas. Não era uma ditadura militar clássica. za conservadora, mas os resultados ficaram aquém do projeto 

Dado o recorte histórico da conjuntura política da década reacionário. Nossa literatura era acanhada, refletindo, de certo 
de 1930, podemos passar agora para uma discussão muito interes- modo, nossa atividade cultural na qual despontavam ilustrados 
sante: trata-se da posição do jornal A CRUZ na questão do moder- juristas, alguns professores e representantes do clero. A própria ten-
nismo literário, ou do modernismo em Mato Grosso. O tema foi tativa de direcioná-la, de controlar, portanto, um movimento cultu-
recentemente abordado por duas pesquisadoras universitárias, em ral, demonstra a pouca relevância dele, enquanto expressão cole-
artigo divulgado por Revista Eletrônica, especializada em linguísti- tiva, social. Tínhamos uma literatura en rétard, é verdade, mas que  
ca e literatura, sob o provocativo título Modernismo em Mato Gros- não era anacrônica pelos padrões costumeiros. As idéia em Mato 
so, uma questão política (MELLO e SILVA, 2008). Nesse instigante Grosso não estavam fora de lugar, propriamente, pois elas aqui 
trabalho, as autoras procuraram desenvolver a tese da preponde- sempre estiveram atrasadas. Até as notícias eram atrasadas, diferi-
rante influência intelectual de D. Aquino Corrêa e Dr. José de Mes- das. Ainda em 1930, em 24 de outubro, conta-se que o radioama-
quita, fundadores do Centro Mato-grossense de Letras (1921), pos- dor Deodato Gomes Monteiro foi preso, como boateiro, por divul-
teriormente, Academia Mato-grossense de Letras. gar notícias instantâneas da vitória do movimento revolucionário 

A pregação de valores morais, o telurismo regionalista e o de Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, coisa que ninguém sabia. Só a 
rigor formal constituíam espécie de cânon literário, cujo objetivo era do rádio, iniciada em Mato Grosso a partir de 1930, veio superar, 
era “um projeto político-cultural de afirmação da nacionalidade definitivamente, não o suposto isolamento, mas a falta de comuni-
que passava pela divulgação do regional” (idem, ibidem), fenô- cações intensas com o Brasil. Finalmente, em 22 de outubro de 
meno que, em nível nacional, foi chamado de “redescoberta do 1939, com a canção Sertaneja , interpretada por Maria Luiza Cana-
Brasil”. Em Mesquita, no entanto, essa “visão passadista da arte”, “o varros, filha de D. Zulmira, foi inaugurada A VOZ do OESTE e Cuiabá 
apego ao passado... até mesmo em sua forma de expressão, com passou a falar “para o mundo” ( SILVA, 2004: p. 112 ). Segundo 
a construção de períodos enormes, cheios de orações justapostas, levantamento feito por esse autor (SILVA, 2004: p.51), somente o 
com muitos apostos...” teriam provocado deliberadamente um técnico Deodato Gomes Monteiro, consertou cerca de 1237 apa-
anacronismo na literatura regional, mesmo sendo ele, reconhecem relhos de rádio em Cuiabá, entre 1932 e 1946. Não sabemos o que 
as autoras, “um leitor atualizado”. Tudo isso, concluem, porque esse número significava sobre o universo de receptores.
“considerou-se o problema estético como subordinado ao proble-  Voltando às manifestações literárias no litoral e no grande 
ma maior da criação da nacionalidade/fortalecimento regional, e interior do Brasil, sempre houve uma certa décalage temporal, 
este subordinado ao problema religioso, estabelecendo uma hie- senão vejamos o que escreveu o próprio Mesquita, na condição de 
rarquia de prioridades para a emergente literatura mato- crítico literário, sobre o advento do romantismo em Mato Grosso em 
grossense” (ibidem). uma das suas colunas de A CRUZ, esta chamada Cavacos Quinze-

Tendemos a considerar  que engendrar intencionalmente nais, sob o pseudônimo de Marciano:
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O romantismo que, como phenomeno da evolução chorosas... e os assumptos mysticos e religiosos”.
literária, começou a manifestar-se no Brasil quando, no Não se fala em anacronismos, mas em retardanças, 
dizer de um dos nossos críticos, “em muitos outros cen- comuns na nossa história, como no caso do barroco mineiro, da 
tros  civilisados , já era clássico... veio a produzir entre segunda metade do século XVIII. Há uma grande diferença de 
nós os seus fructos à época justamente em que, pelo significados entre os dois termos, sobretudo na conceituação histo-
resto do paiz, o credo parnasianista se fizera definitiva- riográfica. Nela, o anacronismo é “o pecado dos pecados”, segun-
mente vitorioso. Assignalado como já foi o facto de do o juízo de Lucien Febvre.  Anacronismo é despropósito, estar fora 
reproduzir a nossa evolução beletrista os mesmos de tempo e lugar. É o risco maior das interpretações, tudo no 
cyclos que caracterizam o evolver da literatura nacio- campo hermenêutico. O que havia em Cuiabá era um notável 
nal, mister se faz accentuar, de par com esse facto, o destaque de uma sólida cultura clássica por parte de D. Aquino 
da retardança facilmente justificavel em nos chega- Corrêa, acompanhado pelo escritor José de Mesquita, de tendên-
rem os novos ideaes artisticos preconizados lá fora cias literárias românticas. Ocupavam posições-chave no universo 
pelas escolas triunphantes. cultural da cidade e tinham formação política bastante conserva-
Assim é que emquanto, no Rio e em S. Paulo, se fazia dora. Eram “antigos”, na querela sempre renovada, contra os “mo-
sentir  a reacção  pronunciada dos “novos” contra a dernos”. Reagiram às ideias novas, mas não conseguiram abafar as 
pieguice e a trivialidade em que ia decahindo a escola tendências maiores do tempo, pois estas lhes eram superiores em 
romantica, ahi por volta de 1870 a 1880, aqui em Cuya- expressão cultural, dimensão na qual o político sofre reavaliação. 
bá ( e Cuyabá quasi que literariamente significava todo Senão vejamos, dando voz ao próprio José de Mesquita, sob pseu-
Matto Grosso) os nossos primeiros poetas desferiam a dônimo de Hélio Maia, na sua crônica preferida de A CRUZ, intitula-
sua lyrica singela, docemente inspirada no estro dos da Canto de Página, de 17 de outubro de 1937: 
vates que José Veríssimo agrupou sob a denominação 
de “segunda geração romantica”. A chamada poesia modernista vai, aos poucos, adqui-
(...) É nos dois decennios de 1870 a 1890 que a poesia rindo adeptos em nosso meio. Vencendo resistências, 
romantica ostenta em Matto Grosso os seus mais carac- oriundas do commodo “laisser aller”, o livre-metrismo 
teristicos cultores: Amancio Pulcherio de França e José conquistou proselytos até entre poetas já formados na 
Thomaz de Almeida Serra... os corypheus do romantis- velha escola do soneto. Disso dão prova os “Rytmos 
mo entre nos... (edição de 09/IX/1923). Novos” de José de Mesquita, Franklin Cassiano e Oscari-

no Ramos.(Edição nº. 1306).
 A tese de José de Mesquita nos parece até mais ousada, ele 
fala em dupla retardança literária, do país e da região, demons- Vencendo resistências... o livre-metrismo dos rytmos 
trando com exemplos. Ia além, o crítico, pois dizia que se da poesia novos...conquistou proselytos...entre eles , José de Mesquita, pelo 
romântica passássemos à prosa e ao jornalismo, escrevia nos Cava- menos a confissão de uma intenção estética. Pelo estilo da crônica, 
cos, “os themas são sempre os mesmos, pessoaes, sem grande era mais intenção que escrita por parte de um poeta formado na 
descortino, e sem uma accentuação caracteristica ou regional”. “velha escola do soneto”. Aqui vale lembrar a origem renascentista 
Os jornalistas discutiam com ardor e “não raro com erudição, mas dessa forma poética, sempre atualizada.
sem originalidade, como os poetas cantam o eterno amor, as ninfas Já há, portanto, em 1937, uma adesão ou, pelo menos, uma 
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aceitação proclamada das novas formas de expressão. A resistên- ta. Essa obra é hoje tão vulgarizada no paiz que todos a 
cia política, de valores, é impotente frente a fenômenos culturais conhecem. E todos a admiram. (...) Em São Paulo, no 
maiores, principalmente quando estes atendem às necessidades Rio, em Mato Grosso preparam-se expressivas e espon-
da comunicação massiva, ou para a  cultura de massas. É nesse tâneas homenagens que, si ofenderão a modestia do 
ponto que Mello e Silva deram sua maior contribuição crítica no sacerdote, serão um título de glória para este notável 
artigo, quando apontam as instituições, IHGMT e CML nomeada- brasileiro.
mente, como pilares “de sustentação da literatura matogrossense 
ao tempo de sua organização enquanto sistema”. Em nossa opi- O prestígio  intelectual do arcebispo cuiabano nesse perío-
nião está aí o fulcro maior para pesquisas, para dissertações. A do era elevado. Ainda no ano anterior, em outubro de 1938, D. 
literatura sob o prisma do sistema literário, idéia antiga de Antonio Aquino foi indicado pelo Governo para ser o embaixador plenipo-
Candido, da década de 1950, mas ainda nova na pesquisa mato- tenciário do Brasil à Conferência Internacional de Instrução Públi-
grossense, que vale ser explorada, pois dará frutos. E por falar em ca, em Genebra, Suiça, na qual foi eleito vice-presidente do con-
sistema literário, não esqueçamos, entre outras, da sua dimensão clave (A CRUZ, edição nº.1359). Vargas, vendo longe, explorava o 
editorial, onde na fragilidade generalizada, sobressaía a moderna prestígio do arcebispo para consolidar a sua cuidadosa aproxima-
infraestrutura salesiana, a qual em Cuiabá dava suporte às acade- ção com o clero. Em Cuiabá, anos mais tarde, colheria preciosos 
mias. Tudo isso muito relativamente, pois o movimento editorial dividendos dessa empreitada (cf. PEDRAÇA, 2007).
local era fraco. De qualquer forma, no amplo campo das idéias, assim 

Enquanto isso, o lirismo conservador de D. Aquino se pauta- como só o anticomunismo, não consegue explicar toda a comple-
va pela cultura clássica, que sempre se atualiza. Aliás se atualiza xidade dessa reaproximação Estado – Igreja, também segundo 
porque clássico. Não vemos anacronismo nisso. Talvez, atitudes Milton Lahuerta (in: DE LORENZO e COSTA, 1997: p.99), a recusa ao 
reacionárias de conservadores sejam tomadas por tal, mas o modernismo tem variáveis outras, além da política, apesar da sua 
moderno irrompe, desde que culturalmente buscado ou, pelo relevância:
menos, almejado. Não é por acaso que, Menotti del Picchia, um 
dos expoentes do modernismo paulista, escreveu este caloroso A recusa ao modernismo – como um capítulo da polari-
elogio por motivo do jubileu episcopal de prata de D. Aquino, publi- zação ideológica – deve, contudo, ser vista com muita 
cado no Diário da Noite de São Paulo, em 14 de dezembro de 1939 cautela. Afinal, modernistas e antimodernistas coincidi-
e reproduzido pela A Cruz: am quanto à demanda de unificação cultural e não 

lhes era estranho o consenso internacional a respeito 
Grandes festas preparam nossos meios sociais e religio- da morte do liberalismo.
sos para celebrar a simpática efeméride. A elas me 
associo por antecipação, pois sou admirador do excel- Como historiador, somos de opinião que o posicionamento 
so antistite, cujo nome é glória do nosso clero e das frente às questões do modernismo no Brasil, ou nos grandes centros 
nossas letras. Foi Miguel Helou quem me aproximou do urbanos, denotava comportamentos políticos, vanguardistas ou 
academico e bispo. (...) Mas não necessitava desse retrógrados, articulados ao grande leque de opções ideológicas. 
contacto intimo para conhecer e admirar a copiosa Expressão disso, foi o racha radical dos modernistas nos anos trinta, 
obra do ensaista, do doutrinador, do orador e do poe- entre direitistas e esquerdistas, num primeiro momento e, depois, 
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entre cooptados e banidos, durante o Estado Novo. Aliás, grosso de como política cultural do governo, principalmente no Estado 
modo, a política cultural desse período, cooptou não apenas Novo, tendo a Marcha para Oeste sido implementada como o fio 
modernistas como, talvez principalmente, as suas idéias inovado- condutor dela. A integração que se praticava era centralista, 
ras. Houve uma notável coincidência entre as manifestações políti- subordinando e abafando manifestações regionalistas. O regional 
cas autoritárias e aquelas de natureza cultural visando conformar deveria estar a serviço da promoção nacional, ou como dizia o 
uma imagem identitária de nação: o Brasil brasileiro, com “com lema de  Rondon: “servir ao Brasil, em Mato Grosso”. Nesse sentido, 
esse coqueiro que dá coco” da Aquarela de Ary Barroso, seria sua o “telurismo regionalista” local talvez tenha repetido a experiência 
expressão perfeita em estilo samba exaltação gravado, entre romântica da própria literatura brasileira em fase de formação na 
outros, por Francisco Alves, em 1939. Uma idéia síntese, há muito primeira metade do século XIX, quando tinha o esplendor da natu-
perseguida pelos intelectuais, desde Euclydes da Cunha, com Os reza como tema e inspiração maior. Em certo sentido, também 
Sertões. (cf. SEVECENKO, 1999), mas que teria que esperar Gilberto telúrica... e indianista. A transculturação nos teria permitido as com-
Freyre para poder amadurecer. binações as mais variadas e surpreendentes.

Enfim, no Estado Novo houve um amalgama de tendências, Não poderíamos encerrar este aranzel sem nos referir ao 
conservadoras e inovadoras, muito apropriada aos objetivos var- artigo de Raimundo Maranhão Aires, n' A CRUZ de 08 de outubro de 
guistas de unificação nacional e de produção de uma ideologia 1939, intitulado A cultura moça de Mato Grosso. O autor era mem-
cívica a serviço do Estado (BERTOLINI, 2000), como corporação bro correspondente da Academia Matogrossense de Letras. Inicia 
maior e dirigido autoritária e autocraticamente pelo grande chefe o artigo se referindo à “nova literatura de Mato-Grosso... de cores 
carismático, como uma bandeira em marcha (RICARDO, 1941). Essa novas, (com autores) influenciados pelas correntes modernistas... 
unificação nacional, integração, deveria ser feita pelas políticas eminentes homens de letras (como) Cecílio Rocha e Lobivar 
públicas, dentre as quais, sobressaiam o incentivo à criação de Matos... “. Eis aí o que dizíamos: a nova geração chegava e pedia 
instituições (tipo Instituto Nacional do Livro e Serviço Nacional de passagem... mudaram-se os tempos, mudaram os homens. Com a 
Theatro) e à produção de artefatos culturais, tendo como suporte palavra, o articulista:
principal, as ondas de rádio. Pelo menos, esse era o projeto para a 
Rádio Nacional, quando foi encampada pelo governo, em 1940. No A terra de Virgílio Corrêa Filho, está sentindo, com as 
que tange à obra de Cassiano Ricardo, a insistência com ela, segun- gerações novas, o entusiasmo da grandeza que des-
do Alcir Lenharo, não é aleatória, pois, “através dela é que a ima- ponta, proporcionada pela vibração do pensamento 
gem plástica na Nação em movimento recebeu a interpretação jovial das mentalidades eruditas de amanhã. A poesia 
mais acabada e radical. Ricardo repensou  a Nação do seu aristocrática e lírica de D. Aquino Corrêa, o parnasianis-
momento a partir da premissa de que a Marcha para Oeste corrigia mo de Alírio de Figueiredo e Ulisses Cuiabano, como o 
e direcionava a linha da história brasileira para um ponto final neces- simbolismo de Oscarino Ramos, estão cedendo lugar 
sário: a confluência para o Estado Novo” (LENHARO, 1986: p. 61).    ao verso modernista de Lobivar Matos, autor inconfun-

Quanto à outra importante questão, aquela do “telurismo dível de Sarobá e aos sonetos festivos de Manoel de 
regionalista”, também levantada pelas autoras, esse foi um proble- Barros, Alberto Bomfim, Iturbídes Serra, Carlos Vandoni 
ma muito complicado em Mato Grosso e que mereceria um apro- de Barros e Glorinha Novis. (...) Se Ulisses Cuiabano con-
fundamento, pois naquela quadra histórica, na qual o fenômeno se serva o metro e a rima infalíveis, com cadências ajusta-
manifestou, tínhamos o nacionalismo e a questão da nacionalida- das e seguras, Lobivar encantou-se com o verso livre. 
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ÍNDIOS NAMBIQUARA: MÃOS MASCULINAS E FEMININAS 
NA CONFECÇÃO DOS ARTEFATOS

RESUMO
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Este artigo se propõe a apresentar os artefatos indígenas confeccionados e utilizados pelos Nambiquara, 
especialmente os grupos da Chapada dos Parecis: Halotesu, Kithãulhu, Sawentesu, Wakalitesu, Niyahlosu, Siwaihsu 
e Hinkatesu. Para isso, tomou como base as pesquisas de campo desenvolvidas entre os índios. Os resultados das 
pesquisas de campo foram associados aos estudos etnográficos referentes aos Nambiquara, a fim de concluir que 
a cultura material é compreendida por cento e duas peças, distribuídas em nove categorias artesanais. Destas, as 
mais representativas são “Utensílios e implementos de madeira e outros materiais”, “Adornos de materiais ecléticos, 
indumentária e toucador”. Da totalidade das peças, seis se encontram em desuso; onze peças foram recriadas 
pelos Nambiquara; e, finalmente, o sexo masculino é tanto o produtor quanto o usuário da maior parte dos espéci-
mes da cultura material Nambiquara.

Palavras-chave: Nambiquara, artefatos indígenas, cultura material.

This article intends to present the made indigenous workmanships and used by Nambiquara, especially the 
groups of the Plated of Parecis: Halotesu, Kithãulhu, Sawentesu, Wakalitesu, Niyahlosu, Siwaihsu and Hinkatesu. For 
that, it took as base the field researches developed among the Indians. The results of the field researches were 
associated to the studies ethnographic regarding Nambiquara, in order to conclude that the material culture is 
understood percent and two pieces, distributed in nine craft categories. Of these, the most representative are 
"Utensils and wood implements and other materials", "Decorations of eclectic materials, costume and dressing table." 
Of the totality of the pieces, six are in disuse; eleven pieces were recreated by Nambiquara; and, finally, the 
masculine sex is as much the producer as the user of most of the specimens of the material culture Nambiquara. 

Word key: Nambiquara, indigenous workmanships, material culture.
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 ste artigo, parte integrante da discussão proposta em “Além 
do Artefato: cultura material e imaterial Nambiquara” E(COSTA, 2008) se propõe a apresentar os artefatos confecci-

onados e utilizados pelos Nambiquara, especialmente os grupos da 
Chapada dos Parecis: Halotesu, Kithãulhu, Sawentesu, Wakalitesu, 
Niyahlosu, Siwaihsu e Hinkatesu. Para isso, tomou como base as 
pesquisas de campo desenvolvidas entre os índios nos anos de 
1982-1988, 1999-2000, 2005-2007. 

Em Mato Grosso e Rondônia, as imensas terras ocupadas 
celulares, aparelhos de som, motocicle-pelos grupos que compõem a sociedade Nambiquara se fragmen-
tas, bicicletas, bens que também podem taram. Diversas delas foram destinadas aos grupos Nambiquara, 

localizadas em três ecossistemas: Serra do Norte, Vale do Guaporé ser inseridos nas transações de emprésti-
e Chapada dos Parecis. Na área do Vale do Guaporé encontram- mo e permuta.
se a Terra Indígena Sararé, Terra Indígena Vale do Guaporé, Terra Mesmo que sejam produzidos individualmente e para usu-
Indígena Alantesu, Terra Indígena Taihãntesu, Terra Indígena Pequi- fruto próprio, o estar de posse pode ser extensivo a todos. O esforço 
zal, Terra Indígena Lagoa dos Brincos e Paukalirajausu (em identifi- desprendido no trabalho deve ser poupado e, por isso, se o que se 
cação); na Serra do Norte encontram-se a Terra Indígena Tubarão- necessita não existe na casa, mas há na do vizinho, o habitual é 
Latundê, Terra Indígena Pirineus de Souza e, finalmente, na Chapa- pedir emprestado, principalmente se não está sendo usado. 
da dos Parecis, a Terra Indígena Tirecatinga e Terra Indígena Nam- Emprestar ou doar aquilo que alguém precisa implica ao solicitado 
bikwara, esta última objeto do presente estudo. atender ao pedido e nunca negá-lo. O avarento não tem lugar na 

As pesquisas de campo indicaram que os grupos Nambi- sociedade Nambiquara.
quara da Chapada dos Parecis, aqui também denominados Nam- Têm por princípio possuir 
biquara do Cerrado, produzem cento e dois artefatos, distribuídos o estritamente necessário para 
em nove categorias: cerâmica, trançados, cordões e tecidos, ador- prover suas necessidades imedi-
nos plumários, instrumentos musicais e de sinalização, armas, utensí- atas.  Os Nambiquara não se 
lios e implementos de madeira e outros materiais e objetos rituais, preocupam em acumular bens 
mágicos e lúdicos. materiais, sejam eles artesanais 

Pode-se afirmar, portanto, que entre ou industrializados. Antes do 
os Nambiquara não há, com raríssimas contato com os não-indígenas, 
exceções, bens pessoais e sim coletivos. a tralha doméstica era compos-
As raríssimas exceções referem-se aos ta por pouquíssimos itens, o que 
bens adquiridos com recursos advindos proporcionava facilmente a sua 
da comercialização de colares de coco acomodação em um único 
tucum, principalmente, e da aposenta- cesto-cargueiro, bem como seu 
doria do FUNRURAL. É comum, por exem- transporte nas longas caminha
plo, a aquisição de óculos, aparelhos 

Esteira cerimonial

Pulseira cauda de tatu

Cesto-
cargueiro
coniforme
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das no período da estiagem. ge dimensões políticas, à medida que é sentida como fundamento 
Emprestar ou doar significa relacionar-se bem com os inte- de toda a sociabilidade e comunicação existente entre os homens 

grantes de sua sociedade. Essas atitudes praticadas pelos Nambi- e cumpre-se como constituição da vida social por um constante 
quara, portanto, consistem em uma maneira de obter mercadori- dar-e-receber.  Nesse sentido, entende que “a dádiva pressupõe 
as, conseguir um objeto particular. São exercidas para solidificar solidariedade e compromisso e, nesse sentido, um convite ou um 
uma afinidade entre os que trocam.  A prática de presentear é presente recusado pode significar o rompimento da relação e 
exercida por meio e sob a forma de partilha, constituindo-se em um mesmo animosidade”. (JUNQUEIRA, 2004: 253).
importante fator de coesão social, responsável pela movimenta- Assim, entre os Nambiquara do Cerrado, não possuir uma 

diversidade de bens materiais, seja ela artesanal ou industrializada, ção de bens, de serviços, de convites e de outras coisas possíveis de 
consiste em uma estratégia para reafirmar os laços de obrigações circularem. O ato de presentear produz vínculos sociais de solidari-
mútuas entre seus membros, quando o dar e o trocar têm dimen-edade, de compromisso, de reciprocidade que se manifestam nas 
sões imensuráveis.  diversas formas de troca e prestações, tal qual uma regra que 

A pesquisa participante possibilitou a análise das transfor-elege a obrigação de dar, de receber e de retribuir. Famílias se 
mações ocorridas na produção artesanal Nambiquara. A ela foi enlaçam em elos de consumo e de produção.  Os principais bens, 
adicionada às informações histórico-antropológicas obtidas nas quando necessários à família, são, de alguma forma, socializados 
fontes bibliográficas, em especial os estudos de Rego (1899), por empréstimo, permuta ou cessão espontânea.  
Roquette-Pinto (1919), Comissão Rondon (1946, 1947 e 1948), Lévi-A chave do comércio entre os Nambiquara está justamente 
Strauss (1948a, 1948b e 1979), David Price (1972), Desidério Aytai nessa espécie de desequilíbrio, ou seja, na ausência propositada 
(1977, 1981 e 1982), Miller (2007) e Costa (2008). Relacionar os dados 

do objeto.  E ainda, comercializar significa confiar, e entre partes 
mais atuais coletados em campo com as informações pretéritas 

distintas que mantêm uma relação de confiança, deve-se evitar o 
das fontes escritas possibilitou o entendimento de que a manuten-

conflito.  A troca possibilita que as pessoas envolvidas se encontrem 
ção dos valores encontra-se ao desígnio de uma permanência e 

de novo; a manutenção do comércio desequilibrado solidifique o “estabelece uma continuidade de aparências, mas serve a novos 
relacionamento e, principalmente para aqueles que vivem em objetivos; acompanha o movimento sempre preservando uma 
aldeias distintas, que os laços sociais mantenham-se.  relação como o passado”. E, ainda na trilha de George Balandier 

Viver em comunidade significa dar e trocar. Deve-se saber (1997: 39), o elo existente entre o passado-presente utiliza 
distinguir os objetos passíveis de transação, daqueles que possuem 
uma dimensão emblemática maior, vistos como continuidade da [...] as formas mantidas cujo conteúdo foi modificado; 
pessoa que o possui, não podendo ser inseridos no esquema de estabelece uma continuidade de aparências, mas 
negócios. A troca vai além da oportunidade de barganhar coisas, serve a novos objetivos; acompanha o movimento 
seja de que natureza for; é um mecanismo utilizado para obter sempre preservando uma relação com o passado; [...] 
apoio, quando laços de obrigações mútuas tecem-se e o que se uma tradição reelaborada, [que] intervém durante os 
quer permutar é envolvido de outros valores.  Assim, a idéia de que períodos onde o movimento se acelera e engendra 
o comércio se efetiva para manter as relações sociais, ao invés de grandes reviravoltas; permite dar um sentido ao novo, 

ao inesperado, à mudança, e de domesticá-los impon-adquirir mercadorias está firmemente fixado entre os Nambiquara. 
do-lhes um aspecto conhecido e tranquilizador. Ele A dádiva - aquilo que se dá - conduz a possibilidade da interdepen-
arma a interpretação, postula uma continuidade, dência.  Na trilha de Marcel Mauss (2003), a troca de dádivas atin-
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Panela e trempes de barro
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dados que extrapolassem os aspectos técnicos como, por lugar à panela e caldeirões de alumínio; o machado de pedra ao 
exemplo, a matéria-prima e tecnologia empregadas no fabrico.  de ferro; o ralador de lata deixa de lado o de “tábuas incrustadas 
Em algumas descrições, recorri à narrativa mítica, a fim de tornar de espinhos de certas palmeiras.” (LÉVI-STRAUSS, 1979: 270).
externar a crença do Nambiquara em relação ao surgimento da A balsa de talos de buriti, a bola de mangaba e a flauta de 
peça no cotidiano aldeão.  Também me preocupei em trazer infor- pã, por outro lado, não são mais vistas e não foram substituídas por 
mações sobre a ocasião em que é elaborada, quem confecciona, similares industrializados. O contato com os não-indígenas e com 
para quem, em que ocasião e, em alguns casos, como são manipu- outros povos indígenas trouxe para a navegação e travessia de rios 
ladas.  a igara monóxila, o barco de alumínio e o cabo de aço, o mesmo 

O leitor, tendo por base de estudo o artefato, terá a oportu- empregado nas Linhas de Telégrafo implantadas no início do sécu-
nidade de conhecer o comportamento individual e coletivo dos lo XX.  
Nambiquara do Cerrado. Muito mais do que isso, o artefato é reve- A balsa, implemento destinado à navegação feito de talos 
lado naquilo que é mais oculto quando está inserido em seu con- de buriti unidos por cipós, é comprovada tanto pelas fontes orais 
texto. É no momento em que são utilizados que atingem sua com- quanto pela documentação bibliográfica e iconográfica produzi-
pleteza. Corpo e peça unem-se numa operação para imprimir uma da pela Comissão Rondon.  Também Roquette-Pinto chama à 
forma que complementa homem e objeto. É como se o artefato atenção para o hábito de usar talos de buritis na travessia dos rios. 
estivesse à espera de mãos e corpos para impingir vida, imprimir Conforme seu testemunho, os Nambiquara “[...] não nadam nem 
marcas. Consequentemente, torna-se capaz de fornecer informa- navegam e, se precisam atravessar os rios, valem-se de um feixe de 
ções que identificam o papel daquele que usufrui do objeto. talos de buriti sobre o braço, à moda de um flutuador” (1919: 289).  

Com o passar dos tempos, o conjunto de artefatos que com- O pecíolo ou bainha das folhas dessa palmeira, depois de resseca-
põem a cultura material dos Nambiquara do Cerrado passa modifi- do, era amarrado em feixes e usado como balsa para a travessia 
cações. Os índios apontam como causas principais a drástica dimi- de rios.   Entretanto, a balsa de buritis foi paulatinamente substituída 
nuição de seu território e o avanço da presença dos agentes de pelo fio de aço empregado nas Linhas Telegráficas que, esticado 
contato, cada vez mais próximos de suas aldeias.  Como mãos de margem a margem, serve de travessia ao rio Juína, Sisunjausu.  
artesãs, os novos tempos modelam outras formas que, muitas vezes, Alguns anos após a instalação dos telégrafos, os fios passaram a 
se utilizam de matérias-primas industrializadas como, por exemplo, incorporar ao cenário Nambiquara.   
madeira beneficiada, telhas de amianto, lonas plásticas, fios de Os Nambiquara, para singrar os cursos dos rios, não têm o 
nylon e de algodão, canos de PVC, câmaras de ar de veículos, aros hábito de construir embarcações talhadas em casca de árvore, 
de bicicletas, vidros, dentre tantas outras.  como seus vizinhos Enawene-Nawe e Rikbaktsa, por exemplo.  Nos 

A tralha doméstica - objetos vinculados a casa e seu uso - reatos oriundos das publicações da “Comissão Rondon” são tam-
sofre transformações e, em alguns casos, substituições. Dentre as bém encontradas indicações dos índios utilizando talos de buriti. 
cento e duas peças inventariadas durante a pesquisa de campo, Esses estudos informam que os Nambiquara “[...] não sabem cons-
apenas seis não são mais encontradas no dia-a-dia dos Nambiqua- truir canoas; atravessam os rios a nado, quando muito pondo sob o 
ra, equivalendo a 9,27%. Destas peças, três foram substituídas por braço esquerdo um feixe de talos de buriti, material que bóia tão 
similares, o que não ocorreu com as demais. Entretanto, esse fato bem como a cortiça.” (ANONIMO, 1916: 327). Como complemento 
não implica no desconhecimento de sua existência em tempos dessa informação, o Padre Mello (s/d.: 18) informa que
pretéritos, por parte dos mais jovens. Assim, o pote de cerâmica deu 
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apenas usam para transpor os rios de jangadinhas, ou nados e entoados pelos Nambiquara do Cerrado, a flauta de pã 
melhor, de uns molhos grandes de talos de buriti, sobre encontra-se classificada como aerofone. Destes, cinco são elabo-
os quais impõem seus cestos e armas e nadam para a rados com taquara, de diferentes dimensões quanto ao tamanho e 
outra margem, segurando neles. Nos rios mais estreitos, diâmetro.  Apenas a flauta nasal é feita com o fruto maduro da 
mas que não dão vão, fazem pinguela. cabaceira e a única que o som provem da corrente de ar oriunda 

do sopro nasal. 
Da mesma forma que a balsa de buriti, a bola de mangaba Por não confeccionarem e utilizarem mais a balsa, a bola, a 

foi outro item da cultura material que deixou de existir entre as práti- flauta de pã, o machado de pedra, o pote de cerâmica e o rala-
cas lúdicas dos Nambiquara do Cerrado, habitantes da Terra Indí- dor, os Nambiquara não deixaram de executar todas as etapas 
gena Nambiquara. Oca a leve, com cerca de 20 centímetros de que compõem o processo de fabrico propriamente dito, desde a 
diâmetro, era inicialmente disposta no centro do pátio, quando os coleta da matéria-prima, passando pela elaboração até seu uso.  
índios encontravam-se divididos em dois partidos, não havendo um Isso significa que em virtude dessas peças não se fazerem mais pre-
número estabelecido para cada um deles. Não existiam regras sentes no universo Nambiquara, sua perda vai além do artefato 
rígidas, mas o que se prezava era que a bola só podia ser tocada propriamente dito.  O deixar de fazer a balsa, a bola, a flauta de pã, 
com a cabeça. A atividade começava no momento em que um o ralador, o pote de cerâmica e o machado de pedra implica não 
dos jogadores atirava-se ao chão com o objetivo de impulsionar a necessariamente na perda material, mas também nos saberes 
bola com a testa. Os jogadores contrários arremessavam-na para o correlacionados à sua confecção e uso. A pedido, em fins dos anos 
campo adversário por meio de cabeçadas que propiciavam o de 1980, os índios elaboraram a flauta de pã e o pote de cerâmica. 
arremesso do corpo, semelhante ao movimento de mergulho. Na aldeia, alguns dias depois, essas peças, feitas com tanto zelo e 
Quando a bola ultrapassava a linha demarcada, novamente era que despertaram o interesse dos índios, encontravam-se obsoletas, 
retornada ao campo. Durante algum tempo, em diversos lances, num canto qualquer do interior da casa.
via-se a bola arremessada de cabeça em cabeça, até que, impul-  Aqueles objetos não mais encontrados no cotidiano Nam-
sionada com mais força, passava pelos jogadores do lado oposto, biquara indicam, além de sua privação propriamente dita, a perda 
caindo no chão. Os índios contam que durante a partida, comu- de saberes correlatos à sua confecção e ao seu uso.  O deixar de 
mente ouvia-se gritos de alegria da torcida e da parte daqueles usar essas peças, alheias às práticas atuais dos índios, implica na 
que marcavam o lance.  O jogo, em seguida, reiniciava-se. diminuição do “volume mental” coletivo do território ocupado, pois 

Atualmente, os grupos Nambiquara habitantes da Terra a dispersão necessária à coleta da matéria-prima também exige 
Indígena Tirecatinga, localizada a Leste da Terra Indígena Nambi- um conhecimento profundo de uma vasta área.  Marcel Mauss 
quara, especialmente Wakalitesu, praticam o jogo de bola de (2003: 468-469) explica que o “volume mental” refere-se à área que 
cabeça, igualmente aos seus vizinhos Paresi, Irantxe, dentre outros. se consegue abarcar com o pensamento; é a extensão de seu 

Como a balsa de buriti e a bola de mangaba, a flauta de pã conhecimento geográfico, fundamental à atividade da coleta da 
não é mais vista entre os Nambiquara do Cerrado. Consiste em um matéria-prima. 
instrumento musical de sopro, de apanágio masculino, formado Além da diminuição gradativa do conhecimento geográfico 
por cinco tubos de taquara que produzem sons diferenciados, do território tradicionalmente ocupado pelos índios, a perda esten-
unidos com fio de tucum em ordem de comprimento para formar de-se a outra esfera do conhecimento, não mais material, mas ima-
uma única peça. Como todos os instrumentos musicais confeccio- terial.   No caso do fuso, por exemplo, uma peça que vem, pouco a 
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dorsal de
fibras

Colar de cordões
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aos interessados a continuidade dos estudos no trato com foram elaborados à vista da própria peça e, quando possível, suas 
os artefatos confeccionados pelos indígenas no Brasil. dimensões obedeceram às peças originais.

A denominação de alguns artefatos aqui apresentada foi Fazer convergir uma sistematização que não se afastasse 
criada por não haver correspondência no referido dicionário. Nes- da proposta de Berta G. Ribeiro consistiu em uma das principais 
tes casos, principalmente a sua função e matéria-prima tiveram preocupações do presente inventário. Quanto às descrições, há 
relevante papel em sua classificação. A uniformização terminológi- muito mais a acrescentar em cada uma das peças, levando-se em 
ca é de fundamental importância à medida que afasta as possíveis consideração as dimensões sociais, políticas, econômicas, religio-
dificuldades que possam ocorrer no trabalho de indexação e identi- sas, míticas e lúdicas que cada uma carrega em si mesma.  Assim, 
ficação dos artefatos, além de recuperar informações, evitando a entendido como uma trilha inicial, este estudo apresenta para 
perda de conhecimentos ancestrais contidos no campo da etnolo- cada um dos artefatos elencados um texto descritivo, ainda que 
gia.  introdutório, à espera de dados complementares mais apurados 

Na classificação daqueles artefatos Nambiquara que não sobre a cultura imaterial Nambiquara.  A cada viagem de campo 
foram contemplados pelo estudo de Ribeiro, foi preciso estabelecer ao “país dos Nambiquara” são acrescidas novas informações às 
relações com outras pesquisas referentes aos cordões, tecidos, descrições das peças. É como se cada um delas possuísse uma vida 
trançados, instrumentos musicais, adornos plumários, objetos mági- própria que se transforma e se deixa revelar com o tempo.
cos e lúdicos, dentre outros.  Além das obras específicas sobre os Atualmente, com base no levantamento dos itens que com-
Nambiquara, como bases inspiradoras adotei outros estudos que põem a cultura material dos Nambiquara do Cerrado, minhas pes-
tiveram o propósito de descortinar ainda mais meu olhar às discus- quisas de campo indicam a presença de cento e dois artefatos, 
sões não contempladas.  Refiro-me às publicações “Bases para inclusos aqueles advindos com o contato com os não-indígenas, a 
uma classificação dos adornos plumários dos índios do Brasil”, de saber: carretel, cesta, estilingue, formão, igara monóxila, máscara 
Berta G. Ribeiro (1957), “Introdução ao estudo da música indígena para mergulho, perfurador, prensador de munição e remo foliáceo. 
brasileira”, de Helza Camêu (1977), “Suma etnológica brasileira”, Quanto à designação dos artefatos, esclareço que entre os 
coordenada por Berta G. Ribeiro (1986) e “Equipamento doméstico cento e dois termos atribuídos aos artefatos Nambiquara, apenas 
e de trabalho”, de Lúcia Hussak van Velthem (1986). Estes estudos 
possibilitaram-me criar e complementar a nomenclatura dos artefa-
tos Nambiquara, em especial, na adoção de uma linguagem perti-
nente à cultura material, adentrando na esfera imaterial, não me 
afastando da proposta de sistematização apresentada por Ribeiro.  

A documentação iconográfica aqui apresentada foi ela-
borada com tinta nanquim sobre papel vegetal e entra como 
parte integrante da própria definição das peças, a fim de facilitar, 
ainda mais, a sua visualização. Os desenhos referentes ao Capace-
te couro de onça e Machado de pedra encabado-dobrado, 
peças que caíram em desuso, foram traçados a partir das ilustra-
ções existentes na obra de Roquette-Pinto, “Rondônia”, e na de 
Berta G. Ribeiro, “Dicionário do artesanato indígena”. Os demais 

Pente singelo de uma haste

Brincos emplumados
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seis não se encontram idênticos aos arrolados no “Dicionário gio do pajé e não de todos os homens, como é o caso da Segunda.
do artesanato indígena”, comprovando a amplitude atingida pelo Assim, por não apresentarem correspondência no “Dicioná-
estudo de Berta Ribeiro.  Dentre esses artefatos encontram-se: 1) rio do Artesanato Indígena”, os artefatos foram nomeados seguin-
vara para a queima do fumo, empregada no preparo do fumo; 2) do a proposta de Berta Ribeiro, ou seja, função e/ou matéria-prima. 
cordão mágico de parto para designar um cordão enodado, con- O mesmo ocorreu em relação à categoria de cada um, quando 
feccionado com a fibra da palmeira do tucum, destinado a facilitar sua terminologia obedeceu à técnica de fabrico (cerâmica, tran-
o parto. Contudo, esta designação foi inspirada no termo “cordão çados, cordões e tecidos), matéria-prima e função (adornos plu-
mágico de caça”, encontrado no “Dicionário do artesanato indíge- mários, adornos de materiais ecléticos, indumentária e toucador, 
na”. Refere-se a um artefato dos Taulinpáng, que tem a função de instrumentos musicais e de sinalização, armas, utensílios e imple-
trazer “êxito ao caçador em suas excursões de caça. Consiste num mentos de madeira e outros materiais e objetos rituais, mágicos e 
cordão provido de uma ranja de múltiplas cordinhas finas.” (RIBEIRO, lúdicos).
1988: 299); 3) amuleto fusiforme que, diferente do estudo de Berta Na Tabela I, Artefatos Nambiquara: categoria artesanal, 
Ribeiro, não o denominei com o nome da etnia que o confecciona, encontram-se, em ordem alfabética, as peças levantadas durante 
e sim tomei por base o seu formato; 4) base de madeira para desig- as pesquisas de campo, com a categoria correspondente a cada 
nar o apoio necessário à confecção de adornos, especialmente os uma delas.  Na Tabela II, Categoria artesanal das peças: quantida-
colares de sementes; 5) brinquedo de taquara quando também de, os artefatos acham-se distribuídos por categorias, indicando a 
levei em consideração a matéria-prima para a designação dos quantidade de cada uma delas. Na Tabela III, Divisão sexual do 
objetos lúdicos; 6) narigueira emplumada do pajé para diferenciar trabalho: confecção e uso, que aponta a quantidade de peças 
da narigueira emplumada, pois o uso da primeira parece ser apaná- confeccionada e utilizada por homens e mulheres.

CATEGORIA ARTESANAL
Trançados
Objetos rituais mágicos e lúdicos
Adornos de materiais ecléticos, indumentária e toucador
Instrumentos musicais e de sinalização
Objetos rituais, mágicos e lúdicos
Armas
Armas
Adornos de materiais ecléticos, indumentária e toucador
Adornos plumários
Cordões e tecidos
Adornos de materiais ecléticos, indumentária e toucador
Adornos de materiais ecléticos, indumentária e toucador
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais

ARTEFATOS
Abano trançado

Amuleto fusiforme
Anel

Apito de cabaça
Arco

Arco plano-côncavo
Arpão

Aro de folíolo
Aro emplumado

Aro tecido
Auricular discóide vazado

Auricular fragmento de madrepérola
Balsa

Tabela I: Artefatos Nambiquara: categoria artesanal
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Adornos de materiais ecléticos, indumentária e toucador
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais
Objetos rituais, mágicos e lúdicos
Objetos rituais, mágicos e lúdicos
Arma
Objetos rituais mágicos e lúdicos
Cordões e tecidos
Adornos plumários
Objetos rituais, mágicos e lúdicos
Objetos rituais, mágicos e lúdicos
Adornos de materiais ecléticos, indumentária e toucador
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais
Trançados
Trançados
Objetos rituais, mágicos e lúdicos
Objetos rituais, mágicos e lúdicos
Objetos rituais, mágicos e lúdicos
Adornos de materiais ecléticos, indumentária e toucador
Adornos de materiais ecléticos, indumentária e toucador
Adornos de materiais ecléticos, indumentária e toucador
Cordões e tecidos
Adornos de materiais ecléticos, indumentária e toucador
Adornos de materiais ecléticos, indumentária e toucador
Adornos de materiais ecléticos, indumentária e toucador
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais
Objetos rituais, mágicos e lúdicos
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais
Adornos plumários
Objetos rituais, mágicos e lúdicos
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais
Adornos de materiais ecléticos, indumentária e toucador
Trançados
Objetos rituais, mágicos e lúdicos
Adornos de materiais ecléticos, indumentária e toucador
Instrumentos musicais e de sinalizaçãoI

Bandoleira coco tucum
Base de madeira

Bola
Bolsa de cabaça

Borduna cuneiforme espatulada
Braçadeira de fibras

Braçadeira tecida
Brincos emplumados

Brinquedo boneco cabaça
Brinquedo de taquara

Capacete couro de onça
Carcás de taboca

Carretel
Cesta

Cesto-carqueiro coniforme
Cesto-cargueiro coniforme

Chocalho em cacho
Cigarro

Cinto coco tucum
Colar canutilhos de taquara

Colar contas coco tucum
Colar de cordões

Colar de sementes
Colar dentes de mamífero

Colar garras de onça
Colher de cabaça

Cordão mágico de parto
Cuia

Diadema vertical
Escultura zoomorfa

Escumadeira
Espátula para pintura facial e corporal

Esteira cerimonial
Estilingue

Fita frontal de folíolo
Flauta de pã
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Instrumentos musicais e de sinalização
Instrumentos musicais e de sinalização
Instrumentos musicais e de sinalização
Instrumentos musicais e de sinalização
Objetos rituais, mágicos e lúdicos
Armas
Armas
Armas
Armas
Armas
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais
Adornos de materiais ecléticos, indumentária e toucador
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais
Objetos rituais, mágicos e lúdicos
Objetos rituais, mágicos e lúdicos
Objetos rituais, mágicos e lúdicos
Cordões e tecidos
Adornos de materiais ecléticos, indumentária e toucador
Objetos rituais, mágicos e lúdicos
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais
Adornos plumários
Adornos plumários
Adornos de materiais ecléticos, indumentária e toucador
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais
Trançados
Adornos de materiais ecléticos, indumentária e toucador
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais
Objetos rituais, mágicos e lúdicos
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais
Cerâmica

Flauta dupla
Flauta nasal

Flauta reta com ressoador
Flauta reta sem aeroduto

Flecha
Flecha-curabi farpada

Flecha espeque
Flecha fisga

Flecha lanceolada
Flecha rombuda

Formão
Furador de lábio e nariz

Fuso
Igara monóxila

Instrumento cirúrgico
Instrumento cirúrgico perfurante

Jarreteira de fibras
Jarreteira tecida

Labrete de taquara
Lança cerimonial

Machado de pedra encabado dobrado
Máscara para mergulho

Moquém
Narigueira emplumada

Narigueira emplumada com roseta
Narigueira de taquara

Nivelador
Pau de cavouco

Paus ignígeros
Peneira

Pente singelo de uma haste
Perfurador

Peteca
Pilão vasiforme

Polidor de madeira
Pote
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Utensílios e implementos de madeira e outros materiais
Adornos de materiais ecléticos, indumentária e toucador
Adornos de materiais ecléticos, indumentária e toucador
Adornos de materiais ecléticos, indumentária e toucador
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais
Objetos rituais, mágicos e lúdicos
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais
Objetos rituais, mágicos e lúdicos
Objetos rituais, mágicos e lúdicos
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais
Cordões e tecidos
Trançados
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais

Prensador de munição 
Pulseira cauda de tatu

Pulseira coco tucum
Pulseira dentes de mamífero

Ralador de lata
Ralador retangular plano

Recipiente de cabaça
Remo

Vara para o preparo do fumo 
Vestimenta dorsal de fibras

Tabaqueira de cabaça
Tabaqueira do pajé

Tanga de fibras
Tear

Tipóia tecida
Tipóia trançada

Trempe de pedra

Tabela II: Categoria artesanal das peças: quantidade

CATEGORIA ARTESANAL DAS PEÇAS
Cerâmica
Trançados

Cordões e tecidos
Adornos plumários

Adornos de materiais ecléticos, indumentária e toucador
Instrumentos musicais e de sinalização 

Armas
Utensílios e implementos de madeira e outros materiais

Objetos rituais, mágicos e lúdicos

1
5
5
5

25
6
8

27
20

0,99
4,95
4,95
4,95

24,75
5,94
7,92

26,73
19,80

TOTAL DAS PEÇAS %

Tabela III: Divisão sexual do trabalho: confecção e uso

SEXO
Masculino

Feminino
Masculino/Feminino

CONFECÇÃO
70
14
17

USO
33
8

50
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Após a leitura analítica da consolidação dos dados apre- No que se refere à relação entre “bens” e “cesta” estabele-
sentados nas Tabelas I, II, III e IV, referentes aos artefatos que com- cida por Lévi-Strauss, pode-se afirmar que também nos dias de hoje 
põem a cultura material dos índios Nambiquara do Cerrado, pode- os pertences da família encontrar-se-ão nela bem acomodados. 
se afirmar que: As mulheres poderão transportar às costas seus cestos-cargueiros 

com seus bens à medida que os itens que compõem a cultura mate-
rial serão elaborados conforme a necessidade.1. O resultado das pesquisas de campo apontou que a cul-

E, assim, numa combinação dos pensares de Lévi-Strauss e tura material é compreendida por 102 peças;
Roquette-Pinto, diz-se que todos os bens dos Nambiquara cabem 

2. As três categorias artesanais mais representativas são 
facilmente na cesta carregada pelas mulheres, quando conduzem 

“Utensílios e  implementos  de madeira  e  outros  materia-
tudo quanto possuem.

is”, com vinte e sete itens, “Adornos de materiais ecléticos, 
indumentária e toucador”, com vinte e cinco peças e 
“Objetos rituais, mágicos e lúdicos”, com vinte unidades;

3. A categoria artesanal com menos representatividade é a 
“Cerâmica”, com apenas um item, a panela;

4. Das cento e duas peças, seis se encontram em desuso: 
ANONIMO. Missão Rondon. Apontamentos sobre os trabalhos reali-balsa, bola, flauta de pã, machado de pedra encabado-
zados pela Commissão de Linhas Telegraphicas Estrategicas de dobrado, panela e ralador retangular plano;
Matto-Grosso ao Amazonas sob a direcção de Candido Mariano 5. Das seis peças em desuso, três foram substituídas por simi-
da Silva Rondon de 1907 a 1915. Rio de Janeiro: Typ. do Jornal do lares: machado de pedra encabado-dobrado, panela e 
Commercio, de Rodrigues & C., 1916.

ralador retangular;

6. Onze peças, de confecção indígena, foram recriadas AYTAI, Desidério. Um mito Nambikuara: a origem das plantas úteis. 
pelos Nambiquara: cesta, colar de miçangas e sementes, In: Publicações do Museu Municipal de Paulínia. Paulínia, v. 1, n. 6, p. 
máscara de mergulho, arpão, prensador de munição, 4-9, 1977.
ralador de lata, carretel, formão, perfurador de metal, 

______. A flauta nasal Nambikuara /2/. Publicações do Museu Muni-igara monóxila e remo.
cipal de Paulínia. Paulínia, v. 3, n. 1, p. 11-26, 1981.7. Não foi adotado o grupo “uso pessoal”, encontrado nas 

categorias “Trançados” e “Adornos de materiais ecléti-
_____ . A flauta nasal Nambikuara /3/. Publicações do Museu Muni-

cos, indumentária e toucador”, do “Dicionário do Artesa-
cipal de Paulínia. Paulínia, v. 3, n. 18, p. 12-19, 1982.

nato Indígena”, em virtude de os bens manufaturados 
encontrarem-se fortemente caracterizados como de uso BALANDIER, Georges. A desordem: elogio do movimento. Tradução 
coletivo; Suzana Martins. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.

8. O sexo masculino é, por excelência, tanto o produtor 
CAMÊU, Elza. Introdução ao estudo da música indígena brasileira. quanto o usuário da maior parte dos espécimes da cultu-
Conselho Federal de Cultura. Departamento de Assuntos Culturais. ra material Nambiquara.
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HISTÓRIA ORAL: 
UMA POSSIBILIDADE METODOLÓGICA QUALITATIVA À 

PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL

RESUMO

Dr.ª Arlete B.de Oliveira
UFMT - ICHS – SES - arlete@ufmt.br

Este texto trata do uso da História Oral como recurso e possibilidade metodológica diferen-
ciada de se fazer pesquisa em Serviço Social e no Mundo do Trabalho, em uma ótica interdiscipli-
nar. Enfatiza as perspectivas qualitativas em complementaridade à quantitativa e recusa do 
viés da excludência, em geral presente na discussão da cientificidade quanto à escolha do 
método, metodologia e os instrumentais técnicos de pesquisa. Definiu-se pela pesquisa social 
com o uso de fontes orais, preservação da memória histórica e construção de acervos acadê-
micos, dado a resistência ou indiferença de determinada parcela de pesquisadores/as, com 
óbices à área que nesta reflexão se coloca à inserção nesse espaço, inclusa as de História, 
Antropologia e Sociologia, por considerá-la prerrogativa de seus campos disciplinares. Destarte, 
a reflexão respalda - se em estudos primígenos de autores brasileiros das áreas Ciências Huma-
nas e Sociais, do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil - 
CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas/RJ, décadas de 50 a 70 do século XX – baseados no currí-
culo do Oral History Program, da Columbia University, com recorte e trato dos princípios do “mé-
todo” da História Oral (MORAES, 1998). Assim, o espaço às Ciências Sociais se consolida em 1994, 
após o II Encontro Nacional de História Oral: História Oral e Multidisciplinaridade, permitindo às 
ditas áreas se colocarem no debate do uso dessa metodologia às suas particularidades profissi-
onais, oportunidade materializada nos trabalhos desenvolvidos nos programas de Pós-
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these, may be included the history, anthropology and sociology Graduação dos Departamentos de História da Pontifícia 
researchers themselves because they consider this issue as a Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP e de Cam-
prerogative of their own disciplinary fields, creating obstacles to the 

pinas - São Paulo, PUCAMPI, e, particularmente, no Servi- field that now sets itself down for thinking and inclusion in this gap. 
ço Social da PUC/SP, através do seu Núcleo de Estudo e Thus, thinking  is based on the first studies of Brazilian 

researchers in the fields of History and Social Sciences and on the Pesquisa sobre Identidade/NEPI, donde emerge o vín-
courses offered by the Center for Research and Documentation of culo e comunhão ora apresentados. Esse movimento 
Brazilian Contemporary History - CPDOC, of the Getúlio Vargas 

possibilitou às experiências sociais pesquisadas sobre o 
Foundation, RJ, as to the decades from the fifties to the seventies of 

mundo do trabalho se desvelarem em toda plenitude the twentieth century, based on the curriculum of the Oral History 
Program of the Columbia University, inserting and processing  the  com os significados e inflexões causados, expressos pela 
principles of the Oral History “method” (MORAES, 1998).voz dos sujeitos, construtores, partícipes e narradores de 

Thus, the space of Social Sciences was consolidated in 1994, sua própria história (OLIVEIRA, 2000, p. 220). Assim, a con-
after the Second National Meeting of Oral History: Oral History and 

cepção do trabalho é enriquecida por contribuições de Multi-disciplinary approach, allowing the so-called fields to take 
estudiosos marxistas britânicos, como E. P. Thompson, A. part in the debate and to associate the use of this methodology to 

their professional specificities. An opportunity that was materialized Portelli, W. Benjamin, dentre outros, dada a abertura 
in the work developed in the programs of the Post-graduation para se rediscutir e atualizar as interpretações em tela, 
Department of History at the University of São Paulo-PUSP/FFCH and 

com recorrência a recursos da historiografia brasileira e at the Catholic University of São Paulo-PUCSP and PUCAMP. And 
internacional. particularly, in the Social Service of the PUC/SP, through its Center for 

Study and Research on Identity/NEPI, from which emerge the hue, Palavras-chave: História Oral, Possibi l idade 
the bonds and the fellowship presented here, by allowing studies of 

metodológica, Serviço Social e Mundo do Trabalho. social experiences and experiences from the world of work to bloom 
in a complete way with the meanings and inflections caused, 
expressed through the voice of these individuals, builders, 
participants and narrators of their own history (OLIVEIRA, 2000, This paper deals with the use of Oral History as a means and a 
p.220). A conception that has been enriched by contributions from differentiated methodological possibility of carrying out research on 
British Marxist scholars such as E. P. Thompson, A. Portelli, W. Social Work and on the Working World through an interdisciplinary 
Benjamin, among others, given the opening to discuss again and viewpoint. It emphasizes the qualitative perspectives in 
update the interpretations on screen, making use of resources of  complementing the quantitative ones and refuses the excluding 
Brazilian and international historiography. bias which generally is present in discussions of  scientific character 

as to the choice of method, methodology and technical tools of 
Key Works: Oral History; Social Work and the World of Work.research. In this case, it defines the profile of social research with the 

use of oral sources, preservation of historical memory and the 
construction of academic records, before the resistance or 
indifference to this modality by specific parts of researchers. Among 

ABSTRACT

.  
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Por conseguinte, tem-se a dizer que a 

Neste texto, a proposta focal é a inserção da área das interlocução dos pesquisadores da História Ora, no 
ciências sociais no curso do diálogo posto em cena, Brasil, deu-se inicialmente, nos anos 50, com 
particularmente no que concerne à profissão de Serviço 

estudiosos internacionais mexicanos e norte-
Social. Pontua determinados aspectos que permitem 

americanos, apresentando os princípios do “método firmar a posição de ser o uso da História Oral, uma rica 
possibilidade metodológica qualitativa diferenciada de da História Oral” que norteavam o currículo do Oral 
se pesquisar. History Program, da Columbia University. Tal 

Todavia, para discutir a questão da História Oral interlocução foi retomada na década de 90 e 
e a relacionar com o Serviço Social na perspectiva intensificada na atualidade através do diálogo com 
assinalada, é indispensável se pautar por duas pesquisadores que fazem uma leitura do marxismo de 
exigências fundamentais. Uma, de cunho mais cunho contemporâneo, a exemplo de Edward. 
abrangente, que envolve a discussão das áreas Thompsom; Alessandro Portelli; Walter Benjamin, 
científicas em geral quanto às questões teóricas e dentre outros.
metodológicas que encerram, e outra que demanda No Brasil, anos 90 a 2000, o impulso deu-se com 
contextualização da referida discussão, objeto desta os pesquisadores dos Departamentos de História da 
reflexão no cenário brasileiro em que a mesma se USP/SP; UNICAMPI, UNESP/SP, PUC/SP e, mais 
insere e é referenciada. precisamente, com o Projeto História da São Paulo, 

Tomar-se-á como ponto de partida a segunda particularizado o Programa de Pós-Graduação do 
exigência e a ela retomará posteriormente, por Serviço Social, por onde se deu a aproximação 
circunscrever todo o espaço em que a interlocução gradativa da temática. Integram o conjunto de 
proposta se desenvolve, enquanto a primeira servirá referenciais consultados nesse período os estudos 
como referencial panorâmico para situar a questão realizados pelo CERU; FGV; UFPE, UnB e, nos anos 2000 
em âmbito geral, que possibilite aprendizagem e até o presente momento, as obras dos historiadores 
entendimento do percurso reflexivo executado.
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da UFMT, que se dedicam a essa temática, conforme Tese Doutoral (OLIVEIRA, 2000 p. 199-260) foram 

citados na bibliografia que dá sustentação a este transpostos aos conteúdos das disciplinas do Currículo 

trabalho. de Serviço Social/UFMT, Pesquisa Social I e II e, aos 

 Em âmbito geral, apreendeu-se que os trabalhos da Linha de Pesquisa: Serviço Social e 

interlocutores das instituições de ensino e de pesquisas Mundo do Trabalho, à qual esta docente se vincula. 

elencadas passaram a dialogar entre si e a estreitar o Registra-se ainda que as aproximações sucessivas 

intercâmbio com os estudiosos internacionais. Ao com a História Oral continuaram se processando 

grupo brasileiro pode ser conferido destaque a: Maria através do uso de produções de docentes e técnicos, 

Isaura Pereira de Queiroz; Marieta de Moraes; Maria historiadores ou não da UFMT e do Estado de Mato 

Antonieta Antonacci; Antonio T. Montenegro; Déa Grosso em geral, a saber: Dourado, Nileide S (2007); 

Fenelon; Heloisa de Faria Cruz; Marcos Antonio da Galetti, Lilian S. (2000) G; Guimarães Neto, Regina B 

Silva; Janaina Amado; José Carlos Barreiro; Alice (01996 – 2002); Leite, Mário César S (2000); Mendonça, 

Beatriz Gord Lang. José Sebe Bom Meihy; Yara Khoury; Rubens (1999); Silva; Siqueira, Elizabeth M. (1990-2002). 

Denize Bernuzzi de Sant'Anna; Olga Rodrigues M. V. A retomada dessa abordagem em data mais 

Simson; Júlio P. Filho, conforme elenca Lang (1996, p. 4- recente, agosto de 2009, ocorreu quando a 

17). historiadora Nileide S. Dourado (2009), Supervisora do 

E no que se refere à área de Serviço Social, a Núcleo de Documentação Informação Histórica 

iniciação ocorreu durante o período de meu Regional – NDIHR, do Instituto de Ciências Humanas e 

doutoramento, anos 1997 a 2000, na PUS/SP, sob a Sociais - ICHS, da Universidade Federal de Mato 

orientação de Maria Lúcia Martinelli, coordenadora Grosso - UFMT, a convite do Programa de Pós-

do DESMEMBRAR A SIGLA PRIMEIRO – NEPI, Graduação em Políticas Sócias – ICHS, divulgou os 

referenciado na introdução. Os conhecimentos trabalhos efetuados pelo NDIHR, divulgando-o como 

advindos dessa inserção, além de compor o corpo da mais um espaço de pesquisa disponibilizado por esta 
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observado o devido rigor teórico metodológico requeri-
Instituição de Ensino Superior – IES, à comunidade 

do, faz-se mister rememorar a primeira exigência pontu-
acadêmica e à sociedade em geral, interessada na ada inicialmente. Trata-se de uma discussão que prece-
temática. Essa abertura atende aos interesses de de a questão central deste trabalho, porém, disposta 

nesta ordem, por julgar didaticamente a mais adequa-refinar o conhecimento e o uso da História Oral nas 
da para situar a sua compreensão.

pesquisas da área do Serviço Social, de acordo com o 
Em decorrência, abstrai-se dos referenciais 

expresso nos itens e formas que se seguem
teóricos consultados o ponto consensual de se 

entender a metodologia como um caminho 

percorrido pelo pensamento e prática no ato de 

desvendar e interpretar a realidade, portanto, 

ocupando um lugar central no interior das teorias a Este texto, de cunho ensaísta, passível de críticas e 
correções, respalda-se na produção de autores brasilei- elas referidas. Vale dizer que a metodologia contém, 
ros e estrangeiros, cujas concepções serviram de parâ- concepções teóricas de abordagem, conjunto de 
metros norteadores para a presente reflexão. Procurou-

técn icas  e  in s t rumenta i s  que caminham se abstrair os subsídios que justificam considerar a pes-
estreitamente interligados à apreensão dos quisa qualitativa com o recurso da História Oral e uso de 

fontes orais em geral, uma possibilidade metodológica conhecimentos da realidade pesquisada, com vistas 
histórica peculiar, compatível com a natureza do Servi- a documentá-la e transformá-la a partir das 
ço Social e, por conseguinte, uma forma diferenciada 

condições sociais objetivas existentes. de se realizar as pesquisas da área, respeitando o esta-
Ao encaminhar a discussão nesse prisma, há tuto ontológico da profissão, que se materializa na e 

através das práticas sociais concretas de seus sujeitos uma necessidade imperiosa de referenciar, ainda 
históricos, inseridos e datados em formação societária que sem maior aprofundamento, a questão da 
histórica que os conforma, segundo sinalizado ao longo 

“cientificidade” da pesquisa em geral. Preâmbulo do trabalho.
indispensável para enfocar o uso da História Oral Para explicitar a discussão proposta e situar este 

ensaio no âmbito das discussões científicas gerais, como uma possibilidade metodológica peculiar e 

BREVE PANORAMA DO DEBATE DA PESQUISA SOCIAL 
PECULIARIDADES DA HISTÓRIA ORAL NA PESQUISA EM 
SERVIÇO SOCIAL
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diferenciada de se realizar pesquisa com a divers idade, poss ibi l i tando propugnar que 

abordagem qualitativa nas ciências sociais e, por semelhanças re lat ivamente profundas em 

desdobramento específico, na área do Serviço Social. conhecimentos conceituais tenham cunho 

Com esse aporte, não se põe em discussão a sistemático, exploratório e dinâmico. Trata-se de uma 

pertinência ou não de cada um dos dois polos de tradição geral de autorregulação do processo de 

conhecimentos. Destes, figuram os que procuram a conhecimento, sem que a cientificidade fique 

homogeneidade, a uniformidade dos procedimentos compulsor iamente restr i ta a uma única e 

de apreensão e compreensão do real entre as áreas determinada forma de empreender conhecimento, 

natural e social, enquanto condição fundamental por conter maneiras diversificadas, concretas e 

para se atribuir o estatuto de “ciência” ao campo potenciais de se realizar. 

social. Muito menos, trata-se de colocar em evidência S e m e l h a n t e  a f i r m a t i v a  p e r m i t e  o  

a reivindicação de total diferença e especificidade questionamento e reconhecimento de que a 

do campo humano e social em relação ao natural, cientificidade nas ciências sociais implica pensar os 

compreendendo que os elementos constituintes e desdobramentos a seguir enunciados. O primeiro se 

explicativos dos mesmos não são excludentes, mas refere ao fato da realidade trabalhada comportar os 

complementares entre si. Acepção também próprios pesquisadores, tanto como seres humanos, 

extensiva ao uso de dados, tanto qualitativos quanto quanto como sujeitos partícipes do processo histórico 

quantitativos, nas pesquisas sociais e, neste texto em em análise. E, se olhado pelo prisma da negação ou 

específico, a pesquisa com o uso da História Oral e excludência, esse rico aspecto se perderia na busca 

fontes orais em geral. radical de uma suposta objetividade, comumente 

É pertinente recorrer à contribuição de Paul de preconizada pelos moldes preestabelecidos de se 

Bryne, entre outros colaboradores (MINAYO, 1996, p. pesquisar. O segundo passa pelo entendimento de 

10-12), reputando a ideia da cientificidade abarcar, que ao buscar a objetivação própria das ciências 

concomitantemente, os polos de unidade e de naturais nas ciências sociais, descaracterizar-se-ia os 

REVISTA ELETRÔNICA 1     DOCUMENTO MONUMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 

58



aspectos essenciais dos processos e fenômenos comportam as pesquisas. Uma volta-se à elaboração 

peculiares ao social, dado ou constituído pela sua de construtos teóricos, métodos, princípios e 

própria subjetividade. E o último, perscruta a ideia de resultados explicativos, enquanto a outra se dedica a 

qual método geral poderia ser proposto para reinventar modos de encaminhar labor científico já 

adentrar uma realidade de pesquisa tão permeada consagrado. Ou seja, sujeitos privilegiados de 

de especificidades e diferenciações, que garantisse pesquisar a partir de novas bases estabelecidas nas 

um acordo alavancado por uma partilha de relações entre pesquisadores e pesquisados, nas quais 

princípios e não de procedimentos. o Serviço Social se inscreve.

Tal como as ciências naturais, com seu 

pioneirismo na esfera da cientificidade, é assegurado Essa ótica impele aos pesquisadores, adeptos 

o tributo de perenidade, dadas às revoluções da modalidade enunciada, ao refazer seus caminhos 

conceituais contemporâneas operadas em seu metodológicos com a adesão a novos recursos, a 

campo interno quanto às concepções de tempo, exemplo do uso da História Oral, observar os critérios 

espaço e velocidade das revoluções científicas e de rigor científico, considerando que todo 

inovações tecnológicas da informação, em curso no conhecimento consiste numa versão aproximada, 

século XXI. Estendem-se as relações travadas entre provisória do real. Concepção que inclui o preceito 

sujeitos e objetos de pesquisas, resguardadas as do devir histórico, implícito nas ciências sociais, 

devidas proporcionalidades, tanto das áreas recusando a ideia preconcebida de “cientificidade” 

científicas natural, quanto social. Estas, apesar de pronta e acabada. Portanto, em fina sintonia com o 

terem constituições internas científicas distintas, de recurso da História e a oportunidade de desconstruir 

percorrer direções específicas nas formas de conhecimentos t idos como cr istal izados e 

pesqu i sar  seus  ob jetos ,  es t re i tamente se  entronizados no reino da cientificidade aludida nas 

interpenetram no seio das formações societárias que linhas anteriores. Pelo fato de ser o objeto das ciências 
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plinaridade. Porém, demarcar este feito com um olhar 
sociais históricas, na realidade do seu devir, 

peculiar sobre a realidade e sujeitos pesquisados pelo 
apresentar-se tateante, onde o procedimento Serviço Social, evidentemente se distingue do enfoque 
científico pode sinalizar tanto para a aquisição de um dado por outras áreas profissionais, envolvendo historia-

dores, sociólogos e antropólogos, os primeiros profissio-saber existente quanto para a construção de 
nais a dominar o uso dessa perspectiva, consoante suas 

documentação histórica não escrita, mas que 
respectivas particularidades.

contenha depoimentos e narrativas com a ótica dos 
Em que pese as diversificações referenciadas, o 

sujeitos (OLIVEIRA, 1998, p. 123).
ponto consensual entre estudiosos da História Oral, 

incide em considerá-la como um trabalho de 
Crê-se que com essas ponderações estão 

pesquisa, baseado em fontes orais, cujos dados, 
postas as bases iniciais para inscrever o Serviço Social 

informações, são cedidos através de depoimentos 
no diálogo proposto, abarcando a pertinência da 

coletados em situações de entrevistas. Aspecto 
abordagem quanti-qualitativo com o recurso de 

específico que, se comparado à apropriação feita 
fontes orais e, respectiva abrangência, por vezes 

pelo Serviço Social, revela que o ponto consensual 
recorrida por áreas diversas, com objetivos e usos dos 

reside no tipo e forma do uso do instrumental da 
resultados obtidos e arquivos constituídos enquanto 

entrevista, seja ela estruturada, semi estruturada, 
subsídios orientadores de ações racionais, coerentes 

apoiada em um roteiro guia, ou as multifocais, 
(LANG, 1996, p. 10).

complementares às primeiras, enfocando questões 

temáticas relevante, desveladas nos conteúdos das 

entrevistas anteriores. Tal complementaridade pode 

ser obtida, também, através da observação in loco, 
De conformidade com as bases reflexivas enunciadas, de natureza participante, interativa e, efetuada ao 
importou sobremaneira discorrer a questão central pro-

mesmo tempo pelos pesquisadores e pesquisados posta na ótica das práticas de pesquisas sociais encami-
envolvidos no processo investigativo, durante nhadas pelo Serviço Social na perspectiva da interdisci-

PECULIARIDADES DA PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL
COM O RECURSO DA HISTORIA ORAL
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múltiplas situações, formas e locais, onde as considerada embrionária ou provisória, cabe afirmar 

entrevistas ocorreram. Instrumentais que consiste nas que o referencial teórico consultado aponta que as 

principais ferramentas operacionais cotidianas, supracitadas fontes orais (LANG, 1996 apud CERU, 

operacionalizadas pelos profissionais de Serviço 1995, p. 12) se constituem em história oral de vida, 

Social, ao atender as demandas e desafios que lhes relato oral de vida ou depoimento oral, sendo que as 

são apresentados no mundo do trabalho e nas duas primeiras tratam de relatos, narrativas da própria 

multifacetadas relações sociais nele travado. vida, da existência e experiências dos depoentes 

            A modalidade principal neste texto intitulado através dos tempos, das relações travadas com outros 

História Oral (QUEIRÓZ apud LANG, 1996) consiste, em membros do seu grupo, da profissão e da rede de 

um termo amplo, recobrir tipos variados de relatos relações sociais gerais, enquanto a última privilegia 

obtidos através de fontes orais na coleta de fatos não fatos presenciados pelos depoentes ou sobre os quais 

registrados por quaisquer outros meios documentais. d e t e n h a m  i n f o r m a ç õ e s ,  r e s s a l v a n d o  a s  

Estes, na maioria das vezes, jamais foram produzidos peculiaridades pertinentes a cada uma dessas 

na forma oficial ou complementar, permitindo, no formas. 

caso, recorrer a outros olhares, ângulos e recursos Semelhantes possibilidades se sustentam 

diversos, entre os quais figuram os iconográficos. porque as sociedades humanas localizam-se num 

Portanto, a História Oral registra o depoimento de determinado espaço com formação e configuração 

um indivíduo ou de vários indivíduos de uma mesma específicas. São datadas no presente, mas a vivência 

coletividade (BENJAMIM, 1994) sobre as experiências dos sujeitos envolvidos na pesquisa social e a ela 

vivenciadas nessa dimensão, afiançando não existir pertencentes é demarcada pelo passado, com 

homens sem histórias, mas a elas referidas e datadas projeções de futuro, num confronto contínuo entre o 

em suas respectivas trajetórias e formações já dado e o a ser construído, aspectos que lhes 

societárias correspondentes. atribuem o caráter de provisoriedade, de dinamismo 

Na linha reflexiva pontuada, ainda que e especificidade, encerrando em si características 
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fundantes. Essas situações, como já afirmadas, se A partir do exposto (OLIVEIRA, 1998, p.125) 

encontram continuamente presentes no cotidiano ressalta que nas ciências sociais há um acentuado 

profissional do Serviço Social, no ato em que ocorre a traço identitário cultural, pontos comuns, parcerias, 

interlocução com a população demandante dos relações intercambiáveis e de reciprocidade entre 

seus serviços. sujeito e objeto, os quais são perpassados por um 

Desse modo, torna-se compreensível a assertiva substrato de identidade que envolve pesquisador e 

de que os objetos da área social possuem em si pesquisado, cujas visões de mundo os tornam 

consciência histórica, revelando que não pertence imbricados e compromissados ideologicamente 

apenas ao pesquisador a atribuição de sentido a seu enquanto partícipes e construtores solidários de sua 

trabalho intelectual. Este se faz possível, porque os própria história. E, ao narrá-las, desenvolvem elevado 

seres humanos, sujeitos das pesquisas, numa relação grau e necessária proximidade à prática de pesquisa 

de reciprocidade, também, atribuem significados e social e, particularmente na área do Serviço Social.

intencionalidades às suas ações e construções, uma As características enunciadas permitem afirmar 

vez que as estruturas sociais se constituem de ações que, ao se inferir o objeto das ciências sociais por 

perpassadas concomitantemente pelas dimensões excelência e essência, eminentemente histórico, o 

objetivadas e subjetivadas pelos mesmos. Em outro Serviço Social, é uma profissão que lida com objetos e 

aspecto, que o grau de consciência histórica das sujeitos da área social que se encontram plenamente 

ciências sociais guarda relação direta com o grau de legitimados a se inserir nesse debate e respectivo 

consciência histórica social existente numa formação contexto laboral. 

societária, a partir das ações tanto coletivas quanto Tal afi rmação val ida a discussão da 

individuais dos sujeitos que a compõem, e, abordagem qualitativa, mediante o uso da História 

consequentemente, de suas memórias individuais e Oral como uma possibilidade metodológica diferente 

coletivas. e repleta de peculiaridades para se realizar a 
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tados obtidos com fontes orais, que sempre são frutos de 
pesquisa social e que comporta em sua abrangência 

relacionamento de um projeto compartilhado, pelo 
e alcance a área do Serviço Social, não vista por um qual entrevistador e entrevistados se engajam no traba-
prisma reducionista de mero registro descritivo, mas lho histórico. A ausência desse relacionamento pode 

ocasionar um clima de desconforto, desconfiança, como fecundo veio investigativo, qualitativo que 
resultando num jogo de esconder dados de suma 

avança para além do patamar reducionista, 
importância para o desenrolar da transmissão da histó-

enquanto expressão de uma narrativa da história ria.
vivida pelos sujeitos, contadas pela sua própria voz e a O aspecto antes enunciado torna-se divisor de 
partir de sua ótica. águas entre fontes escritas e orais, uma vez que o 

É indispensável frisar que a expressão pesquisa conteúdo da primeira é fixo e independe das 
qualitativa adotada nesta discussão nos domínios do hipóteses e necessidades do pesquisador, enquanto 
Serviço Social é tomada com o sentido e perspectiva a segunda depende das relações pessoais, das 
das suas peculiaridades na forma e tradição de questões e diálogos que o pesquisador apresenta aos 
investigar. E, dado ao cunho social, tem a finalidade entrevistados. Portanto, deve-se ter o cuidado de não 
de conhecer, desvendar a lógica dos significados introduzir distorções que elevem os entrevistados a 
histórico-culturais das e nas vivências dos sujeitos, que narrar o que julga querer o entrevistador ouvir, ou 
em uma investigação comparecem e se desnudam ainda eliminar dados desconhecidos previamente 
ao pesquisador por inteiro, com todo o seu ser. Enfim, pelo mesmo.
importa entender o conjunto de informações Para que os entraves aventados não se 
saturadas de agora e das determinações colocadas concretizem, faz-se necessário ao pesquisador 
ao viver histórico dos referidos sujeitos. aceitar os entrevistados, oportunizar-lhes contar o que 

desejam reintroduzir questões não respondidas nas 

outras entrevistas, já que o produto final pertence a 

ambos, por serem protagonistas do narrado. Sem 
Marco diferencial significativo refere-se aos resul-

A PERSPECTIVA QUANTI - QUALITATIVA: INTERSECÇÃO 
ENTRE SERVIÇO SOCIAL E O MUNDO DO TRABALHO
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estes, que se tornam simultaneamente fontes do O caminho que vem sendo apontado 

processo de narrativa, não haveria entrevista, embora torna-se exequível porque a abordagem qualitativa 

tenha sempre um caráter inconcluso, pois a memória não é hermética. E, não sendo, desde que se 

é inexaurível. Essa é uma das dimensões que permitem observem com rigor os princípios científicos requeridos 

à História Oral ter uma multiplicidade de contadores, nas atividades de pesquisa, lhe é permitido acrescer, 

de pontos de vistas diferentes, onde a imparcialidade complementar e triangular outras fontes que dêem 

clássica dos historiadores seja substituída pela suporte e fidedignidade à oralidade em enfoque. 

parcialidade dos narradores. E essa imensurável Abrangendo a última modalidade de instrumental 

forma de possibilidades de narrar que faz a História técnico mencionado, ou seja, a triangulação, consta 

Oral ser um recurso metodológico diferente e as advindas ou complementares, já ditas 

infindável, ratificando a plena possibilidade do anteriormente, denominadas de fontes documentais 

Serviço Social a ela recorrer, por ser o instrumento ou empíricas, como outros recursos disponibilizados 

cotidiano presente em sua prática profissional. ao pesquisador, como jornais, catálogos, cartas, 

A abertura oferecida ao pesquisador poesias, moedas, móveis, utensílios em geral, 

faculta a ele encaminhá-la numa perspectiva de edificações, indumentárias, teatro, mesas redondas, 

interdisciplinaridade profissional, assim como também discussões, cantigas, jogral, danças e iconografias 

poder valer-se da técnica da triangulação de fontes e gerais: slides, filmes, fotografias, quadros, vídeos, 

dados necessários, abarcando os resultados obtidos painéis, esculturas, pinturas, desenhos, gravuras, 

desde as primeiras aproximações sucessivas do colagens, manuais, diário de campo, gravador. Estes 

contexto e sujeitos pesquisados até sua fase compõem um conjunto de meios significativos para 

conclusiva. Essa perspectiva é vista como uma facilitar a expressão e apreensão do modo de ser dos 

“encruzilhada de disciplinas, de caminhos e de sujeitos e de sua historicidade, levando o pesquisador 

ofícios” (LOZANO apud FERREIRA & AMADO, 1996), ao a atingir o que o ponto de saturação de fontes e 

considerar a História Oral como um ponto de informações trabalhadas, conferindo o status de 

confluência multidisciplinar, onde se contatam complementaridade enunciada.

diversas ciências sociais. Nessa perspectiva, a adoção dos 

REVISTA ELETRÔNICA 1     DOCUMENTO MONUMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 

64



 Que essas pesquisas partam do reconhecimento 
operacionalizá-las em uma dimensão relacional, uma 

da importância de se conhecer a experiência social do 
vez que não são aplicáveis por si sós. Questão sujeito e não apenas as suas circunstâncias de vida, mas 
compreensível se o método for visto como uma sim o modo de vida. Thompsom (1993), historiador inglês 

contemporâneo, chama atenção para o fato de se relação entre seus pares, os sujeitos e o objeto. 
atentar à forma como o sujeito constrói e vive sua expe-

Portanto, a escolha do tipo de pesquisa não deve ser 
riência, as ligações que mantêm com sentimentos, valo-

feita aprioristicamente por terceiros, porque, ao ser res, crenças, costumes e suas práticas sociais cotidianas.
relação, requer do pesquisador identificação e Necessidade de conhecimento do modo de 
pos ic ionamento consciente para com as vida do sujeito, que pressupõe o conhecimento de 
características que lhe são inerentes, como o sua experiência social (MARTINELLI, 1994). Fica 
conhecimento e possibilidade de alcance do referido patente que ao se valorizar a experiência social, a 
método e, consequentemente, da metodologia que pesquisa qualitativa privilegia a recorrência à fonte 
este comporta e que o informa. oral como o modo como o pesquisador desvenda 
         Posterior à colocação dos fundamentos os significados mais profundos das vivências dos 
ontológicos gerais da pesquisa qualitativa, centrada sujeitos, mediante a proximidade estabelecida 
essencialmente na oralidade, entendidos como: a entre eles.
centralidade do sujeito; o compromisso com as             O desenho eleito para esta reflexão enuncia 
dimensões éticas de política no trato das informações que a ótica da complementaridade tanto pode 
na pesquisa. A necessidade de retorno dos informes abarcar a inserção de aspectos quantificáveis 
coletados aos sujeitos e a particularidade no modo de quanto derivar-se de uma pesquisa quantitativa. 
pesquisar pressupõem a imprescindibilidade da Assim, exige-se que o pesquisador detenha amplo 
seguinte explicação. Que a oralidade tem sua conhecimento da arte de pesquisar, de métodos e de 
primazia, por facilitar a reconstrução das trajetórias metodologias, de técnicas e instrumentos 
históricas através do diálogo entre os sujeitos, diversificados, de possibilidades que se coloquem ao 
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escritas são baseadas na oralidade, por si só saturadas questionamento quanto à necessidade de se ter 

de escritas. maior clareza sobre a definição da natureza 

        Dentre os traços diferenciais que revestem as conceitual desse tipo de pesquisa referente aos 

fontes orais apresentadas, merece destaque a que se a s p e c t o s  t e ó r i c o s  e  a o  m é t o d o  e ,  

refere a sua origem, por serem reveladores de muitas consequentemente, sobre a questão metodológica e 

histórias de uma sociedade e seus sujeitos e, a que aspectos técnicos pouco explorados nessa área. E 

classe pertence. Se for a não hegemônica, podem ser enquanto não se tem, até o momento, uma posição 

destituídos do dom da escrita, e esta, na maioria das consensual acerca dessa polêmica semelhante a da 

vezes, é acometida de distorções errôneas, devendo cientificidade, a questão continua sendo um desafio 

considerar ainda, que a hegemônica tem na escrita o presente e, sem sombra de dúvida, está a exigir 

seu marco essencial, o seu suporte para contar a sua reiterado posicionamento crítico, criativo e 

história. propositivo.

       Assim, por se tratar de uma pesquisa sobre o      Por outro lado, percebe-se que a pesquisa histórica 

tempo presente, que se reveste de uma elevada pela oralidade tem ocupado papel relevante no 

gama de elementos, como os que têm sido cenário das discussões processadas, à medida que o 

colocados, e por se valer da multiplicidade dos meios trato que lhe é dispensado pelos historiadores, 

discorridos, a tese norteadora deste ensaio é mais que antropólogos, sociólogos, dentre outros estudiosos, 

cabível. levando a considerá-la como uma tendência a se 

    Converge-se para confirmar “História Oral” como firmar, enquanto significativo recurso narrativo, às 

uma possibilidade metodológica histórica, eivada de reconstruções de trajetórias históricas de sujeitos, sua 

peculiaridade na arte de pesquisar, cuja propriedade ligação com a dimensão ética e as intersecções entre 

consiste em facilitar a relação entre oralidade e a histórias, memória e cultura, bem como destas e a 

escrita, assertiva que recebe por um lado, constante subjetividade dos sujeitos pesquisados, numa 
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inerentes e essa modalidade, tipologia de trabalho. depoimentos diretos, potencializa.

    É indispensável frisar que independente do tipo de   Para finalizar, é válido reafirmar que o Serviço Social, 

fonte oral usada, inclusa a forma como os dados são ao adentrar na referida teia de relações sociais e dos 

obtidos e os fins a que se destina, sua base é a processos que as informam, comportando objetos de 

memória voltada para a reconstrução de um pesquisas e seus sujeitos históricos, não se atém 

passado a partir da perspectiva do presente, apenas a conhecê-las, dado a natureza constitutiva 

marcado pelo social e referendado pela questão das interna dessa profissão, que possui dimensão e 

memórias individual e coletiva. Outrossim, é estatuo interventivos, enquanto prática social 

importante ressalvar que o fato de o indivíduo contar aplicada. Semelhante aspecto lhe confere uma 

sua história, ele em si não constitui o objeto de estudo, prerrogativa peculiar inerente, pressupondo assim, 

mas os dados relatados se constituem na matéria- mais que um olhar investigativo para fins de 

prima para o conhecimento buscado, ante a conhecimento da realidade concreta, mas que visa 

evocação da memória quanto à realidade não só documentá-la, como também contribuir para 

vivenciada, permitindo apreender e analisar a rede e a sua transformação, como uma forma específica de 

a trama das relações sociais inseridas nessa dinâmica. lidar com as situações. E, em última instância, a partir 

   Outro elemento presente nesta inferência tem a ver da devolutiva ao sujeito dos resultados obtidos na 

com a observação nos trabalhos quanto ao aspecto pesquisa e, em conjunto com os mesmos, partilhar 

da oralidade revelar seu caráter de peculiaridade novos olhares e, quiçá reimplementar novas ações a 

diferente a partir da riqueza da rede de: signos, partir das demandas dos sujeitos de pesquisa e dos 

sentimentos, significados e emoções, dados que processos de trabalhos, nos quais se insere como ator 

comportam significância em si mesmo, tanto pela e interlocutor social desse real.

abundância, quantidade, quanto pela qualidade 

que o material dessa natureza, presente nos 
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planejamento, organização e políticas públicas de apoio ao setor.
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ABSTRACT

1. INTRODUÇÃO

res, dos quais, segundo a metodologia adotada, 4.139.369 (ou 
85,17% do total) eram estabelecimentos familiares, e detendo uma 
área correspondente a 30,49% do total ocupado pela agricultura 

In the crop season of 1995/96, the State of Mato Grosso had 78,763 
naquele ano. Com relação à  safra, neste mesmo período, a agri-

farms, occupying an area of 49,849,602 hectares, which 69.9% were 
cultura familiar foi responsável por 37,9% do VBP e empregou 

family farms. This family agriculture occupied an area of 4,664,443 
13.780.201 pessoas, ou seja, 79,6% do pessoal ocupado na agricul-

hectares, equivalent to 9.63% of the total agricultural area of the 
tura total do país. A agricultura familiar, além de ser a maior empre-

State, with an average area of 84.7 hectares for each family 
gadora do meio rural brasileiro, também foi mais eficiente no uso do 

establishment. The data analysis of these family farmers indicated 
crédito rural, pois produziu mais por unidade de crédito tomado em 

that larger establishments follow the entrepreneur model of 
empréstimo.

production, and that the great majority suffers from serious lacks of 
A recente ênfase no desenvolvimento sustentável tem cha-

technical assistance, electricity, irrigation, machines, among other 
mado a atenção das políticas públicas para a agricultura familiar, 

technological factors. We also observed the lack of planning, 
acreditando ser este o principal agente propulsor do desenvolvi-

organization and public support policies for the sector.
mento socioeconômico, principalmente nos pequenos e médios 
municípios.

Keywords: Family farm; Mato Grosso; Agricultural economics.
O presente artigo tem por objetivo descrever e analisar a 

agricultura familiar mato-grossense, com base nos microdados do 
Censo Agropecuário de 1996, realizado pelo IBGE. Estudos com 
este perfil não são encontrados para o estado de Mato Grosso que, 
em geral, têm-se informações médias ou gerais do Estado ou da 

xiste no Brasil uma agricultura heterogênea,  subdividida em região Centro-Oeste. E o que normalmente ocorre na ausência de 
dois grandes grupos, também amplos e heterogêneos. Trata- informações mais abrangentes é a generalização de casos isola-
se de um setor conhecido como “agricultura comercial ou dos, podendo conduzir a avaliações erradas e até desastrosas, não 

patronal”, com produção voltada para as exportações, que coe- refletindo a realidade.
xiste com um segmento de agricultura de pequeno porte, produzin- Segundo Graziano Neto (1998, p. 153),“ [...] a deficiência no 
do basicamente para o mercado interno, denominada “agricultu- conhecimento de si próprio é uma das características do subdesen-
ra familiar”. Esta última categoria inclui famílias com diferentes níve- volvimento. Afinal, informação é poder”. Também critica o fato de 
is de renda, muitas no nível de subsistência e semi-subsistência. num país continental como o Brasil, com enormes diversidade de 

Assim como em outras atividades econômicas, também na situações produtivas, o uso de informações gerais: “ [...] a média 
agricultura surgiram as necessidades de redução de custos e aritmética é a pior medida de uma distribuição, principalmente 
obtenção de  ganhos de escala, levando ao aumento da agricul- quando a variância entre os dados é elevada” (p. 157). Em concor-
tura patronal ou comercial. Entretanto, a agricultura de pequeno dância com essa crítica, pretende-se apresentar ao leitor a realida-
porte, ou familiar não perdeu sua importância econômica. Segun- de dos pequenos produtores rurais mato-grossenses.
do Guanziroli e Cardim (2000), no estudo realizado pelo INCRA em Além desta introdução segue a seção de fonte de dados 
parceria com a FAO existiam no Brasil em 1995/96 4.859.864 estabe- onde, por conseguinte serão apresentadas as características da 
lecimentos rurais, ocupando uma área de 353,6 milhões de hecta- agricultura familiar mato-grossense, no ano safra de 1995/96, e, por 

E
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fim, as conclusões. A caracterização apresentará dados ora se familiar é de 15 módulos fiscais. Embora o tamanho dos módulos 
tratando de dados municipais e outras vezes de dados agregados fiscais varie entre os municípios, os coordenadores do estudo opta-
por microrregião. ram por realizar uma média ponderada dos municípios pertencen-

tes a cada uma das regiões brasileiras. A área correspondente aos 
15 módulos fiscais no Centro-Oeste é de 769,5 hectares, sendo este  
o limite de área para o produtor mato-grossense atender ao tercei-
ro critério e ser classificado como produtor familiar. 

As informações utilizadas para caracterização da agricultura Outra informação relevante utilizada na caracterização da 
familiar mato-grossense são provenientes de um banco digital de agricultura familiar é o Valor Bruto da Produção. Há também uma 

.1dados disponível na Internet, no site do INCRA  Esse banco de classificação utilizada para analisar o grau de integração ao mer-
dados é fruto do projeto de cooperação entre o INCRA e a FAO, a cado dos estabelecimentos familiares, medido de acordo com o 
partir de micro-dados do Censo Agropecuário de 1995/96. Os valo- percentual do valor da produção que é vendida sobre Valor Bruto 
res monetários apresentados são em Reais de 1995/1996. da Produção. Sob esta ótica os estabelecimentos são classificados 

A metodologia utilizada, para separar os produtores levanta- em “Muito Integrado” com grau de integração igual ou superior a 
dos pelo Censo Agropecuário em familiares e patronais, foi basea- 90%, “Integrado”, com grau de integração menor que 90% e igual 
da nas relações sociais de produção. Agricultura familiar foi defini- ou superior a 50%, “Pouco Integrado”, com grau de integração 
da como a classe de agricultores  que possuem a administração da inferior a 50%, e “Grau de Integração não Identificado”, aqueles 
propriedade exercida pelo próprio produtor, que a mão-de-obra estabelecimentos que não podem ser classificados por não terem 
familiar utilizada na propriedade supere a contratada e em tama- Valor Bruto da Produção - VBP positivo. 

2nho a propriedade não supere 15 módulos fiscais . Uma classificação distinta é quanto à diversificação ou espe-
O primeiro critério é aplicado sem dificuldades, pois é uma cialização produtiva. O grau de especialização é definido a partir 

questão direta do Censo. do percentual do valor da produção do produto principal do esta-
Para classificar os produtores, de acordo com o segundo belecimento dividido pelo seu VBP. Assim, são classificados como 

critério, utilizou-se a informação proveniente da quantidade de “Muito Especializados” os produtores familiares com grau de espe-
mão-de-obra da própria família, considerando período integral cialização de 100%; a categoria “Especializados” é ocupada pelos 
apenas para maiores de 14 anos, e meio período para os demais. A produtores que têm grau de especialização inferior a 100% e igual 
soma desta força de trabalho foi denominada Unidades de Traba- ou superior a 65%. Os “Diversificados” são os que têm grau de espe-
lho Familiar - UTF. Já a Unidade de Trabalho Contratada -UTC foi cialização inferior a 65% e igual ou superior a 35%. Os “Muito Diversifi-
calculada a partir do valor total declarado com mão-de-obra con- cados” são aqueles com grau de especialização inferior a 35%, e, 
tratada, que inclui terceirizados, parceiros, empregados fixos e por fim, outros produtores são classificados como “Grau de Especi-
serviços de empreita, dividido pelo valor do custo médio anual de alização Não Identificado”, onde se incluem os produtores que não 
um empregado no meio rural, obtido a partir da multiplicação do podem ser classificados, por não terem VBP positivo. 
valor médio da diária em cada Estado (R$ 8,95 em Mato Grosso), Uma terceira e importante classificação é quanto à tipologia 
por 260, que é o número de dias úteis no ano de levantamento dos dos agricultores familiares. Essa separação é realizada após a verifi-
dados. cação dos distintos graus de desenvolvimento socioeconômico, 

Por fim, a área máxima para um produtor ser denominado dentro do próprio segmento da agricultura familiar. 

2. FONTE DE DADOS
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Para elaborar esta tipologia faz-se uso da diária média esta- ção da legenda) e que possuem mais de mil propriedades familiares 
dual, também empregada no cálculo da UTC para poder compa- estão localizados em geral no extremo Norte e no Sudoeste de Mato 
rar a renda auferida pelo produtor com o custo de oportunidade Grosso. Tratam-se municípios de colonização recente e antiga, mui-
da mão-de-obra familiar. A diária média estadual é acrescida de tos dos quais possuem problemas como a falta de infraestrutura, 
20%, multiplicada pelo número de dias úteis no ano,  passando a ser distâncias dos mercados e quadro natural desfavorável. Observa-se 
denominada Valor do Custo de Oportunidade – VCO. Desta forma, ainda que na região central do Estado, onde está concentrada a 
são definidos os agricultores familiares: agricultura desenvolvida, em municípios como Campo Novo do 

Parecis, Sapezal, Campos de Júlio, Alto Taquari, entre outros, é a que 
Tipo A, aqueles com renda total superior a três vezes o valor apresentou menor concentração de agricultores familiares. 

do VCO;
Tipo B, aqueles com renda total superior a uma vez até três 

vezes o VCO;
Tipo C, aqueles com renda total superior a metade até uma 

vez o VCO;
Tipo D, aqueles com renda total igual ou inferior a metade 

do VCO.

Segundo o Censo Agropecuário de 1995/96, o estado de 
Mato Grosso contava com 78.763 propriedades rurais, ocupando 
49.849.602 hectares de área. Mas, de acordo com as três caracte- Figura 1 - Mato Grosso: número de propriedades rurais familiares por 
rísticas essenciais exigidas para caracterizar um produtor rural município, 1995/96.

Fonte: elaborado pelos autores.como familiar, existiam 55.070 estabelecimentos rurais familiares em 
Mato, o que correspondia a 69,9% do total da agricultura em Mato 
Grosso. Este total representava ainda, 34% dos estabelecimentos O município com menor número de estabelecimentos fami-
rurais familiares do Centro-Oeste. liares é Sapezal, com um único estabelecimento classificado nesta 

A maior concentração de agricultores familiares foi encon- categoria, tendo 605 hectares de área. Já os municípios de Colíder, 
trada em regiões do Estado onde o desempenho da agricultura era com 2.324 estabelecimentos rurais familiares, Juína, com 2.212 esta-

belecimentos e Carlinda, com 2.146 estabelecimentos, são os muni-menos notável, como mostra a Figura 1. Cada uma das nove classes 
cípios com maior densidade de agricultores familiares do estado. da legenda representa 14 municípios do Estado em ordem crescen-
Também se destacaram os municípios de Terra Nova do Norte, te do número de propriedades rurais familiares neles existentes. 
Cáceres, Guarantã do Norte, Pontes e Lacerda, Peixoto de Azeve-Observe os 14 municípios com coloração mais escura (9ª classifica-

3. A AGRICULTURA FAMILIAR EM MATO GROSSO 

CARACTERÍSTICAS GERAIS
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do, Aripuanã, Alta Floresta, Nova Canaã do Norte, Rondonópolis, estavam em média os menores estabelecimentos, ou seja, uma 
São José dos Quatro Marcos e Vila Rica, todos com mais de 1.000 área média de 23,1 hectares. Desta forma, pode-se concluir que 
estabelecimentos familiares. proprietários e arrendatários dispunham da melhor situação quan-

Em Mato Grosso, a agricultura familiar ocupava 4.664.443 to à disponibilidade de terras comparativamente às demais con-
hectares de área, o equivalente a 9,63% do total da área utilizada dições de produtores.
pela agropecuária no Estado no ano safra 1995/96, resultando em 

Tabela 1 - Mato Grosso: número de estabelecimentos, área total e uma área média de 84,7 hectares por estabelecimento familiar.
média por condição do Produtor rural familiar.Embora pudesse se considerar a área média do estabeleci-

mento familiar em Mato Grosso como um indicador de que o seg-
mento não sofre de carência de terras neste Estado, é preciso 
observar que grande parte delas não é utilizadas. Descontando da 
área total a área de lavouras, sejam elas temporárias ou perma-
nentes, e as áreas de pastagens, naturais ou plantadas, descobre-
se que 39% da área pertencente à agricultura familiar no Estado, ou 
seja, 1.800.487 hectares não eram utilizados, restando então uma 

Fonte: INCRA/MDA/Censo Agropecuário de 1995/96.área média utilizável de 52 hectares por estabelecimento familiar.
A menor área média municipal foi encontrada no município 

Uma análise por estratos de área permitiu verificar que 9,7% de Jangada, com 23,1 hectares e a maior em Sapezal, com 605 
dos estabelecimentos familiares do Estado ocupavam área inferior hectares.
a 5 hectares, representando apenas 0,33% da área utilizada pela A média estadual indicava que 89% dos estabelecimentos 
agricultura familiar mato-grossense, ou ainda, uma área média de eram ocupados pelo próprio proprietário, ou seja, 49.056 estabele-

4 aproximadamente 2,9 hectares para cada estabelecimento, o cimentos, sendo que em 13 municípios  100% dos mesmos estavam 
que também determina uma baixa renda média anual, que é de ocupados pelos proprietários. Somente em nove municípios menos 
R$ 1.562,66 por estabelecimento familiar. Desta forma, estas famíli-de 70% dos estabelecimentos eram ocupados pelos proprietários. 
as (geralmente compostas por mais de um membro) estariam Destes, se destacam apenas 22,7% em Gaúcha do Norte, 33,0% em 
vivendo abaixo da linha de pobreza ou mesmo em pobreza abso-Peixoto de Azevedo e 40,3% em Santa Terezinha, nos três municípios 

4luta , pois esta renda anual gera uma renda média mensal de R$ prevalece o produtor rural familiar na condição de ocupante.
130,22, o que corresponde  a 1,16 salários mínimos de 1996.Do total de 55.070, restavam ainda 1.065 estabelecimen-

A maior parte destes estabelecimentos minúsculos estava tos ocupados por arrendatários, 872 ocupados por parceiros e 
localizada em Juína. São 653 (do total 2.212 estabelecimentos rurais 4.077 por ocupantes. Considerando a condição do produtor as 
familiares do município) com uma área média de 2,84 hectares e R$ áreas médias diferem sensivelmente, como evidenciado na Tabe-
1.284,00 de renda média anual. Carlinda era o segundo município la 1. Cerca de 93,8% da área total da agricultura familiar do esta-
em concentração de pequenos estabelecimentos, com 392 dis-do, ou 4.373.271 hectares, pertenciam aos estabelecimentos 
pondo de 1.284 hectares, área média de 3,3 hectares e R$ 1.416,04 ocupados por proprietários, gerando uma área média de 89,1 
de renda média. Jangada também apresentava boa parte de hectares por proprietário. Os arrendatários ocupavam estabele-
seus estabelecimentos, 269 de 566 ou 47,53%, com menos de 5 hec-cimentos com área média de 74,6 hectares, e com os parceiros 

Condição do Produtor

Proprietários
Arrendatários
Parceiros
Ocupantes

Nº Estab.

49.056 
1.065 
872 

4.077 

Área Total (ha)

4.373.271 
79.496 
20.129 

191.443 

Área Média (ha)

89,15
74,64
23,08
46,96
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tares, estes ocupam 690 hectares, resultando numa área média de mais de 100 hectares esta renda se destaca, sendo superior a 
2,56 hectares e renda média de R$ 1.163,03 por estabelecimento. média do estado, que é de R$ 3.029,09. Contudo, era muito inferior 

No município de Pontal do Araguaia foi encontrada a a média da renda no segmento patronal de R$ 28.819,09. O leitor 
menor área média, 0,71 hectares, são 7 estabelecimentos familia- atento pode observar diante das informações expostas a existên-
res ocupando 5 hectares. Contudo, sua renda era superior a média, cia de intensas desigualdades dentro do próprio segmento da 
de R$ 3.063,43 por estabelecimento, o que se devia ao tipo de pro- agricultura familiar.
dução dos mesmos que infelizmente não pode ser observada nos A não ocupação de toda a área dos estabelecimentos 
dados, embora se saiba que a atividade de maior valor da produ- deve estar fortemente relacionada com a carência de recursos 
ção no município seja a pecuária de corte. para explorar a mesma, que muitas vezes é infértil e precisa de gran-

Conforme pode se observar na Figura 2, comparando-a à des investimentos, ou ainda pode ser uma região de mata que 
Figura 1, as maiores áreas médias dos agricultores familiares se também necessita de elevados recursos para ser explorada e modi-
encontravam justamente onde a agricultura familiar estava menos ficada. Vale observar que a área de lavouras, 377.612 hectares, era 
concentrada e, consequentemente, onde havia maior concentra- consideravelmente menor que a área de pastagens (2.485.648 
ção da agricultura patronal. Tratam-se das menores propriedades hectares). Isso também pode ser um indicador da carência de 
destes municípios, mas que geralmente operavam com sistema recursos para melhor exploração das terras, prevalecendo assim 
produtivo igual ou semelhante a dos agricultores patronais.

pastagens naturais e a atividade pecuária. Como a agricultura 
familiar não é capitalizada, o pacote tecnológico da revolução 
verde (irrigação e agro-químicos, neutros do ponto de vista de 
escala técnica) não lhe é acessível (Guanziroli et al, 2001).

Quanto a distribuição da área ocupada pela agricultura 
familiar 8% são dedicadas à lavouras, 53% por pastagens, enquanto 
39% permaneciam sem utilização.

Analisando mais criteriosamente os dados, foram encontra-
dos dois estabelecimentos familiares com área total de 5,2 e 256 
hectares, que possuíam 100% da área não utilizada na pecuária ou 
na lavoura. Também não foram encontrados nestes estabeleci-
mentos valores da produção com extração vegetal. Além destes, 
existiam outros 67 estabelecimentos com mais de 90% da área não 
utilizada nestas finalidades. Enfim, constavam 13.941 estabeleci-
mentos com menos de 50% da área sendo utilizada em pastagens e 
lavouras. Por sua vez, apenas 111 estabelecimentos, ocupando 
6.729 hectares de área, utilizavam toda a área da propriedade. 
Destes, 19,8% não tiveram VBP positivo.

Observa-se que a renda média cresce significativamente 
com o tamanho da área, mas somente nos estabelecimentos com 

Figura 2 – Mato Grosso: área média da agricultura familiar, 1995/96.
Fonte: elaborado pelos autores.
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O VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO custeio ou investimento, nem mesmo assistência técnica e infra-
estrutura, além de possuírem terras de baixa qualidade.

A pecuária de corte foi o produto que gerou maior VBP em O VBP da agricultura familiar em Mato Grosso no ano-safra 
11 das 22 microrregiões do Estado. Eram 15.945 estabelecimentos 1995/96 foi de R$ 263.780.163,00, o que correspondeu a apenas 
cuja principal atividade produtiva era a pecuaria. Em outras cinco 13,3% do VBP estadual, que foi de R$ 1.984.846.853,00. Do montante 
microrregiões, Parecis, Alto Teles Pires, Canarana, Primavera do do VBP da agricultura familiar se destacam a pecuária de corte, 
Leste e Alto Araguaia, a soja foi o principal componente do VBP, que contribuiu com 23%, a pecuária leiteira com 21% e a soja com 
com 566 estabelecimentos se dedicando com maior intensidade a 16%. O município que teve maior participação no VBP da agricultu-
produção da oleaginosa. Já em Aripuanã, Sinop, Alto Guaporé e ra familiar de Mato Grosso foi Lucas do Rio Verde, com 3,9% ou 
Jauru, 7.635 estabelecimentos tinham na pecuária de leite a ativi-ainda R$ 10.387.400,00.
dade que mais contribuiu para o VBP. Na microrregião de Rosário O VBP médio da agricultura familiar por hectare em Mato 
Oeste a mandioca foi o principal produto do VBP, sendo produzida Grosso era de R$ 57,07, mas havia grandes disparidades entre os 
em 864 estabelecimentos. Por fim, na microrregião de Cuiabá a municípios, por exemplo, em Primavera do Leste a agricultura fami-
criação de aves foi a atividade de maior valor da produção, sendo liar produziu R$ 326,38 por hectare, seguido de Sorriso com R$ 
a principal atividade desenvolvida em 1.172 estabelecimentos.258,97. Campo Novo do Parecis obteve R$ 248,86 por hectare e 

A Figura 3 apresenta a classificação dos municípios, segun-Lucas do Rio Verde com R$ 226,33. Cabe ressaltar que o principal 
do o valor médio da produção. Observe-se que os municípios com produto da agricultura familiar nestes municípios foi o soja. Já os 
maior VBP (8ª e 9ª classificação da legenda) estão localizados em municípios de Araguainha, São José do Xingu, São Félix do Aragua-
sua grande maioria nas regiões mais desenvolvidas do Estado e ia, Guiratinga, Alto Boa Vista, Ribeirão Cascalheira, tiveram VBP 
com melhores condições para desenvolvimento da agricultura. Em médio por hectare entre R$ 10,00 e R$ 15,00.  Nestes, os produtos 
muitos destes municípios o produto principal dos agricultores famili-que mais contribuíram para o VBP foram a pecuária de corte e de 
ares são os mesmos das propriedades patronais, além de disporem leite. O fraco desempenho econômico destes últimos e de grande 
de melhor infra-estrutura, maior acesso a mercados e tecnologias.parcela dos agricultores familiares mato-grossenses foi reflexo das 

A Tabela 2 trás um resumo dos dados dos estabelecimentos péssimas condições a que estavam submetidos, muitos dispondo 
por estrato de área. de pouco ou nenhum recurso de capital próprio ou de crédito de 

Estratos de área (em ha)

Menos de 5
De 5 a menos de 20
De 20 a menos de 50
De 50 a menos de 100
Igual ou mais de 100

Nº. Estabelecimentos

5.357
9.453

14.227
12.047
13.986

Área (ha)

15.526
109.133
458.544
788.764

3.292.558

%  Total

9,7
17,2
25,8
21,9
25,4

Estabelecimento % Área total

0,3
2,3
9,8

16,9
70,6

Renda Anual Média (R$)

1.562,66
2.121,50
2.554,23
2.839,95
4.850,15

Tabela 2 - Mato Grosso: número de estabelecimentos, área total e renda média por estratos de  área da agricultura familiar.

Fonte: INCRA/MDA/Censo Agropecuário de 1995/96.
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Observa-se que a renda média cresce significativamente 
com o tamanho da área, mas somente nos estabelecimentos com 
mais de 100 hectares esta renda se destaca, sendo superior a O VBP da agricultura familiar em Mato Grosso no ano-safra 
média do estado, que é de R$ 3.029,09. Contudo, era muito inferior 1995/96 foi de R$ 263.780.163,00, o que correspondeu a apenas 
a média da renda no segmento patronal de R$ 28.819,09. O leitor 13,3% do VBP estadual, que foi de R$ 1.984.846.853,00. Do montante 
atento pode observar diante das informações expostas a existên- do VBP da agricultura familiar se destacam a pecuária de corte, 
cia de intensas desigualdades dentro do próprio segmento da que contribuiu com 23%, a pecuária leiteira com 21% e a soja com 
agricultura familiar. 16%. O município que teve maior participação no VBP da agricultu-

A não ocupação de toda a área dos estabelecimentos ra familiar de Mato Grosso foi Lucas do Rio Verde, com 3,9% ou 
deve estar fortemente relacionada com a carência de recursos ainda R$ 10.387.400,00.
para explorar a mesma, que muitas vezes é infértil e precisa de gran- O VBP médio da agricultura familiar por hectare em Mato 
des investimentos, ou ainda pode ser uma região de mata que Grosso era de R$ 57,07, mas havia grandes disparidades entre os 
também necessita de elevados recursos para ser explorada e modi- municípios, por exemplo, em Primavera do Leste a agricultura fami-
ficada. Vale observar que a área de lavouras, 377.612 hectares, era liar produziu R$ 326,38 por hectare, seguido de Sorriso com R$ 
consideravelmente menor que a área de pastagens (2.485.648 

258,97. Campo Novo do Parecis obteve R$ 248,86 por hectare e 
hectares). Isso também pode ser um indicador da carência de 

Lucas do Rio Verde com R$ 226,33. Cabe ressaltar que o principal 
recursos para melhor exploração das terras, prevalecendo assim 

produto da agricultura familiar nestes municípios foi o soja. Já os 
pastagens naturais e a atividade pecuária. Como a agricultura 

municípios de Araguainha, São José do Xingu, São Félix do Aragua-
familiar não é capitalizada, o pacote tecnológico da revolução 

ia, Guiratinga, Alto Boa Vista, Ribeirão Cascalheira, tiveram VBP 
verde (irrigação e agro-químicos, neutros do ponto de vista de 

médio por hectare entre R$ 10,00 e R$ 15,00.  Nestes, os produtos 
escala técnica) não lhe é acessível (Guanziroli et al, 2001).

que mais contribuíram para o VBP foram a pecuária de corte e de 
Quanto a distribuição da área ocupada pela agricultura 

leite. O fraco desempenho econômico destes últimos e de grande familiar 8% são dedicadas à lavouras, 53% por pastagens, enquanto 
parcela dos agricultores familiares mato-grossenses foi reflexo das 39% permaneciam sem utilização.
péssimas condições a que estavam submetidos, muitos dispondo Analisando mais criteriosamente os dados, foram encontra-
de pouco ou nenhum recurso de capital próprio ou de crédito de dos dois estabelecimentos familiares com área total de 5,2 e 256 
custeio ou investimento, nem mesmo assistência técnica e infra-hectares, que possuíam 100% da área não utilizada na pecuária ou 
estrutura, além de possuírem terras de baixa qualidade.na lavoura. Também não foram encontrados nestes estabeleci-

A pecuária de corte foi o produto que gerou maior VBP em mentos valores da produção com extração vegetal. Além destes, 
11 das 22 microrregiões do Estado. Eram 15.945 estabelecimentos existiam outros 67 estabelecimentos com mais de 90% da área não 
com esta principal atividade produtiva. Em outras cinco microrre-utilizada nestas finalidades. Enfim, constavam 13.941 estabeleci-
giões, Parecis, Alto Teles Pires, Canarana, Primavera do Leste e Alto mentos com menos de 50% da área sendo utilizada em pastagens e 
Araguaia, a soja foi o principal componente do VBP, com 566 esta-lavouras. Por sua vez, apenas 111 estabelecimentos, ocupando 
belecimentos se dedicando com maior intensidade a produção da 6.729 hectares de área, utilizavam toda a área da propriedade. 
oleaginosa. Já em Aripuanã, Sinop, Alto Guaporé e Jauru, 7.635 Destes, 19,8% não tiveram VBP positivo.

O VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO 
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estabelecimentos tinham na pecuária de leite a atividade que Cabe destacar que, comparando os três mapas apresenta-

mais contribuiu para o VBP. Na microrregião de Rosário Oeste a dos nas Figuras 1, 2 e 3, pode-se observar que, entre as quatro classi-

mandioca foi o principal produto do VBP, sendo produzida em 864 ficações extremas, 11 dos 28 municípios onde a agricultura familiar 

estabelecimentos como produto principal. Por fim, na microrregião é menos concentrada, também são aqueles onde se encontravam 

de Cuiabá a criação de aves foi a atividade de maior valor da pro- as maiores áreas médias e se obteve o maior valor da produção.  

dução, sendo a principal atividade em 1.172 estabelecimentos. Alto Taquari, Alto Garças, Campo Novo do Parecis, Campos de 

A Figura 3 apresenta a classificação dos municípios, segun- Júlio, Itiquira, Nova Mutum, Nova Ubiratã, Sapezal, Primavera do 

do o valor médio da produção. Observe que os municípios com Leste, União do Sul e Vera. No oposto, entre os 28 municípios onde a 

maior VBP (8ª e 9ª classificação da legenda) estão localizados em agricultura familiar está presente em maior número, sete municípios 

sua grande maioria nas regiões mais desenvolvidas do Estado e também se encontram entre os de menor renda e menor área 

com melhores condições para desenvolvimento da agricultura. Em média por estabelecimento, Carlinda, Colíder, Juína, Nobres, Nova 

muitos destes municípios o produto principal dos agricultores famili- Canaã do Norte, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. Estes 

ares são os mesmos das propriedades patronais, além de disporem dois grupos de municípios também têm respectivamente melhores 

de melhor infra-estrutura, maior acesso a mercados e tecnologias. e piores posições no ranking do Índice de Desenvolvimento Huma-

no – IDH municipal. Estes fatos indicam que as áreas acessíveis aos 

pequenos proprietários rurais no estado são aquelas onde há piores 

condições de infraestrutura e de quadro natural. Desta forma, os 

agricultores familiares localizados em municípios pobres e menos 

desenvolvidos, normalmente descapitalizados, encontram maiores 

dificuldades para se desenvolver. 

A renda total dos estabelecimentos familiares de Mato Gros-

so foi de R$ 166.811.742,00 no ano safra de 1995/96, o que gera uma 

renda média por estabelecimento de R$ 3.029,08. A maior renda 

média em nível municipal foi encontrada na única propriedade 

familiar de Sapezal, que produzia soja e com esta produção obteve 

uma renda total anual de R$ 47.035,00 dos quais apenas R$ 1.080,00 

eram rendas não-monetárias. Na seqüência, encontra-se uma 

renda média de R$ 28.392,68 para cada um dos 22 estabelecimen-

tos agropecuários familiares de Campo Novo do Parecis. Em tercei-

ro lugar encontram-se os 17 estabelecimentos de Campos de Júlio, 

com R$ 18.954,12 de renda média total anual. Também os agricul-

RENDA TOTAL E MÉDIA

Figura 3 - Mato Grosso: valor médio da produção da agricultura 
familiar, 1995/96. 
Fonte: elaborado pela pesquisadora.
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tores familiares dos municípios de Alto Taquari, Campos de Júlio, área média superior a da agricultura familiar do estado. Com exce-

Sorriso, Nova Mutum, Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde e Alto ção de Peixoto Azevedo mais de 80% das propriedades eram admi-
Garças apresentaram renda média anual superior a 13.400,00. nistradas pelo próprio produtor. Também, com exceção deste muni-

Os municípios onde a renda da agricultura familiar apresen- cípio e de Nova Olímpia, 80% ou mais dos estabelecimentos familia-
tou-se mais elevada foram justamente aqueles que concentravam res foram atendidos por assistência técnica. Contudo, energia elé-
poucos produtores familiares. Trata-se de municípios ricos pela sua trica e uso de força mecânica e animal nos trabalhos agrícolas só foi 
agricultura, e que tinham como principal produto municipal o soja. realidade para a maioria dos estabelecimentos no município de 
Exceto estes mesmos municípios, onde 730 estabelecimentos obti- Araguaiana. A prática da irrigação, por sua vez, foi escassa em 
veram renda média anual superior a R$ 13.000,00, os demais não todos estes municípios, sendo encontrada somente em dois estabe-
ultrapassam R$ 10.000,00. lecimentos de Nova Olímpia e em seis de Peixoto de Azevedo.

Os municípios de elevada renda, acima citados, detinham Foram apenas 1,5% ou ainda 852 estabelecimentos com 
também áreas médias superiores ao dobro da média do estado renda monetária negativa, índice bem inferior ao do Centro-Oeste 
para a agricultura familiar. A grande maioria dos estabelecimentos  

(23,1% ), o que indica uma a classe de agricultores familiares ainda 
era administrado pelos proprietários. Também eram elevados os 

em piores condições de renda nos outros dois estados, que com-
índices de uso de assistência técnica, energia elétrica, uso de força 

põem a região (Mato Grosso do Sul e Goiás).
mecânica e animal comparativamente à média estadual. Contu-

do, a prática da irrigação não era comum entre os mesmos, não 

chegando a alcançar 11% dos estabelecimentos familiares em 

nenhum município, e não sendo praticada por nenhum estabeleci-
Os 55.070 estabelecimentos rurais familiares de Mato Grosso 

mento familiar em cinco destes municípios. Lucas do Rio Verde se 
empregavam 185.122 pessoas, o que equivale a 56% da mão-de-

destacou em todas estas condições, inclusive nas práticas de con-
obra ocupada na agricultura do Estado e 33,5% da mão-de-obra 

servação de solo, combate a pragas e uso de adubos e fertilizantes.
empregada na agricultura familiar no Centro-Oeste. A agropecuá-Também os municípios onde a agricultura familiar é mais 
ria de Mato Grosso empregou uma pessoa a cada 151 hectares de pobre concentrava maior número, como já observado através do 
área no ano safra de 1995/96, mas esta média suaviza a sensível VBP. A renda média anual inferior a R$ 1.000,00 foi encontrada em 
diferença entre os segmentos de produtores, a agricultura patronal Peixoto de Azevedo, Nova Olímpia, Alto Boa Vista, Araguaiana, 
empregou uma pessoa a cada 338 hectares e o segmento familiar Araguainha e a mais baixa em Brasnorte, onde 127 produtores obti-
necessitou de apenas 25 hectares de área para ocupar um traba-veram renda total média anual de R$ 411,94. A maioria destes muni-
lhador. Na Tabela 3 pode-se observar a distribuição destas ocupa-cípios não apresentou nenhuma renda monetária, e com exceção 
ções, e confirma-se a característica da agricultura familiar que é de Peixoto de Azevedo,  no qual a produção que gerou mais renda 
utilizar mão-de-obra tipicamente de pessoas envolvidas por laços aos produtores foi o arroz, nos demais a principal atividade dos 
de sangue ou casamento. agricultores familiares era a pecuária de leite ou de corte.
Tabela 3 - Agricultura familiar: pessoas ocupadas segundo o tipo de Apesar da pobreza observada na pequena renda total, os 
mão-de-obra.estabelecimentos rurais familiares destes municípios detinham uma 

PESSOAL OCUPADO
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dores, ou seja, a UTF representou 95% do total empregado na agri-
cultura. Esta razão foi superior a da região Centro-Oeste, 90,2%. 
Vale observar que este número difere no total da população 
empregada na agricultura anteriormente mencionado que era de 
185.122. Neste caso está se incluindo a força de trabalho contrata-
da, os serviços de empreitada e a força de trabalho de menores de 
14 anos, equivalendo à metade da força de trabalho de um adulto, 
ou seja, meia unidade de trabalho.

Foram utilizados em média por estabelecimento 2,73 UTF e 
0,14 UTC, sendo no município de Porto Esperidião, na microrregião 
de Jauru, sudoeste do estado, a maior utilização de UTF nas proprie-
dades, em média 4,02 UTF por estabelecimento. Em Feliz Natal a 
média foi de quatro UTF por estabelecimento. Já em Marcelândia 
observou-se uma média bastante baixa de mão-de-obra na agri-
cultura familiar, apenas 1,52 UTF e 0,09 UTC pelos 488 estabelecimen-A média mascara a realidade. No município de Jangada 
tos do município. A maior média de trabalho contratado foi obser-uma pessoa era empregada a cada cinco hectares de área ocu-
vada em Sapezal, em que o único estabelecimento familiar do pada pela agricultura familiar, assim como dez hectares foram 
município utilizou duas UTC e três UTF, sendo que a população total necessários em Carlinda e Lambari D'Oeste para empregar uma 
empregada neste estabelecimento era de 3 pessoas da família, pessoa. Já em outros municípios, a média foi maior ou próxima a 
todos com mais de 14 anos e apenas 1 empregado permanente.estadual para a agricultura como um todo. Em Sapezal a única 

Ao todo encontrou-se 2.897 estabelecimentos com um propriedade rural familiar do município empregou uma pessoa a 
empregado permanente, 753 com dois, restando 678 com mais de cada 151 hectares. Em Tesouro um a cada 112 hectares, já em 
2 empregados nesta condição.Nova Mutum foram necessários 102 hectares para empregar um 

trabalhador. 
O número de pessoas ocupadas por estabelecimento tam-

bém foi muito variável. Em Nova Marilândia foram empregados em 
No ano safra 1995/96 foram produzidos 27 produtos diferen-média 5,75 pessoas por estabelecimento familiar. Em Reserva do 

tes pela agricultura familiar de Mato Grosso, dos quais a criação de Cabaçal, União do Sul, Lambari d'Oeste e Porto Esperidião a média 
aves  constitui-se na  atividade mais comum, encontrada em também ultrapassou cinco pessoas por estabelecimento. A média 
38.676 estabelecimentos familiares, seguida da pecuária de corte e estadual para a agricultura familiar foi de 3,36. Em Cáceres, municí-
de leite produzidos por respectivamente 26.473 e 25.493 estabeleci-pio com a maior população rural do Estado, empregou-se em 
mentos. A soja, produzido por agricultores familiares de proprieda-média 2,97 pessoas por estabelecimento, ou seja, 1.524 estabeleci-
des maiores, foi encontrada em apenas 716 estabelecimentos. mentos e 4.538 pessoas ocupadas.
Outras atividades bastante comuns foram a produção de milho, Conforme apresentou a Tabela 3, a grande maioria da 
arroz e a criação de suínos, todas presentes em mais de 18.000 esta-população ocupada nos estabelecimentos familiares era da pró-
belecimentos.pria família do administrador. Logo, é de se esperar a predominân-

Observando os produtores de acordo com o principal pro-cia da UTF sobre a UTC, respectivamente 150.594 e 7.763 trabalha-

PRINCIPAIS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Tipo de 
Mão-de-obra

Pop. Familiar com mais 14 anos
Pop. Familiar com menos 14 anos
Empregados permanentes
Empregados temporários
Parceiros
Outras condições

Nº de pessoas
ocupadas

134.814
31.494
7.330
6.532
883

4.069

% do
Total

72,8%
17,0%
4,0%
3,5%
0,5%
2,2%

População total empregada pela Agricultura Familiar      185.122

Fonte: INCRA/MDA/Censo Agropecuário de 1995/96.
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duto produzido no estabelecimento, verifica-se que os que tinham ra familiar eram atendidos por assistência técnica são justamente 
a produção de soja como tal obtiveram um valor da produção os com baixo número de estabelecimentos familiares e elevada 
total e valor da produção do produto principal muito superior aos concentração de agricultores patronais.
valores da produção dos estabelecimentos com outra atividade Além da carência de assistência técnica também se desta-
produtiva como principal. Os produtores de soja alcançaram valor cam outros números que indicam as dificuldades do segmento, 
da produção total e valor da produção média sempre superior a R$ muito desfavorecido com relação a aspectos tecnológicos e asso-
50.000,00, chegando a alcançar no município de Alto Garças R$ ciativismo, como mostra a Tabela 4. Entre os patronais, 48,1% rece-
211.175,00 e R$ 151.823,20 em Campo Novo do Parecis. Conside- biam assistência técnica, 12,7% eram associados a cooperativas e 
rando a área total média dos estabelecimentos, conforme seu 56,3% dispunham de energia elétrica. A menor diferença se encon-
principal produto, são 17 municípios em que a área média dos esta- tra na associação a  cooperativas, fato pouco comum nos patro-
belecimentos foi superior a 300 hectares. Destes, 16 tinham a produ- nais. Também é possível observar que a energia elétrica é um privi-
ção de soja como principal atividade produtiva, sendo que a área légio para poucos agricultores no Estado. Do total de 78.763 esta-
média máxima municipal foi encontrada em Sapezal, com 605 belecimentos agrícolas do Estado, patronais e familiares, cerca de 
hectares.  Vale lembrar que a média do estado foi de 84,7 hectares, 65% não possuíam acesso à energia elétrica. Naturalmente, quanto 
o que denota a grande desigualdade e também concentração de menor a renda menor é o acesso a este serviço.
terras dentro do próprio segmento da agricultura familiar.

Tabela 4 - Mato Grosso: práticas adotadas nos estabelecimentos Dos 126 municípios existentes no ano-safra de 1995/96, ape-
de agricultura familiar.nas 25 tiveram nos seus estabelecimentos uma renda média anual 

superior a R$ 10.000,00. Destes, 19 tinham como principal produto a 
soja. Em Alto Garças e Campo Novo do Parecis encontrou-se as 
maiores rendas médias por estabelecimentos, R$ 129.481,13 e R$ 
71.287,80 respectivamente, o que confirma que a soja proporcio-
nou os maiores valores da produção e renda para os estabeleci-
mentos familiares que a esta cultura se dedicavam com maior 
intensidade. Estes mesmos estabelecimentos também tinham 
áreas superiores a média da agricultura familiar no Estado. 

Pode-se concluir que os grandes estabelecimentos rurais 
classificados como familiares assemelham-se muito aos produtores 
patronais, seja em tamanho do estabelecimento, produto principal 
e renda obtida.

 

A prática menos comum foi a irrigação, e a maior freqüên-
Quanto aos serviços de assistência técnica nota-se que os cia de produtores familiares que a utilizavam estava em Tangará da 

municípios com maior densidade de agricultura familiar estavam Serra, onde 56 produtores faziam uso desse  mecanismo. Em per-
entre os mais desfavorecidos neste aspecto. Por sua vez, aqueles  centual, a maior parte dos estabelecimentos irrigados estava locali-
municípios em que mais de 60% dos estabelecimentos de agricultu- zada em Várzea Grande, com 44% dos estabelecimentos, ou seja, 

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS

Prática

Assistência Técnica
Energia Elétrica
Associação a Cooperativas
Irrigação
Apenas Uso Força Animal 
Apenas uso força mec. ou mec. e animal
Usa Adubos e Corretivos
Prevenção e Cont. de pragas
Práticas de conservação do solo

Nº. Estab. 

11.387
14.035
5.585
688

6.865
11.950
6.875

46.656
2.046

% do total

20,7
25,5
10,1
1,2

12,5
21,7
12,5
84,7
3,7

Fonte: INCRA/MDA/Censo Agropecuário de 1995/96.
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19 de 43 utilizavam mecanismos de irrigação. belecimentos muito pobres, do tipo D. A região de Colíder merece 
A prática mais comum entre os estabelecimentos familiares destaque, com 49% (4.995) dos seus 10.034 estabelecimentos famili-

foi a prevenção e controle de pragas, como mostrou a Tabela 4. ares classificados no tipo D e somente 3,4% ou 340 classificados no 
tipo A. Apenas na Região de Alto Guaporé, localizada na região 
sudoeste de Mato Grosso, o grupo de classificação por renda mais 
populoso não foi o D e sim o B, 34,63% dos 1.972 estabelecimentos 

5 familiares. Nestes, a atividade pecuária foi a que gerou maior valor Ao classificar os produtores segundo a renda , encontrou-se 
da produção.no total 4.054 estabelecimentos familiares do tipo A, 13.362 do tipo 

Os municípios de Juína, Colíder e Peixoto de Azevedo eram B, 12.300 do tipo C e a grande maioria, 25.354 do tipo D. Detectou-
aqueles com maior número de estabelecimentos do tipo D, respec-se que 47% dos produtores familiares do estado de Mato Grosso 
tivamente 1.301, 1.113 e 1.109. Em Peixoto de Azevedo este tipo eram muito pobres, tendo renda equivalente a menos da metade 
chegou a representar 80% dos estabelecimentos do município. O do Valor do Custo de Oportunidade da própria mão-de-obra e 69% 
município de Campos de Júlio, por sua vez, apresentou apenas um sobrevivia com no máximo um VCO, que no ano safra de 1995/96 

6 estabelecimento nesta condição. Também no Norte do Estado era de R$ 2.792,40 .
estavam os municípios com maior número de estabelecimentos A Tabela 5 traz maiores detalhes dos agricultores familiares 
classificados no tipo C, mais especificamente em Carlinda, Terra segundo sua tipologia. Calculando a área média verifica-se que 
Nova do Norte, Colíder e Guarantã do Norte.esta medida para os estabelecimentos do tipo A era de 181 hecta-

res, enquanto para os de tipo B, C e D  médias foram de 90, 64 e 76 
hectares, respectivamente. Também observa-se alguma diferença 
na administração do estabelecimento, enquanto os do tipo A apre-
sentavam o maior percentual de estabelecimentos administrados A agricultura familiar de Mato Grosso investiu no ano safra 
pelo próprio proprietário, 93%, para os de tipo D este percentual era de 1995/96 R$ 73.251.279,00, dos quais 39% foram aplicados em 
de 86%. novas culturas permanentes, novas matas plantadas e compra de 

Observa-se as microrregiões com maior quantidade de animais, 28% destinou-se a compra de máquinas e implementos 
estabelecimentos familiares, Colíder, Alta Floresta, Aripuanã, Jauru (novos e usados) e instalações e outras benfeitorias e 13% foram 
e Norte Araguaia. Nelas, também estavam a maior parte dos esta- destinados a aquisição de terras.

CARACTERIZAÇÃO, SEGUNDO O TIPO DE AGRICULTOR FAMILIAR

INVESTIMENTOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES

N. Estab.

4.054 
13.362 
12.300 
25.354 

Área (ha)

737.223 
1.203.738 
791.105 

1.932.218 

Renda Monetária (R$)

 71.101.158,00 
 43.769.507,00 
 15.267.656,00 
-10.757.128,00

Nº Estababelecimento de Proprietário

3.778
12.443
10.981
21.854

Pessoal Ocupado (% do total)

9,2%
26,9%
22,7%
41,1%

Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D

Fonte: INCRA/MDA/Censo Agropecuário de 1995/96.

Tabela 5 - Agricultura Familiar: número de estabelecimentos, área total, renda monetária e pessoal ocupado por tipo de estabelecimento. 
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Os municípios onde os agricultores familiares mais investiram mentos, nestes o produto principal representou menos de 35% do 
foram Colíder R$ 3.079.889,00, dos quais 36% foram investimentos VBP. A categoria com grau de especialização não identificado por 
em máquinas e benfeitorias, também apresentou o maior investi- não alcançar VBP positivo estava representada por 2.749 estabele-
mento em compra de terras no Estado. Rondonópolis e Juína fica- cimentos, dos quais se destacam os municípios de Peixoto de Aze-
ram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, no ranking do vedo, com 340 estabelecimentos, e Juína com 258.
investimento total, e tiveram os maiores investimentos em novas Entretanto, o tamanho do estabelecimento não demons-
plantas e animais. trou estar relacionado com o grau de especialização (Tabela 6), 

No Centro–Oeste encontravam-se os agricultores familiares onde é possível observar que as áreas médias não seguem nenhum 
que mais investiram no Brasil no ano-safra 1995/96. Considerando o padrão que explique a especialização ou a diversificação.
valor médio por estabelecimento os investimentos variavam entre 

Tabela 6 - Agricultura Familiar: número de estabelecimentos, área R$ 789,00 de agricultores do tipo C e R$ 5.500,00 entre os agricultores 
total e média, VBP e renda monetária por grau de especialização do tipo A. A média geral da agricultura mato-grossense é de R$ 
do produtor.5.667,15, já para a agricultura familiar a média é de R$ 1.330,15. Os 

agricultores familiares que mais investem em Mato Grosso são os do 
tipo D, justamente os mais pobres, o que ocorre devido ao elevado 
número de estabelecimentos classificados no tipo D, uma vez que a 
média do investimento por estabelecimento do tipo A é de R$ 
4.966,47, enquanto os primeiros investem em média por estabeleci-
mento R$ 1.032,88. Ocorre ainda que o investimento por hectare é 
bem mais elevado nos estabelecimentos de tipo A. 

O principal investimento dos agricultores familiares mato-
grossenses no ano safra 1995/96 foi na compra de novas culturas 
(plantas) e animais, o que ocorreu, independente do tipo de 
agricultor.

Também pode-se observar que um maior VBP e Renda 
Monetária são alcançados pela categoria “Especializados”, o que 
indica que os estabelecimentos familiares que se dedicaram com A maioria dos agricultores familiares de Mato Grosso foi 
maior ênfase a um único produto, embora não exclusivamente, classificada quanto a especialização produtiva na categoria “Di-
obtiveram maior renda.versificada”. Foram 22.345 estabelecimentos com o produto princi-

O maior número de agricultores especializados estava loca-pal representando entre 35% e menos de 65% do VBP. Ainda, 7.226 
lizada em Juína. São 383 com 100% do VBP devidos a um único pro-produtores foram classificados como “Muito Especializados”, indi-
duto. A pecuária de corte e a pecuária de leite foram as atividades cando que 100% do VBP era devido a um único produto. Outros 
que geram maior valor da produção no município.17.909 estabelecimentos foram classificados como “Especializa-

Dos 4.054 estabelecimentos do tipo A, 422 eram muito espe-dos”, ou seja, seu produto principal representou entre 65% e menos 
cializados, 2.195 especializados, 1.249 diversificados, 154 muito de 100% do VBP. Os “Muito Diversificados” eram 4.841 estabeleci-

ESPECIALIZAÇÃO PRODUTIVA

Fonte: INCRA/MDA/Censo Agropecuário de 1995/96.

Categoria

Muito Especial.
Especializado
Diversificado
Muito Diversific.
Grau de Esp. 
Não Ident. 

Nº
Estab.

7.226
17.909
22.345
4.841

2.749

Área

634.120
1.754.279
1.699.989
309.384

266.476

Área
Média (ha)

88
98
76
64

97

VBP
Médio

3.855,39
7.646,42
4.035,40
3.189,55

RM
Média

1.834,35
3.557,61
1.669,25
1.113,96
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diversificados, e por fim, 34 não foram identificados. Os estabeleci- da maior área média é encontrada em União do Sul, com 726 hec-
mentos do tipo B se dividiam em 899 muito especializados, 4.982 tares ocupadas por estabelecimentos de tipo A e “Muito Especiali-
especializados, 5.975 diversificados, 1.428 muito diversificados e 78 zados”. Em contraste a quarta, sexta e sétima maiores áreas médi-
não identificados. as, respectivamente de 612, 588 e 584 hectares são estabelecimen-

Os estabelecimentos do tipo C se sub-dividiam em 1.023 tos com grau de especialização não identificados, pois não alcan-
muito especializados, 3.844 especializados, 5.694 diversificados, çaram um VBP positivo.
1.637 muito diversificados e 102 não identificados. Os estabeleci- A Tabela 8 trás o número de estabelecimentos, segundo 
mentos do tipo D eram 4.882 muito especializados, 6.888 especiali- estratos de área e grau de especialização produtiva. Veja que 
zados, 9.427 diversificados, 1.622 muito diversificados e 2.535 não apenas os estabelecimentos de 100 hectares ou mais tem maior 
identificados. concentração dos estabelecimentos classificada como especiali-

Anteriormente observou-se que a área média segundo a zada. Nos demais tamanhos de estabelecimentos a maior parte foi 
categoria de especialização produtiva não apresentava nenhum sempre classificada como “Diversificada” independente do tama-
padrão de comportamento. Porém, esta diferença de área média nho dos estabelecimentos.
era mais notável ao comparar estabelecimentos segundo a sua Do total de 55.070 estabelecimentos familiares no estado, 
tipologia, ou seja, a classificação conforme a renda, como mostra apenas 11.837 recebiam serviços de assistência técnica. Entre as 
a Tabela 7. categorias de especialização produtiva os “Especializados” apre-

sentavam a maior freqüência de uso deste serviço eram 24,5% ou 
Tabela 7 - Área média em hectares dos diferentes tipos de produtor 4.387 estabelecimentos recebendo auxílio técnico.
familiar, segundo o grau de especialização. Esta categoria também apresenta maiores índices de uso 

de tecnologia e associativismo. São 33% ou 5.914 estabelecimentos 
com acesso à energia elétrica, 2.143 estabelecimentos ou 12,0% 
associados a cooperativas, 25% ou 4.476 estabelecimentos que 
dispõem de força mecânica e animal para realização das ativida-
des produtivas. Por sua vez, os menores índices destes mesmos que-
sitos se encontravam na categoria “Não Identificado”. Nesta, havia 
o menor número e percentual de estabelecimentos com irrigação, 
0,5% ou 15 estabelecimentos, energia elétrica, 14,3% ou 393 estabe-
lecimentos, de associação a cooperativas, 3,7% ou 101 estabeleci-
mentos, de uso de força mecânica e animal, 11,8% ou 325 estabele-
cimentos e apenas de força animal, 5,1% ou 139 estabelecimentos.

As exceções ficavam por conta da categoria “Muito Diversi-
ficado”, com maior percentual de uso de força animal nos traba-Observando os dados por município, chamam a atenção 
lhos agrários, 967 estabelecimentos ou 20% do total, e o menor índi-grandes estabelecimentos em todas as categorias de tipo de pro-
ce de uso de assistência técnica, apenas 812 ou 16,8% do total.  dutor. Por exemplo, em Feliz Natal um único estabelecimento do 

tipo C e “Muito Especializado” tem área de 747 hectares, a segun-

Fonte: INCRA/MDA/Censo Agropecuário de 1995/96. 

Grau de Especialização

Muito Especializado
Especializado
Diversificado

Muito Diversificado
Grau especialização

não identificado.

Tipo A

186,7
190,5
168,7
152,4

177

Tipo B

103,2
95,1
87,6
73,6

105

Tipo C

74,1
69,3
61
56

92,1

Tipo D

79,2
86,5
65,6
54,9

95,8

Área Média em Hectares
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INTEGRAÇÃO AO MERCADO de conservação de solo. Já os estabelecimentos com VBP negati-
vo e os pouco integrados detinham os menores índices de associa-Os dados também permitiram analisar os estabelecimentos 
ção a cooperativas, energia elétrica, usos tanto de força animal familiares, segundo o grau de integração ao mercado, medido de 
quanto mecânica e animal, irrigação, adubos e corretivos, contro-acordo com o percentual do valor da produção vendida sobre o 
le de pragas e conservação de solo. O que chama a atenção é VBP. Por esta ótica, dos 55.070 estabelecimentos familiares do esta-
que os serviços de assistência técnica e controle de pragas não do de Mato Grosso a maior parcela, 21.204 ou 38,5%, foi classificada 
apresenta grande diferencial de incidência entre as diferentes como “Integrados” 33,4% estavam “Pouco Integrados”, outros 
categorias, diferindo dos demais quesitos mencionados acima.23,1% estavam “Muito Integrados”, e por fim, 5% ou 2.749 estabele-

Outra questão a ser observada por esta ótica é a freqüên-cimentos não puderam ser classificados por não terem VBP positivo.
cia de estabelecimentos por estratos de área em cada categoria, Os estabelecimentos “Muito Integrados” apresentavam em 
veja a Tabela 9.relação ao total da categoria o maior uso de energia elétrica, asso-

A área com lavouras era maior em percentual do valor total ciação a cooperativas, assistência técnica, irrigação, força mecâ-
na categoria “Muito Integrada”, comparativamente as demais, nica e animal, uso de adubos e corretivos e a adoção de técnicas 

Fonte: INCRA/MDA/Censo Agropecuário de 1995/96. 

Categoria

Muito Especializado
Especializado
Diversificado

Muito Diversificado
Não Identificado

Nº Estab.

7.226
17.909
22.345
4.841
2.749

De menos 5 ha

1.049
1.732
2.069
328
179

5 a menos de 20 ha

1.137
3.080
3.953
919
364

20 a menos de 50 ha

1.609
4.327
6.171
1.517
603

50 a menos de 100 ha

1.446
3.588
5.076
1.220
717

100 ha ou mais 

1.985
5.182
5.076
857
886

Tabela 8 - Agricultura familiar: número de estabelecimentos por estratos de área, segundo rau de especialização produtiva do produtor.

Tabela 9 - Agricultura familiar: número de estabelecimentos por estratos de área segundo grau de integração do produtor ao mercado, em 
percentual do total.

Integrado

36,0
39,2
40,9
40,1
35,1

Pouco Integrado

39,8
36,7
33,6
32,9
28,8

Não Identificado

3,3
3,9
4,2
6,0
6,4

Fonte: INCRA/MDA/Censo Agropecuário de 1995/96. 

Estabelecimentos por estratos de Área

Menos de 5 ha
De 5 a menos de 20 ha 

De 20 a menos de 50 ha 
De 50 a menos de 100 ha 
Igual ou mais de 100 ha 

Nº total de estabelecimentos

5.357
9.453

14.227
12.047
13.986

Muito Integrado

20,9
20,2
21,3
21,0
29,7
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bem como também nesta categoria encontrou-se uma maior área também se deve a carência de recursos para investir no estabeleci-
média e o menor índice de áreas não utilizadas. mento. Quanto à especialização produtiva vê-se que os especiali-

A observação do grau de integração, associado ao tipo de zados têm maior acesso às tecnologias, maior renda, menores índi-
estabelecimento permite verificar que o grau de integração ao ces de áreas não utilizadas e maiores áreas médias, e, portanto 
mercado está fortemente relacionado com o nível de renda dos têm-se na especialização, não total mas bem definida, um fator de 
estabelecimentos, veja a Tabela 10. sucesso para os mesmos. Quanto ao grau de integração ao merca-

Observe que a maioria dos estabelecimentos de tipo A esta- do, verificou-se que os muito integrados também alcançam os 
va “muito integrada” ou “integrada” (86%), e o inverso ocorre com os melhores indicadores, o que leva a crer que são, em grande parte, 
estabelecimentos do tipo D, que eram em maior parte “pouco inte- os mesmos estabelecimentos, especializados e também muito 
grada” ao mercado. Note que dentre os estabelecimentos do tipo integrados ao mercado.
A, B e C são poucos os casos de estabelecimentos com VBP negati- Entre as dificuldades enfrentadas pela agricultura familiar 
vo, estes em sua grande maioria são os de tipo D, mais pobres. Os no estado de Mato Grosso estão ainda falta de planejamento,  de 

organização dos produtores em cooperativas e associações, de estabelecimentos de tipo B e C, quanto ao grau de integração ao 
organização da produção para produzir em maior quantidade e mercado, foram classificados como “integrados” em sua maioria.
com maior qualidade, dificuldades para comercializar a produção 
devido ao pouco acesso ao mercado, e à carência de agregação 
de valor, o que melhoraria o preço de seus produtos e conseqüen-

Diante desta caracterização da agricultura familiar no esta- temente, sua renda.
do de Mato Grosso, ficou claro que os agricultores desse segmento Segundo Rezende (2003), as grandes mudanças na tecno-
que possuem áreas maiores que a média do Estado, tendem a logia agrícola das últimas décadas permitiram a exploração dos 
produzir os mesmos produtos comerciais da agricultura patronal, ou solos do cerrado no Brasil, uma vez que estes têm baixa fertilidade 
seja, os mais capitalizados conseguem produzir grãos, como a agri- natural e elevada acidez. Contudo, o autor expõe que o investi-
cultura patronal e alcançar padrões de renda bastante elevados mento de capital no solo é elevado, é preciso realizar a “constru-
para o segmento. ção do solo”. O rigor climático, devido à irregularidade das chuvas, 

Nota-se ainda que os agricultores familiares de Mato Grosso aliado aos problemas do solo, torna inviável a agricultura familiar na 
são extremamente carentes de assistência técnica, energia elétri- região, e isso tem dado a expansão agrícola no cerrado padrões 
ca, irrigação, máquinas, entre outros fatores tecnológicos, o que claramente concentradores. O problema da inviabilidade é decor-

4. CONCLUSÕES

Nº Estabelecimento total

4.054 
13.362 
12.300 
25.354 

Muito integrados (%) 

51,6 
25,4 
18,0 
19,9 

Integrados(%)

34,5 
48,9 
45,0 
30,5 

Pouco integrados (%)

13,1 
25,1 
36,2 
39,6 

Não identificados(%)

0,8 
0,6 
0,8 

10,0 

Tabela 10 - Agricultura familiar: número de estabelecimentos por tipo e grau de integração do produtor ao mercado.

Fonte: INCRA/MDA/Censo Agropecuário de 1995/96. 
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para definir os beneficiários do PRONAF. rente, segundo o autor, da incapacidade da mesma de obter 
3 Nova Maringá, Vera, Sapezal, São José do Rio Claro, Ribeirão Cascalhei-renda no período de seca para cobrir os custos fixos da proprieda-

ra, Nova Brasilândia, Nova Lacerda, Lambari D'Oeste, Indiavaí, Feliz de e mesmo para sobreviver.
Natal, Cana Brava do Norte, Araguainha e Araguaiana.Uma outra questão que também pode tornar inviável a 

4 O Atlas do Desenvolvimento Humano (2003) estabelece as linhas de agricultura familiar na região é a escassez de capital para a deno-
pobreza e pobreza absoluta em ½ e ¼, respectivamente, do salário míni-

minada “construção do solo”, e, como pôde ser observado, há um 
mo mensal, por pessoa. O salário mínimo no ano de 1996 era de R$ 112,00. 

elevado índice de áreas não utilizadas, o que provavelmente 5 Tipo A (renda maior de 3 VCO), Tipo B (renda entre 1 e 3 VCO), Tipo C 
decorre da carência de crédito e capitais próprios para acessar (renda entre 0,5 e 1 VCO) e Tipo D (renda inferior a 0,5 VCO.
tecnologias capazes de melhorar o solo e mesmo para exploração 6 Cálculo do VCO para MT: Diária Média Estadual = 8,95; Diária + 20% = 
de áreas de mata. Foi possível verificar que a maior integração ao 10,74;  Dias Úteis = 260;  VCO = 10,74 x 260 = 2.792,40
mercado deve estar intimamente relacionada com a maior renda 
e assim permitindo ao produtor obter recursos para exploração da 
área disponível.

Moreira, Helfand e Figueiredo (2007), estudando a relação 
inversa entre produtividade e tamanho da propriedade, com base 

GRAZIANO NETO, F. A (difícil) interpretação da realidade agrária. In: 
nos dados do Censo Agropecuário de 1995/96, constataram que 

SCHIMIDT, B. V.; MARINHO, D. N. C.; ROSA, S. L. C. (Orgs.). Os Assen-no Centro-Oeste, apesar de existir relação inversa entre tamanho e 
tamentos de Reforma Agrária no Brasil. Brasília: Editora Universidade produtividade parcial da terra, a relação tamanho e produtividade  
de Brasília, 1998. p. 153 a 169. é direta. Isso reforça a idéia de que é fundamental o uso intensivo 
GUANZIROLI, C. E.; CARDIM, S.E. (Orgs.). Novo Retrato da Agricultura de insumos modernos  para elevar a produtividade. Neste cenario 
Familiar: o Brasil redescoberto. Projeto de Cooperação Técnica a descapitalizada a agricultura familiar mato-grossense tende a 
INCRA/FAO. Brasília, 2000. permanecer não utilizando toda sua área e sem acesso aos paco-
GUANZIROLLI, C.; ROMEIRO, A.; BUAINAIN, A. M.; DI SABATTO, A.; tes tecnológicos modernos, o que lhe confere a mais baixa renda 
BITTENCOURT, G. Agricultura Familiar e Reforma Agrária no Século por hectare.
XXI. Rio de Janeiro: Garamond, 2001. 
INST ITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA 
AGRÁRIA/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. Novo 1 Disponível em: http://200.252.80.30/sade/
Retrato da Agricultura Familiar (Banco de Dados) Disponível em: 2 Módulo Fiscal é uma unidade de medida expressa em hectares, fixada 
<http://200.252.80.30/sade/>. Acesso em: 15 Nov. 2006.para cada município brasileiro, considerando os seguintes fatores: (a) 

tipo de exploração predominante no município; (b) renda obtida com a MOREIRA, A. R. B.; HELFAND, S. M.; FIGUEIREDO, A. M. R. Explicando 
exploração predominante; (c) outras explorações existentes no municí- as diferenças na produtividade agrícola no Brasil. Rio de Janeiro: 
pio que, embora não predominantes, sejam significativas em função da IPEA, jan. 2007. (Texto para Discussão n. 1254). 
renda ou da área utilizada; (d) conceito de propriedade familiar. O módu- REZENDE, G. Ocupação agrícola e estrutura agrária no cerrado: o 
lo fiscal serve de parâmetro para classificação do imóvel rural quanto ao 

papel da terra, dos recursos naturais e da tecnologia In: HELFAND, S. 
tamanho, na forma da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. A pequena 

M.; REZENDE, G. C. de. (Orgs.). Região e Espaço no Desenvolvimen-propriedade deve ter o tamanho do imóvel compreendido entre 1 e 4 
to Agrícola Brasileiro. Rio de Janeiro: Ipea, 2003. p. 173-212.módulos fiscais, a média propriedade tem área do imóvel maior que 4 e 

menor que 15 módulos fiscais. As grandes propriedades são as com tama-
nho superior a 15 módulos fiscais. Esta classificação do INCRA serve ainda 
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DA EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES DE BIBLIOTECAS 

ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS

INTRODUÇÃO 
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 objetivo deste trabalho é compartilhar dados e experiências relativas à pesquisa desenvolvida junto ao 
Projeto Hades (História e Acervo Didático no Espírito Santo), estabelecendo debates e relações com pesqui-
sas similares. Trata-se de projeto de pesquisa junto às bibliotecas escolares do estado do Espírito Santo (Brasil) 

que possibilitou a construção de acervo digital e virtual composto atualmente de mais de 10.000 imagens, privilegi-
ando livros didáticos (1). 

Neste texto, empreenderemos uma discussão metodológica sobre as possibilidades de pesquisas a partir 
das bibliotecas escolares enquanto acervo, destacando as etapas de nosso trabalho, em permanente desenvolvi-
mento. Além disso, refletiremos sobre os livros didáticos como fonte de pesquisa para a História da Educação, e 
sobre a importância da manutenção e construção de memórias das bibliotecas escolares - espaços privilegiados 
na construção de saberes e práticas escolares.  

A pesquisa está inserida em um recente movimento internacional de criação e manutenção de programas 
que organizam acervos de/sobre livros didáticos. Em Portugal, o Programa Eme, desenvolvido na Universidade do 
Minho, em Braga, é coordenado por Rui Vieira de Castro. Surgiu na seqüência do projeto Estatuto, funções e história 
do manual escolar e mantém os mesmos objetivos iniciais: constituir bases de dados de manuais escolares, de 
modo a assegurar o seu recenseamento. Na Espanha, o Programa Manes, coordenado por Gabriela Ossenbach 
Sauter, insere-se entre os projetos da UNED - Madrid e tem como objetivo a investigação dos manuais escolares 
produzidos na Espanha, em Portugal e na América Latina durante os séculos XIX e XX (2). Um dos programas mais 
conhecidos talvez seja o pioneiro banco de dados Emmanuelle, coordenado, até o início de 2009, pelo pesquisa-
dor francês Alain Choppin (3). O Projeto Histelea, abrigado na Universidad Nacional de Luján, na Argentina, que 
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existe desde 1996, coordenado por Rubén Cucuzza, é também um procedimentos possuem uma historicidade, além de 
centro de referência no gênero (4). No Brasil, destaca-se o Livres, identificarem lugares e competências acadêmicas. 
situado no âmbito da Faculdade de Educação da USP e coordena- (VEIGA, 2003, p.16).
do por Circe Bittencourt (5). 

Outros programas menores, mas não menos importantes, O tratamento adequado de fontes em suas diferentes tipo-
logias, consideradas em suas respectivas historicidades, e interpre-vêm também desenvolvendo suas pesquisas em diversas partes do 

mundo. Muitos deles são realizados nas bibliotecas das Universida- tadas a partir de rigorosa fundamentação conceitual, ampliou o 
des, ou em demais centros de Pesquisa, como nos Estados Unidos, reconhecimento dos sujeitos e da noção de fato históricos. Dessa 
Universidades de Illinois, de Colúmbia, de Pittisburg e Harvard; na forma, concluímos que as pesquisas no Espírito Santo sobre o livro e 
Grã-Bretanha, as Universidades de Bristol, Leeds, e Londres. Na Áfri- a literatura didáticas estão em consonância com esse contexto.
ca, o Programa Aequatoria, na República Democrática do Congo, No caso do acervo digital do Projeto Hades, ao privilegiar-
é coordenado por Honoré Vinck.  mos livros didáticos abrigados em bibliotecas escolares, discutimos 

O que é inegável é que as pesquisas sobre o Livro Didático também a função social desse espaço, tensionado, privilegiado ou 
têm sido recorrentes na interface História e Educação. Esta última pauperizado, no entanto, muitas vezes único em todo um municí-
encontrou na História uma área segura para inscrever e investigar pio ou região. Neste último caso, torna-se possuidor de característi-
objetos, sujeitos e práticas próprios - fundamentais para sua autono- cas de acervo público de registros e informações. Nosso objetivo 
mia como campo de investigação (VEIGA, 2003). O redimensiona- central é investigar a história e a memória da produção da literatu-
mento dessa fronteira reestruturou o próprio conceito de História da ra didática local ressignificando as fronteira História, Educação e 
Educação que passou a considerar um olhar mais crítico sobre o Literatura. Está inserido no âmbito do Laboratório de Ensino de Histó-
presente e as possibilidades de transformação da realidade edu- ria da Universidade Federal do Espírito Santo (Lahis/ Ufes), programa 
cacional. Além disso, passou-se a exigir uma “mobilização rigorosa permanente de extensão universitária que, desde 1992, se propõe 
dos instrumentos teóricos e metodológicos da investigação históri- a criar e manter condições e possibilidades de atualização aos 
ca” (NÓVOA, 2005, p. 9) contribuindo na superação de uma história professores de História e outros profissionais interessados em seu 
da educação narrativa e linear, e na consideração das práticas ensino, bem como abrigar pesquisas que destaquem a interface 
educativas, idéias e imaginários pedagógicos, sistemas e políticas História e Educação. 
educacionais. Essa “virada” se deveu, sobretudo, aos aportes da O Projeto Hades divide-se em duas etapas: a primeira, que 
História Cultural. abrange o levantamento e organização de acervo de obras didá-

ticas do/no Espírito Santo -; e uma segunda que implica na organi-
[...] A história cultural é um método, uma concepção de zação e manutenção de banco de dados com registros de teste-
abordagem, ao passo que a história da educação tem munhos sobre a memória didática do/no Espírito Santo. O presente 
sido compreendida como uma “especialização” da trabalho trata do primeiro estágio. 
história. Entretanto observa-se que não há um consenso 
sobre os procedimentos de adjetivações da História, 
tendo em vista o desenvolvimento de instrumentos 
cada vez mais refinados para analisar os problemas 
humanos do passado e do presente.  Por outro lado, tais A importância das bibliotecas escolares tem sido objeto de 

BIBLIOTECAS E BIBLIOTECAS ESCOLARES
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políticas educacionais, de pesquisas acadêmicas, e de debates Encontramos outro registro na antiga civilização árabe, quando 
diversos. Entretanto, apesar da diversidade de propostas, esforços foram constituídas várias bibliotecas contendo traduções em 
e interesses, percebemos, dentro dos limites dos espaços por nós árabe de manuscritos gregos, bem como livros da ciência árabe, 
pesquisados, que a maior parte dos professores ainda atua isolada- acervo acessível tanto a professores como a estudantes. 
mente no uso das bibliotecas. Comumente vistas como espaço (GONÇALVES, 2003)
quase exclusivo das tarefas relacionadas à disciplina de Língua A concepção moderna de biblioteca, onde o acervo se 
Portuguesa ou Literatura, ou às pesquisas enciclopédicas, as biblio- justifica principalmente para o uso do público, teve início com a 
tecas escolares ainda distam muito do reconhecimento - sobretu- difusão da imprensa, ao longo do no século XVI. Entretanto, o mode-
do por parte do público não diretamente ligado à instituição esco- lo de biblioteca, tal como concebemos atualmente, surgiu no 
lar - enquanto lócus público, de pesquisa, de memória e de história. decorrer da chamada Revolução Industrial, quando houve a 
Pensar historicamente as bibliotecas escolares, seus acervos e suas mudança de conceito de biblioteca/museu para bibliote-
práticas de registro da informação, permite ao pesquisador lançar ca/serviço (ALMEIDA JÚNIOR, 1997). 
um olhar sobre a trajetória da construção de um determinado pen- Alguns autores também apontam para a natureza dual da 
samento sobre a educação. Diz respeito também à reflexão de biblioteca escolar, dividida entre as intenções didático-
como uma determinada sociedade inscreve a si mesma no devir pedagógicas de sua destinação e as tendências da bibliotecono-
(uma vez que a educação escolar relaciona-se diretamente às mia que vigiam na época de sua criação.
representações do presente que determinadas comunidades deci-

A biblioteca escolar parece desconhecida por ambos dem interpretar e registrar através das gerações futuras). Isto é, 
os campos que, teoricamente, transferiram sua suposta organizar e manter bibliotecas é expressão precípua de uma dada 
responsabilidade pelo desenvolvimento da mesma sociedade que apropria, organiza, mantém, representa e constrói 
para que o outro segmento a adotasse, não reconhe-suas próprias memórias.
cendo sua própria responsabilidade. Ou, veladamente, Os pesquisadores da área apontam como a biblioteca mais 
impuseram suas estruturas para que a biblioteca esco-antiga de que se teria notícia a de Nínive, que pertenceria ao Rei 
lar as incorporasse indistintamente. Esta espécie de Assurbanipal, onde os arqueólogos encontraram cerca de 22 mil 
conflito juntamente com o descaso de autoridades placas de argila. Além das antigas bibliotecas da Mesopotâmia 
governamentais relegou a biblioteca escolar a uma (formadas por coleções de placas de argila) e das do Egito (forma-
colocação bem peculiar. Nesse sentido, em alguns das, por conjuntos de documentos em papiro) que eram reserva-
momentos, a rigidez da Biblioteconomia e dos métodos das a um número muito restrito de utilizadores, destacam-se as  
educacionais infligiu à biblioteca escolar padrões igual-primeiras bibliotecas privadas abertas à consulta pública (a primei-
mente rígidos, transformando-a em um espaço frio, ra teria surgido em Atenas, fundada por Pisístrato em 540 a.C). 
burocratizado e estático dentro da instituição da qual (LEMOS, 2007)
fazia parte – a sua escola. Cheiro de mofo, poeira e Entretanto, com uma função mais próxima do que hoje 
certo silêncio sepulcral constituíam os traços caracterís-chamamos de biblioteca escolar, os pesquisadores apontam para 
ticos das bibliotecas escolares por um longo tempo e a biblioteca de Aristóteles (GONÇALVES, 2003). O exemplo de Aris-
que a confinaram como um espaço isolado à espera tóteles teria sido o propulsor da iniciativa de Demétrio de Falero e 
de que a usassem. Como o esperado uso não aconte-de Ptolomeu, para fundar o Museu e a Biblioteca de Alexandria. 
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cia, o esquecimento permanecia e a biblioteca se nidade, além de dar suporte informacional ao ensino. 
mantinha como um depósito de livros, localizado em Verifica-se aqui uma tendência no sentido de demo-
um canto obscuro da escola, quase sempre fechado, cratização da educação. (VIANA, CARVALHO e SILVA, 
organização desativada, desvinculada do seu contex- 1999, p.25.)
to e, naturalmente, à margem do processo de ensino-
aprendizagem. (SILVA, 1999, p. 2-3). Para além dessa funcionalidade, do “cheiro de mofo” e do 

“espaço frio”, pensamos, como Martucci (1999), que existe um 
De acordo com Vianna, Carvalho e Silva (1999), as bibliote- acervo documental de considerável qualidade nas unidades esco-

cas escolares no modelo que atualmente conhecemos, foram lares brasileiras, formados e desenvolvidos através de políticas e 
consideradas, em princípio, como uma espécie de laboratório da ações regulares das instâncias oficiais. Entretanto, são acervos que 
pesquisa escolar, e, mais recentemente, como centro de informa- constituem um modelo de biblioteca escolar predominantemente 
ção e de cultura a serviço da comunidade escolar, sem deixar de depositária, como um espaço de armazenamento periférico à 
enfatizar sua função pedagógica como forma de complementar ação pedagógica e desprovido de inserção social.
as informações adquiridas na sala de aula. As autoras, ao explora- O olhar de historiadores nos levou a perceber, todavia, que 
rem a evolução do conceito, destacam que a biblioteca escolar esse acervo não é somente pedagógico, mas, particularmente, 
foi, inicialmente, considerada como uma pequena coleção de histórico. Acervo de fontes e, ele mesmo objeto cultural, a bibliote-
livros, periódicos e publicações existentes em escolas, e, aos pou- ca escolar está longe de ser um lugar de “silêncio”. Assim, instigados 
cos, passou a ser uma espécie de centro de recursos educativos em evocar e visibilizar a biblioteca escolar frente à importância de 
passando a ser espaço de interação do educando com diferentes seu acervo concebemos, desenvolvemos e compartilhamos a 
recursos de comunicação. nossa pesquisa.

No Brasil, a função social da biblioteca escolar muitas vezes 
está ligada ao fato de ser a única biblioteca do município ou 
região, passando a ser também uma biblioteca comunitária. Isso é 
verificado por alguns pesquisadores, dentre eles Viana, Carvalho e Fundamentados nas premissas da História Cultural, os traba-
Silva, que afirmam que: lhos relativos à constituição do acervo digital do Projeto Hades, 

mesmo privilegiando os manuais didáticos de História, objetivam 
Um dos papéis mais importantes da biblioteca escolar, proporcionar condições mais amplas às investigações acerca de 
indiscutivelmente, é o de mola propulsora dos proces- tantos outros diferentes objetos, como: a escola, o professor, os alu-
sos de ensino aprendizagem, e da formação do leitor.  nos, materiais e práticas escolares, processos e formas de aprendiza-
Como instrumento didático, deve extrapolar o currículo gem, propondo, desta forma, se não a diminuição das fronteiras 
da escola, de modo a incentivar a continuidade da características de cada objeto pesquisado, certamente o aumento 
educação. dos diálogos entre pesquisas e pesquisadores. 
[...] Em alguns casos bem particulares, as bibliotecas Sob tais premissas, asseveramos tanto uma posição episte-
escolares possuem a função social de suprir a inexistên- mológica diante do nosso objeto privilegiado quanto algumas visões 
cia de uma biblioteca pública na cidade, e passam a que conjugam Ser e Fazer História. Tal postura delineou um caminho 
fornecer informações de caráter utilitário para a comu- onde transitamos mais desenvoltos acerca dos conceitos que utiliza-

O LIVRO DIDÁTICO COMO FONTE PARA A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
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mos neste trabalho e, para tanto baseamo-nos nas proposições de outra. A maior parte das pesquisas ainda não o reconhecia como 
uma História Cultural que “[...] tem por principal objeto identificar o objeto, mas, sobretudo e apenas, como fonte (LEITE; PIROLA, 2007). 
modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada Não possuíamos qualquer estudo, livro, sistematização ou qualquer 
realidade social é construída, pensada, dada a ler” (CHARTIER, 1990, outra referência sobre os manuais escolares sobre/no Espírito Santo. 
p.16-17). É neste sentido que acreditamos nos manuais escolares Não havia títulos em destaque ou listas de consultas. Todos estes 
como fonte/objeto, como "chaves de acesso" à compreensão de dados tiveram que ser paulatinamente levantados, compreendi-
representações produto e produtora de práticas concretas, peculia- dos e sistematizados. Necessário foi percorrer algumas etapas meto-
res a sujeitos, grupos e lugares inscritos na duração. dológicas para organizar um trabalho que, preliminarmente, pro-

Inseridos, portanto, em um movimento de reflexão episte- punha desafios espaciais, temporais e classificatórios, somados, 
mológica do campo disciplinar histórico, os manuais didáticos tor- finalmente, ao senso comum que asseverava não possuirmos, aqui 
nam-se partícipes do processo de ressignificação e ampliação de no Espírito Santo, sequer alguns livros didáticos locais.
fontes, cujos embates decorrentes foram travados também em Foi partindo dessa constatação que a pesquisa realizada 
diferentes áreas do conhecimento, sobretudo a partir da segunda por Pirola (2008) procedeu o levantamento de dados que originou 
metade do século passado. Buscando centralidade no cadinho o acervo do Hades.
dos territórios da Academia, grupos que apostavam em aborda- O indício de que as bibliotecas escolares constituíam-se em 
gens diversas daquelas que, hodiernamente cunhadas como tradi- acervo possuidor de caracteríscas mais amplas do que apenas 
cionais, deram visibilidade aos seus métodos e objetos, visando, didático-pedagógicas, nos colocou em campo. As dimensões 
dentre outros interesses, a assumirem postos no discurso acadêmi- físicas do estado facilitavam as viagens. Quando, de fato, respira-
co. Um movimento perceptível na História, principalmente nas con- mos o ar de significativa parcela das bibliotecas e arquivos do Espíri-
cepções atuais que envolvem o Político e o Cultural.  to Santo, constatamos que, não só havia uma quantidade bem 

Um exemplo significativo desse movimento são os estudos maior de livros didáticos, como também percebemos que muitos 
referentes à História do Livro, referenciados em pesquisas que açam- livros, que não configuravam como didáticos, poderiam ser enten-
barcam tanto a materialidade do seu objeto quanto seu imaginário didos como tais, segundo os prefácios dos autores, os exercícios 
e as mentalidades (DARNTON 1986, 2005), e, sobretudo, no que destinados aos alunos e, sobretudo, a intencionalidade didática 
mais nos importa aqui, as práticas de leitura e de escrita, suas políti- dessas obras (PIROLA, 2008).

Importante destacar também que, dispersos geografica-cas, representações, e apropriações (CHARTIER; ROCHE, 1995; 
mente pelas diversas bibliotecas escolares e demais instituições de ANSELMO, 1997; CHARTIER, 2002, 2003, 2007; ABREU, 2003; 
guarda por todo o estado, localizar fisicamente estas obras no intui-MANGUEL, 2006). Assim, foi no seio do que se convencionou cha-
to de descobrir se seriam ou não realmente livros didáticos foi a mar Historia Cultural (CHARTIER,1990, 1999, 2001; HUNT, 1992; 
primeira tarefa proposta. Procurando mapear primeiramente os PESAVENTO, 2004) que, em várias partes do mundo, as pesquisas 
livros didáticos de história local, refletimos: seria didática uma obra sobre manuais escolares mais avançaram. 
cujo título é “História do Espírito Santo”? Ou somente aquela que, Naturalmente, qualquer trabalho que se interessasse por 
assim intitulada, contivesse exercícios? Todos os livros que encon-uma História do livro didático no Espírito Santo que passasse neces-
trássemos nas bibliotecas escolares poderiam ser considerados sariamente pela pesquisa e compreensão dos espaços Bibliotecas 
didáticos? Enfim, muitas e muitas questões se afiguraram em um Escolares, teria um caminho mais tranqüilo a ser percorrido caso 
mesmo momento. A própria materialidade do livro, tanto no que 

suas bases já estivessem pré-estabelecidas, mas a realidade era 
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tange ao tamanho, formato, impressão, imagens; ou, quanto aos livros didáticos mais comuns, também denominados de 
compêndios ou manuais escolares, as obras conheci-intrincados interesses de compra, venda, tiragem e distribuição, 

entre outros, eram motivos para mais questionamentos... das como paradidáticas, coletâneas de literatura pro-
Assim, a primeira conclusão foi a de que estávamos enreda- duzidas para as escolas e ainda Atlas, dicionários espe-

dos em uma questão de percepção, ou seja, os livros didáticos que cialmente editados para uso pedagógico.
encontrávamos não eram compatíveis com a representação ordi- Considerando a intenção do autor ou editor na publi-
nária que possuíamos de livro didático. A partir de tal entendimen- cação da obra, inclui-se como livro didático, obras 
to, buscamos respostas, achamos muitas. que, embora inicialmente não tenham sido concebi-

Levantadas e analisadas, enfim, diferentes definições, a das tendo em vista o público escolar, adquiriram o sta-
primeira conclusão que tivemos é que não há consenso acerca de tus pedagógico com uso constante em sala de aula. 
uma definição por mais que os pesquisadores se aproximem ou [...] (LIVRES, 2005, p.7)
discorram sobre tempos, espaços e objetos similares. Talvez tenha 
sido a partir da observação desta situação que Antonio Augusto Desta forma, estávamos razoavelmente prontos para conti-
Gomes Batista, já em 1999, motivara-se a externar que a definição nuarmos nossa imersão nos acervos.  Privilegiar, então, as Bibliote-
de livro didático é extremamente complexa - apesar de definir que cas Escolares deu uma significativa dinamicidade ao processo de 
livro didático “[...] é um livro ou impresso empregado pela escola, pesquisa, pois, sabendo da dispersão geográfica dessas bibliote-
para o desenvolvimento de um processo de ensino ou de forma- cas, onde quer que estivéssemos no estado, contávamos pelo 
ção” (BATISTA, 1999, p.534 apud GALVÃO; BATISTA, 2003, p. 177).  menos com uma unidade escolar nas proximidades. Inicialmente 

Tendo em vista as observações de Antonio Batista e apoian-
foram focadas aquelas que consideramos bibliotecas referenciais, 

do-nos em Gabriela Ossenbach e Miguel Somoza (2001), optamos 
ou seja, bibliotecas das primeiras escolas públicas fundadas em 

por, ao invés de propor uma definição, buscar, sobretudo, identifi-
seus respectivos municípios e, também, bibliotecas públicas que, 

car como didáticas as obras que possuíssem: a) intencionalidade 
como constatamos, recebem grande parte das doações dos acer-

expressa por parte do autor de serem destinadas ao uso escolar; b) 
vos das bibliotecas escolares. Nestes locais, objetivávamos encon-conteúdos expostos de maneira sistemática; e, c) intervenção 
trar não apenas uma edição de determinada obra, mas, se possí-estatal administrativa e política que, através de regulamentação 
vel, a obra em suas muitas edições, constituindo, desta forma, um citada, autoriza expressa ou implicitamente a publicação 
acervo serial. Vale notar que, para além da identificação das (OSSENBACH; SOMOZA, 2001, p. 9). Assim, fundamentando-nos em  
obras, importante foi entender sua longevidade, característica Bittencourt (2004), concluímos ser o livro didático um objeto cultural 
mais fácil de ser observada quando analisadas serialmente as edi-de difícil definição, possuidor de uma dimensão material, que se 
ções pelas quais passaram os manuais (PIROLA, 2008). constitui em um suporte de conhecimentos escolares e de métodos 

O resultado foi uma catalogação de livros didáticos, cader-pedagógicos, bem como em um veículo de sistemas de valores e 
nos de exercício, revistas pedagógicas, livros em geral, etc., de ideologias. Isto é:
diferentes épocas e lugares do Espírito Santo. Foram consultados os 
seguintes acervos:Livros escolares (ou livros didáticos) são todas as obras 

cuja integração original é explicitamente voltada para 
Região Norteo uso pedagógico e esta intenção é manifestada pelo 

autor ou editor. Nesta concepção se inserem, além dos Linhares: 
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* Acervo da Biblioteca do Colégio Bartouvino Costa * Biblioteca Central da Universidade Federal do Espírito Santo
* Acervo da Biblioteca do Colégio Emir de Macedo Gomes - Acervo Geral: Seção de História.
* Acervo da Biblioteca do Colégio Polivalente - Acervo Geral: Seção de Geografia.
* Acervo da Biblioteca do Colégio Roberto Moreira - Acervo Geral: Seção de Educação.
* Acervo da Biblioteca da Superintendência de Educação - Acervo de Obras Raras: Seção de Coleções Especiais 
* Acervo da Biblioteca Pública Municipal * Acervo da Biblioteca Setorial do Centro de Educação/ UFES

* Acervo da Biblioteca Setorial do Programa de Pós Graduação em 
São Mateus: Letras

* Acervo da Biblioteca do Laboratório de Ensino de História * Acervo da Biblioteca Pública de São Mateus
* Acervo da Biblioteca do Colégio Pio XII

Serra:* Acervo da Biblioteca do Colégio Ceciliano Abel de Almeida 
* Acervo da Biblioteca do Colégio Hélio Ferraz* Acervo da Biblioteca da Superintendência de Educação (Antigo 
* Acervo da Biblioteca Pública Comunitária de LaranjeirasColégio Amâncio Pereira)

* Acervo da Biblioteca Pública Municipal
Vila Velha:
* Acervo da Biblioteca do Colégio Vasco Fernandes CoutinhoColatina:
* Acervo da Biblioteca Pública Municipal* Acervo da Biblioteca do Colégio Rubens Rangel
* Acervo da Biblioteca Escolar Godofredo Schneider* Acervo da Biblioteca do Colégio Aristides Freire

* Acervo da Biblioteca do Colégio Polivalente
Região Sul* Acervo da Biblioteca Pública Municipal
Cachoeiro de Itapemirim
 * Acervo da Biblioteca Municipal (Casa dos Braga)Nova Venécia:
* Secretaria Municipal de Educação* Acervo da Biblioteca do Colégio Dom Manuel Comboni
* Acervo da Biblioteca Escola Getúlio Vargas (Polivalente de Aqui-* Acervo da Biblioteca do Colégio Veneciano

dabã)* Acervo da Biblioteca Pública Municipal
* Acervo da Biblioteca do Colégio Attila de Almeida
* Acervo da Biblioteca do Liceu Muniz FreireRegião Metropolitana  

Vitória:
Rio Novo do Sul* Acervo da Biblioteca do Colégio Estadual
* Acervo da Biblioteca Municipal* Acervo da Biblioteca do Colégio Maria Ortiz

* Acervo da Biblioteca do Colégio Gomes Cardim
Anchieta* Acervo da Biblioteca do Instituto de Educação
* Acervo da Biblioteca Municipal* Acervo da Biblioteca do Colégio Carlos Xavier Paes Barreto
* Acervo da Biblioteca da Escola Coronel Gomes de Oliveira* Acervo da Biblioteca Municipal (Faculdade de Filosofia (FAFI))

* Acervo do Arquivo Público Estadual (sobre Educação)
Com o objetivo de refinar nossa pesquisa e buscar historici-* Acervos Particulares
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zar o trajeto dos manuais escolares no Espírito Santo, consideramos Ora, se a realidade pode ser captada de diferentes formas, 
agora, mais que em qualquer outro momento histórico, serão enfa-a possibilidade de encontrar “obras raras”. Assim, nas buscas no 

Arquivo Público Estadual (ES), Biblioteca Nacional (RJ) e Arquivo tizados os mais peculiares objetos, uma aposta que, via de regra, 
Nacional da Torre do Tombo (Lisboa), o objetivo foi encontrar, possui como sustentação, a produção de um sentido mais comple-
sobretudo, documentos oficiais que apontassem para elementos xo frente à realidade. Considerando essa dimensão, empreende-
que contribuíssem para nosso trabalho. Objetivou-se, também, mos nossa investigação e compreendemos que adentramos no 
ampliar a dimensão da pesquisa por meio da descoberta de escri- campo das culturas escolares.
tos e livros que, mesmo não sendo impressos no estado, foram aqui Como resultado de todas as etapas percorridas, organiza-
utilizados. A investigação nos Arquivos veio da proposta de encon- mos o acervo de imagens digitalizadas dos livros didáticos encon-
trar, não somente materiais didáticos, mas também de aprofundar trados que compõe o Projeto Hades. Compreendemos que o pro-
o processo de historicização da trajetória desse objeto cultural. cesso de identificação, organização, catalogação e análise das 
Uma busca daquilo que Bittencourt (1993) chamou de livros de obras didáticas das bibliotecas escolares do Espírito Santo é uma 
“longa duração”, mas também de documentos que explicitassem empreitada que está em construção e, portanto, o que apresenta-
essa “longa duração”. Foi, sobretudo, uma aposta de investigação mos aqui, é o início desse trabalho.
pautada na percepção de manuais escolares enquanto docu- Acreditamos que o Projeto Hades, situado na complexa e 
mentos históricos. contestada intersecção entre livros didáticos e bibliotecas escola-

res, através da constituição do acervo digital relativo às obras didá-
ticas – sobretudo de história - abrigadas em sua maioria em bibliote-
cas escolares espírito-santenses, põe em reflexão não só a crucial 
questão da organização de nossas fontes e objetos de estudo, mas, 
também, o necessário questionamento dos interesses promotores Uma das grandes conquistas científicas do século XX foi a 
de tensões fundamentais como visibilidade e invisibilidade destes vulgarização da idéia de que a realidade pode ser apreendida por 
acervos; aceite e descarte de obras, coleções e bibliotecas inteiras diferentes formas, sobretudo, na diversidade.  Apesar de muitas 
sob os mais diversos argumentos; o trato e destrato dos diversos áreas possuírem como premissa tal perspectiva, ainda assim vale 
agentes que trabalham (profissionalmente ou não) nestas bibliote-notar que este redimensionamento epistemológico influiu direta-
cas manipulando as fontes de pesquisas. Questiona ainda, através mente na constituição de outras áreas do conhecimento, bem 
dos manuais e acervos que sobreviveram, as diversas concepções como na proposição de novos métodos e objetos de investigação.
de Educação, sejam reativas ou ativas, como por exemplo, uma No campo das pesquisas em História, as discussões geradas a partir 
Educação para a paz, que concebe o direito à História, à memória dessa virada epistemológica foram refletidas na contração e 
ao acesso às informações como parte integrante e integradora do expansão de espaços de poder na academia. Foram tomando 
processo educacional e dos direitos humanos.contorno os campos de estudos sócio-culturais e arrefecendo 

Enfim, via um recorte metodológico e geográfico específi-outros até então prestigiados pela tradição do estritamente político 
co, diríamos que o Projeto que apresentamos, investiga a própria e econômico. A emergência de tais estudos no âmbito do quadro 
tensão entre o que se escreve e o que se apaga na dimensão das historiográfico só fez aumentar ainda mais o interesse pelos mais 
pesquisas em nosso país. variados temas, objetos, abordagens, problemas...

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
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AS RELAÇÕES ESTADO IGREJA 
NA DOCUMENTAÇÃO ECLESIÁSTICA: FONTES PARA A 

COMPREENSÃO DA AUTORIDADE EPISCOPAL

RESUMO

ABSTRACT

1.  INTRODUÇÃO: A AUCTORITAS NA IGREJA PRIMITIVA

1Patrícia Ferreira dos Santos
 Universidade de São Paulo

Este artigo visa a detectar, na longa duração, momentos de tensão entre a Igreja Católica e algumas coro-
as do ocidente europeu; bem como analisar, nas correspondências de papas e bispos medievos e nos sermões da 
Época Moderna, duas metas fundamentais e estruturais na história da Igreja Católica, intimamente ligadas entre si: 
a universalização do catolicismo e a afirmação da autoridade episcopal.

This article aims to detect, in the long structure, the moments of tension between the Catholic Church and 
some crowns of western Europe. And also examine, through the letters of the popes and bishops from time medieval 
and Early Modern sermons, two key targets in the history of the Church Catholic Church, closely linked: the 
universalization of the Catholicism and assertion of episcopal authority.

ara o bom exercício de sua autoridade, os pastores da Igreja fundada por Jesus Cristo tiveram, desde os pri-
mórdios do Cristianismo, um modelo de conduta definido. É célebre a passagem bíblica na qual o apóstolo 
Paulo, em carta a Timóteo, cunhava um paradigma destes primeiros varões:

Convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracun-
do, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância; mas dado à hospitalida-
de, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante; retendo firme a fiel palavra, que é conforme a 
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doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoes- como não lhes deverás tu obedecer de muito melhor 
tar com a sã doutrina, como para convencer os contra- vontade, a eles que estão encarregados da administra-
dizentes (BÍBLIA Sagrada. Epístola de Paulo a Tito. 1:7-9). ção dos veneráveis mistérios (MIRLOT: 1924). 

 
Diversos concílios realizados ao longo da história da Igreja Esta emblemática carta do Papa Gelásio não foi a primeira 

católica ocidental reafirmaram o modelo paulino de bispo. Sabe- investida de afirmação da auctoritas episcopal. Na longa duração 
se que alguns sublinharam a autoridade episcopal; em outros, pro- das épocas medieva e moderna, herdamos centenas de textos e 

tratados que apontam o escopo de afirmação de autoridade, cons-curou-se limitá-la. A autoridade episcopal e o seu exercício, contu-
tantemente negociado junto às coroas, pela alta hierarquia católi-do, nunca deixaram de marcar presença na pauta dos debates 
ca. De forma especial, a jurisdição da Igreja sobre os assuntos de fé e conciliares, na mesma medida que o paradigma paulino nunca 
o seu envolvimento ou afastamento do poder temporal, além de deixou de pautar as normatizações e o direito canônico, a justificar 
fomentar, pelos séculos, larga produção de cartas e tratados filosófi-imunidades e privilégios da Igreja através de sucessivas concorda-
cos e jurídicos, constituíram-se em permanente foco de tensão. tas paulatinamente costuradas com os príncipes europeus. 

As cartas da Alta Idade Média expressam concepções de Elaborando incisiva tentativa neste sentido, o Papa Gelásio 
poder que a Igreja defendeu em seus primórdios e o debate que I, em 494, nos forneceu um marco documental que denota a urgên-
suscitavam. Embora o testemunhem, elas precederam de largo cia pontifical, àquela altura, em afirmar sua auctoritas. Sua carta 
uma vaga muito mais acirrada de controvérsias entre regnum e o exprime a obstinada disposição em persuadir os príncipes europeus 
sacerdotium no século XIV; este, representa outro momento nodal da máxima paulina longamente reiterada: todo o poder vem de 
nas relações entre a Igreja e o Estado, que releva por encerrar um Deus. Ao Imperador de Constantinopla, o pontífice esclarecia que
ponto de viragem para a moderna época ocidental.

Há na realidade dois [poderes] (potestates), muito 
Augusto Imperador, pelos quais este mundo é governa-
do: a autoridade sagrada dos pontífices (auctoritas 
pontífex) e o poder real (potestas). Dos dois, o sacerdó-

À altura do século XIV, a tensão se instala em várias cortes no cio tem o valor mais alto, na medida em que deve pres-
ocidente europeu. O papado via-se ultrajado ante a produção tar contas do próprio rei em matérias divinas. Fica (tu), 
crescente de uma tratadística polêmico-política que se empenha-pois, a saber, meu muito clemente filho, que embora 
va em delimitar os seus poderes. Ao passo que sucessivos papas presidas com dignidade nos negócios humanos, no que 
pleiteavam a supremacia de sua potestas, uma série de escritos respeita às coisas divinas tens de dobrar a cerviz peran-
estava sendo produzida e patrocinada nas cortes da Baviera con-te aqueles de quem esperas a salvação e de quem 
tra a plenitudo potestates do Pontífice: entrava em  crise a “monar-recebes os sacramentos celestiais. Na esfera religiosa 
quia papal”. Em 1302, o Pontífice Bonifácio VIII dogmatizou a doutri-tens de se submeter em vez de governar e ceder peran-
na corporativa da Igreja, através da famosa bula Unam Sanctam, te as decisões dos padres de preferência a tentar 
que estabelece a obrigação, pela fé, de se crer na Igreja Católica domá-los à tua vontade. Porque, se no domínio da 
e Apostólica, Una e Santa, fora da qual não pode existir salvação. disciplina pública os padres reconhecem a tua autori-
Instituiu a Igreja como o único corpo místico - “cuja cabeça é Cristo dade como vinda de cima e obedecem às tuas leis (...) 

1.1  A TENSÃO ENTRE A AUCTORITAS E A POTESTAS NA 
VIRAGEM DA MODERNIDADE
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 e a cabeça de Cristo é Deus”(KANTOROWICS: 1998, p.126). pelas cartas de São Paulo, comparações da república com o 
A dogmatização da plenitudo potestatis do poder papal na corpo humano e da Igreja com o corpo humano começaram a 

Bula Unam Sanctam demonstrava um esforço empreendido pelo aparecer nos textos de João de Salisbury, Isaac de Stella e Tomás 
poder espiritual, para superar e responder aos sinais de auto- de Aquino (KANTOROWICS: 1998, p. 126).
suficiência apresentados pelos corpos políticos seculares. Bonifácio Até mesmo Dante Alighieri, poucos anos depois, buscava 
VIII, na Bula Unam Sanctam, argumentava com Felipe O Belo, rei da demonstrar, no tratado Da Monarquia, que através da Filosofia, se 
França, pautado em um conceito de Igreja extraído das cartas poderia elaborar um programa político como recurso para tornar a 
paulinas: a sociedade cristã é um corpo, constituído de todos os política independente da teologia. Dante não lograva êxito, contu-
fiéis, passados, futuros e presentes, existentes em atos e potência. O do, pois acabara recorrendo ao universo teológico e à Revelação 
papa procurava pôr as entidades políticas naquilo que julgava ser para a elaboração da sua teoria política, fazendo, nessa linha, tão-
o seu devido lugar, destacando a concepção de que os corpos somente politizar a teologia (BERTELLONI: 1997, p. 28-29).
políticos possuíam um caráter puramente funcional no interior da Destacaram-se, por seu turno, Guilherme de Ockham e Marsí-
comunidade mundial do Corpo Místico de Cristo. E se a Igreja é um lio de Pádua, pela eloquente negação da submissão do imperador 
corpo, sua cabeça visível está representada no pontífice Romano, Luís da Baviera ao poder papal.  Defendiam a liberdade do poder 
o Vigário de Cristo (KANTOROWICS: 1998, p. 126): real em relação ao bispo de Roma, enquanto os pontífices continu-

avam a afirmar sua Plenitudo Potestates, expressa na absoluta e 
esta potência comporta duas espadas, todas as duas irrestrita influência nos domínios espiritual e temporal. Mas, os 
estão em poder da Igreja: a espada espiritual e a espa- monarcas punham em curso o escopo de consolidação das 
da temporal. Mas esta última deve ser usada para a monarquias. A tratadística que patrocinavam dirigia-se contra as 
Igreja enquanto que a primeira deve ser usada pela pretensões papais de João XXII (1316-1334), Bento XII (1334-1342), e 
Igreja. O espiritual deve ser manuseado pela mão do Clemente VI (1342-1352). Especialmente incentivada por Luís da 
padre; o temporal, pela mão dos reis e cavaleiros, com Baviera (1314-1347), aquela produção encontrava no Direito Roma-
o consenso e segundo a vontade do padre. Uma espa- no a fundamentação necessária para a oposição à Plenitudo 
da deve estar subordinada à outra espada; a autorida- Potestates papal. 
de temporal deve ser submissa à autoridade espiritual Lançavam-se aí as bases conceituais para as formulações 
(Bonifácio VIII: 1302) . modernas de soberania. Através de tais teóricos defendeu-se a 

“liberdade” do Monarca para exercer o poder em seu Reino. Marsí-
Destaca Ernst Kantorowics, no entanto que, malgrado esta lio de Pádua postulava que o poder imperial não provinha do 

intenção do Pontífice, um outro ato pontifical, a saber, a recente Papa, não devendo o Monarca submissão a ele. Associava a famí-
dogmatização da Eucaristia e a afirmação dos “Dois Corpos do lia à monarquia, considerando a concepção de Aristóteles de “Rei 
Senhor”, acabara por abrir o precedente exato e conveniente às governando pela vontade” ou de “governo absoluto”. Ou seja, a 
monarquias em formação: o desenvolvimento da teoria dos “Dois família era uma imagem do poder real, e o soberano dispunha de 
Corpos do Rei” se daria na esteira da sistematização da idéia pauli- possessões materiais e pessoas de acordo com sua própria vonta-
na de corpo místico. Nas teorias políticas do pensamento ociden- de, exatamente como o chefe do domicílio. O domicílio era um 
tal, esse momento histórico assistiu significativa penetração das negócio inteiramente privado e exclusivo, arranjado de acordo 
doutrinas corporativas e orgânicas da sociedade. Estimuladas com a vontade do chefe. O chefe é seu senhor; os direitos sobre o 
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domicílio pertencem somente a ele e qualquer exercício desse distinguiam territórios de jurisdição a um e outro gládio, e constitu-
direito por outros está sujeito ao seu consentimento e explícita per- íam, no caso ibérico, gradativamente, o direito de padroado real. 
missão. Por esta razão nenhum outro pode intrometer-se dentro Entre 1455 e 1551 deu-se a publicação de sucessivas bulas papais 

2dele ou interferir nos negócios do domicílio exceto com sua aprova- (KANTOR:1999) .
ção (NEDERMAN: 1990, p. 704). Este novo arranjo de forças destinava-se a regular a evan-

Quanto à origem do poder, a explicação a essa altura se gelização das gentes dos lugares do vasto espaço que Espanha e 
desloca da assertiva «Todo o poder vem de Deus». Para Guilherme Portugal empenhavam-se, a partir do século XV, em conquistar. 
de Ockham, o poder real se originava do povo e de Deus – este, a Laura de Mello e Souza assevera que, aos finais do século XIV,  a 
origem de todo o poder, transmitira-o àquele. O povo, com vistas a Igreja tomava consciência, de suas limitações na missão de propa-
seu bem-estar, instituía um governante. Conforme destacou Ana gar o cristianismo como religião hegemônica. Ao mesmo tempo, 
Paula Tavares Magalhães, as formulações teóricas a respeito do emergiam novas formas de organização das instituições e do 
poder irrestrito dos pontífices provinham, em geral, de uma tradi- poder, desestruturando-se o sistema feudal ante a organização do 
ção patrística, e foram sendo construídas ao longo de toda a Idade poder em Estados. Para a autora, aquele era um mundo convulsio-
Média.  O século XIV, conjuntura de forte produção intelectual nado e agonizante que se desestruturava (SOUZA: 2005, p.291; 371). 
contra a plenitudo potestatis, revela-se ponto de viragem funda- As grandes viagens marítimas traziam meios de dominar o 
mental, não apenas por ter sido palco dos embates assinalados, mundo. A conquista da América se iniciava com as navegações 
mas pela reação que trouxe, catalisando a crise da “monarquia” portuguesas na costa africana: tornava-se necessário valorizar os 
papal. Foi um momento de grande riqueza e ebulição de idéias territórios recentemente conquistados, a pesquisa do ouro e, logo a 
que configuravam aquele embate intelectual em torno à auctori- seguir, a cultura da cana-de-açúcar nas Antilhas, no Brasil e, mais 
tas. Pois houve resposta pró-papado: para autores como Egídio tarde, na América do Norte, que requereriam mão de obra robusta. 
Romano, tudo convergia para a autoridade divina, pois se o papa Nos três primeiros séculos da história americana, entrariam no Novo 
era o representante mais alto do poder divino, toda autoridade Mundo quatro vezes mais negros que brancos: quase quatro 
deveria dele depender. Ao que Marsílio de Pádua viria contrapor a milhões de escravos (DELUMEAU: 1984, p. 80-83).

Nesse contexto, tornava-se necessário pensar uma política idéia de só haver um poder verdadeiro: o secular. A autoridade da 
de evangelização nos territórios ultramarinos; esta idéia ganhava Igreja, embora altíssima, era de ordem pastoral e moral, desprovida 
legitimidade não apenas com a reafirmação do Direito de Padroa-de poder coercitivo. (MAGALHÃES: 2006). 
do. De forma paralela, projeções do imaginário europeu desloca-Naturalmente, este enfraquecimento da influência papal 
ram-se para o Novo Mundo. Para justificar a necessidade da coloni-em algumas cortes, a partir do século XIV,  favoreceu o fortaleci-
zação, era mister denegrir os povos autóctones, justificar a escravi-mento das monarquias. O crescente declínio de poder experimen-
dão. De forma paralela à edenização da natureza, deu-se a des-tado por sucessivos papas, cuja argumentação não se adequava 
consideração dos homens: bárbaros, animais, demônios. Para Laura às circunstâncias da modernidade, foi inevitável. Muito provavel-
de Mello e Souza, a catequese e as medidas normalizadoras das mente o papado terá, a essa altura, analisado soluções menos 
autoridades coloniais e dos dignitários da Igreja, a ação do Santo ambiciosas que a plenitude do poder. 
Ofício procuraram homogeneizar aquela “humanidade inviável, Encastelando-se nos Estados Papais, paulatinamente, a 
animalesca, demoníaca do Brasil”. Cumpria afastar estas popula-partir do século XIII, iniciava-se a cosedura de várias concordatas 
ções do demônio e aproximá-las de Cristo (SOUZA: 2005, p. 32; 71).do Papado com Reis Ibéricos: regulavam as relações Estado-Igreja, 
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Caio Boschi afirma que a velha política de cooperação religiosos na colonização da América. Não é difícil concluir que 
entre Igreja e Monarquia Lusa caracterizou o “mais bem acabado estes personagenss perseveraram em observar a máxima Ide e 
exemplo de regalismo, exercido por dois eficientes instrumentos: o evangelizai. Esta bíblica exortação fundou uma perspectiva cara 
direito de Padroado e o beneplácito régio (BOSCHI: 1984, p. 41)”. ao catolicismo: a universalização. Visando a consecução deste 
Para o Papado acossado pelas Guerras de Religião, pelo Protestan- múnus, os prelados católicos demarcaram lugar de importância 
tismo e pelas heresias, era hora de impor um cariz espiritual às con- crescente na missionação. Especialmente à Época Moderna, 
quistas. Isso se daria pela negociação de concordatas com as impulsionada a empresa da colonização ibérica aos lugares da 
Monarquias católicas em processo de consolidação, pela conces- América, África e Oriente, altura em que se descortinaram vastos 
são, aos reis, de privilégios em troca da defesa da Fé Católica frente campos para a expansão do Evangelho. A meta da afirmação 

3aos Infiéis (BETHENCOURT, CHAUDHURI: p. 118 ) . da auctoritas, todavia, não deixaria de levar a nau cristã a tem-
Desta forma, o edifício eclesial no universo europeu legiti- pestuosos e traiçoeiros mares, com negociações difíceis e tergi-

mava a expansão das diversas fronteiras em processo de conquis- versações de jurisdição com as coroas cristãs. 
ta pela monarquia lusitana. Portanto, a nosso ver, é importante Atualmente, verifica-se um esforço historiográfico por com-
ressaltar, como bem interpretou Íris Kantor, que o pacto Estado preender os conflitos e problemas que circundam a administração 
Igreja se estabelecia cada vez menos em atenção a interesses colonial e nela, o exercício da autoridade e da justiça. Esta última, 

aliás, foi prerrogativa largamente exercida pelos bispos do mundo locais, e mais aos geopolíticos da diplomacia lusitana, animada 
colonial. Pelos bispos, no tribunal eclesiástico; e pelos agentes da com a perspectiva de constituição de um império pluricontinental 
coroa, no tribunal secular. Não sem razão, a difícil simbiose da Igreja (KANTOR: 1996, p. 52).
moderna com o poder temporal alimenta reflexões acadêmicas; Pelo exposto, percebe-se que a negociação das concor-
mas ainda desafia a comprensão e impõe interrogações. Como datas com as monarquias ibéricas em processo de consolidação 
viria o acordo do real padroado se processar no locus para o qual ofereceu a Roma, a um só tempo, a defesa da fé católica frente 
fora pensado – as terras recém-descobertas da América Portugue-aos infiéis e uma arregimentação de forças para a expansão evan-
sa? Haveria equilíbrio de forças entre representantes dos dois gládi-gélica nos espaços coloniais. Todavia, as divisões e os embates 
os? Nesse sentido, como interpretar os constantes conflitos? Eles entre príncipes e papas, bem como as diversas rupturas de rela-
indicam, conforme postulam alguns, que o pacto funcionava, ções, negociações e novas coseduras entre os gládios temporal e 
cabendo ao rei arbitrar os conflitos (PAIVA: 2009)? espiritual, se mostraram constantes no ocidente europeu. E o pró-

Em contrapartida a estas inúmeras interrogações, são múlti-
prio exercício do padroado enfrentaria muitas flutuações e tensões 

plas as fontes produzidas no Brasil colonial aguardando análises 
ligadas ao exercício da autoridade secular e eclesiástica nos seus 

mais pormenorizadas.  Os inúmeros corpos de documentos colonia-
lugares de aplicação.

is sobre as relações dos bispos com os agentes reais demonstram o 
poder da aliança com o rei em constituir, a um só tempo, trégua e 
arranjo, e ao mesmo tempo fazer eclodir múltiplos conflitos nos terri-
tórios recém-descobertos. Até que ponto tais conflitos seriam cisuras 

Como buscamos demonstrar, o instável devir das relações ou incongruências do padroado em sua aplicação local?  Podere-
Estado-Igreja demarca problemas e interrogações para a parce- mos estabelecer premissas a partir destas considerações: o padroa-
la da historiografia interessada na investigação da atuação dos do real orientou a administração colonial, a partir da elaboração de 

2.  AUTORIDADE EPISCOPAL NA ÉPOCA MODERNA IBÉRICA
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uma legislação pautada em concordatas especificas com o papa- miúda chuva no tempo do inverno por culpa dos pre-
gadores sendo esta a razão por que o mesmo Senhor do. Lançou, ao mesmo tempo, os bispos no centro de um concorri-
inutilmente se queixa que sendo a sua evangélica e do tabuleiro de forças nesta ambiciosa empresa. Sob a égide do 
divina Sé se acha mui dilatada, são poucos os operários real padroado, sua atuação os levou a coadjuvar com os agentes 
dela. Pelo que muito exorto e admoesto em o Senhor a reais na cena social e política das dioceses da América Portuguesa. 
todos os pregadores para que em todos os seus sermões Verificaremos que as consequências que daí resultam 
ainda panegíricos misturem discursos ascético e doutri-repercutem no meio político, social e cultural da Europa moderna, e 
nais em que exagerem a virtude e a fé em o vício e influenciam a produção de vasta literatura sobre as juridições, que 
pecado e aconselhem a prática da oração mental e relevam, por ser chave de compreensão de alguns aspectos da 
devoção a Nossa Senhora e se algum dos ditos prega-

administração da justiça na colônia. Antes de analisarmos empiri-
dores /o que lhe os não permita/ daqui por diante assim 

camente o caso da diocese de Mariana, sob o comando de Dom 
não obrar, o Reverendo Pároco nas certidões que lhes 

Frei Manoel da Cruz, busquemos referências e modelos de autorida-
passar para novamente recorrer, para as suas licenças, 

de elaboradas pelo episcopado moderno ligados à Corte Lusitana.  a sua Excelência Reverendíssima o declara ao mesmo 
Senhor para os punir como lhe parecer e lhe dar a 
necessária providência no que também encarrego 
gravissimamente ao (...) R. Pároco (AEAM: 17427-1853).

Veremos que o discurso pastoral enfatizava fortemente a  
oratória sacra como meio de exposição de questões de interesse A eloqüência dos homens da Igreja, no entanto, além de 
coletivo e canônico. Sancionada na IV sessão do Concílio de Tren- haver funcionado como poderoso recurso de exortação à conver-
to, em abril de 1546, a palavra assumia papel fundamental nas práti- são, foi um canal bastante utilizado e prestigiado, à época moder-
cas católicas. Declarando herética a tese luterana da sola scriptura, na, para a exposição e sensibilização acerca dos grande aconetci-
os bispos aí reunidos confirmariam a autoridade da traditio, prescre- mentos, bons, ou ruins. No século XVIII foi de forma pródiga e pom-
vendo a pregação oral como modo privilegiado de propagar a fé posa que os sermões expressaram a voz oficial, às vezes, em unísso-
(HANSEN: 1993, 295-296). No bispado de Mariana, cujo caso analisa- no, do Estado e da Igreja a abominar certas atitudes – a exemplo, a 

terntativa de homicídio ao Rei Dom José I em 1758; ou a suplicar por remos adiante, isso não foi diferente. A centralidade da pregação 
chuvas, a clamar misericóridia a Deus por ocasião dos terremotos oral verifica-se na valorização do “exagero” oratório, veemente-
(1703 e 1755). Também profusamente se elaboraram sermões para mente recomendado pelo Visitador Gearal do Bispado em meados 
louvar canonizações de santos pertencentes a poderosas ordens do século XVIII, para combater as práticas heterodoxas: 
religiosas, como a dominicana Santa Catarina Rici, em 1747. Ou as 
glórias jesuíticas Santo Estanislau de Koska, São Luiz Gonzaga, em E como também o não fazem os pregadores a sua obri-
1728. A exemplo das cartas pastorais elaboradas e dirigidas aos fiéis gação nos púlpitos cuidando só nas flores dos conceitos 
pelos ordinários das dioceses, os sermões foram recursos bastante (...) e não nos frutos dignos de penitência que devem 
festejados nas cortes para, efusivamente, aplaudir bodas, nasci-colher os ouvintes de seus sermões é a causa da conde-
mentos e aclamações da casa real, como o Nascimento do Prínci-nação de muitas almas, como o testificam muitos e 
pe da Beira, as Bodas de D. Maria, e a sua aclamação em 1777; ou lastimosos exemplos com que Deus Nosso Senhor tem 
ainda fazer o encômio a grandes personalidades da Igreja, como é revelado, que caem as almas no Inferno como a mais 

2.1 SERMÕES: A AFIRMAÇÃO DE UM MODELO EPISCOPAL
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o caso do exemplar que neste tópico analisaremos. Sua Eminência, o Cardeal: alcança, com seu elogio, a alta ascen-
dência do dignitário: «Cada uma das linhas de que Vossa Eminên-Em geral, às pregações orais se expõem os modelos que 

devem pautar as condutas dos líderes religiosos. Foi este o caso do cia ilustremente procede é tão alta e esclarecida como aquela por 
onde caminha o Sol em que se não avistam mais que solares cheios Sermão pregado na ocasião solene do Capitulo Intermedio Provin-

cial em Lisboa, dedicado ao Eminentíssimo e Reverendíssimo Sr. de luzes». Mas, em tempo, esclarece que o mesmo possui, ambas as 
Cardeal D. Francisco de Saldanha, seu Patriarca. No presente caso, qualidades de virtudes: aquelas herdadas dos progenitoras e aque-
o homenageado é considerado modelar: ocupava o alto cargo las adquiridas. E que os privilégios e regalias de que usufruía sua 
de Patriarcado de Lisboa, e tinha como confessor uma personalida- eminência certamente não se deviam puramente aos créditos de 
de eclesiástica não menos notável: Dom Frei Bartoleomeu dos Már- seus progenitores, mas do ouro das suas pessoais qualidades, virtu-
tires (SERMÃO: 1761). des e boas obras (SERMÃO: 1761).

A edição do sermão é de Antônio Manescal da Costa, céle- Destacam-se portanto, neste sermão e em muitos outros que 
bre impressor do Santo Ofício. O editor preocupa-se, conforme se deram a conhecer à mesma altura, um arquétipo de prelado: 
praxe, em exibir em destaque, à folha de rosto da obra, os títulos nobre, incorruptível, virtuoso, esclarecido, zeloso da Santa Doutrina. 
que atestavam a dignidade do homenageado. Era um texto ela- Modelo a ser reafirmado. Assim afirmam os reais censores: «nos 
borado para ser apreciado como literatura modelar, uma leitura deliciamos com o gosto de ouvi-lo e logo então o desejamos o 
recomendada e edificante, que deveria circular, em um momento benefício da estampa, para que nos seus documentos tivessem os 
de criteriosa censura das obras. Ressalte-se, como o demonstra prelados, que deles necessitassem, um espelho a que compuses-
José Pedro Paiva, que a essa altura os bispos tiveram papel impor- sem as ações do seu governo» (SERMÃO: 1761). 
tante no incentivo à impressão de vasta literatura cristã enaltece- Bem se vê, portanto, que o sermão em tela, dedicado a uma 
dora dos dogmas e dos santos católicos (PAIVA: 2007, p. 728-732). eminentíssima personalidade eclesiástica da Corte, e que teve sua 

O orador da ocasiãodo Capítulo Provincial – tudo indica, foi publicação recomendada pelo Santo Ofício, exprime um espelho 
cuidadosamente escolhido -, era um religioso de cerca de cin- a todos os prelados. Retoma, nesse sentido, das cartas de São Pau-
quenta e quatro anos, pertencente à Ordem dos Pregadores: Frei lo, o modelo de autoridade episcopal da Igreja Católica. 
Pedro Soriano Bravo, Prior de um Convento dominicano. Frei Soria- Sob as circunstãncias do padroado, enviado, a uma diocese 
no conquistara fama por proferir outro sermão marcante: o da oca- ultramarina um dignitário eclesiástico ao qual se atribuem tais virtu-
sião fúnebre das exéquias do monarca D. João V – este, proferido des – como veremos ser o caso de Dom Frei Manoel da Cruz – verifi-
em 19  de agosto de 1750, publicado em 1752. Pelo feito, mereceu, quemos as contingências encontradas por ele, no exercício de seu 
dos censores elogio registado à licença para a publicação do múnus em sua nova diocese. 
encômio (SERMÃO: 1761). 

Já de início o orador atribui a Dom Saldanha, uma antonomá-
sia que era doxa nos encômios barrocos: a figura do sol, que irradia 
luz, esclarecimento, e autoridade. O sol remete á legitimidade da 

 Suprema Sabedoria. Era um emblema do Princípio Divino e da Dou-
trina. O sol também era associado ao ouro, e, por associação a suas 
propriedades, à incorruptibilidade (RIPA: 1992). Neste tópico analisamos batalha de solidificação da autori-

Assim, em conformidade com o significado da figura estilísti- dade episcopal empreendida em Mariana, cabeça da diocese 
ca do sol, Frei Soriano não elogia apenas a imponência da figura de das Minas pelo seu primeiro bispo, Dom Frei Manoel da Cruz, ao 

3.  PARADOXO EXPOSTO: O CASO DA DIOCESE DE MARIANA SOB O 
COMANDO DE D. FREI MANOEL DA CRUZ ENTRE 1748 E 1764

REVISTA ELETRÔNICA 1     DOCUMENTO MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 

103



longo de dezesseis anos de episcopado nas Minas Gerais. Aquela Apesar dos inúmeros desafios políticos inerentes à sua função e às 
que foi a primeira vila fundada na capitania foi elevada a cidade expectativas de sua participação naquele jogo de forças, lograva 
para receber o prelado, e contou com uma suntuosa e erudita fes- o prelado significativo êxito na evangelização da vasta região, 
ta, o Áureo Trono Episcopal, organizada com toda a pompa orde- levando-se em conta as circunstãncias adversas, e contando com 
nada pelo rei D. João V. Este mesmo soberano concedera a Dom a ajuda de sacerdotes de sua confiança. Seus visitadores e o pró-
Frei Manoel da Cruz privilégio de nomear seu próprio cabido. Antes prio prelado enfrentaram questões como o descanso semanal e o 
de vir a falecer, o Rei Fidelíssimo obrou por trazer àquele prelado um direito dos escravos aos sacramentos - principalmente o matrimô-
ambiente favorável para a administração da diocese mineira, envi- nio. As multas que aplicaram e as condenações em atas de visitas 
ando-lhe os ornamentos, paramentos e instrumentos de culto requi- lhes custaram mais desavenças com os senhore de escravos das 
sitados, e ainda um suntuosos órgão de fabricação alemã para que senzalas que visitavam (SANTOS: 2009). 
ali nos sertões da América Portuguesa também se executasse com O próprio Dom Frei Manoel da Cruz definiu as perseguições 
o esplendor o culto divino, conforme o estilo (AHU: 1747). que enfrentara: uma “tormenta armada”. Explicava ele que 

Não favoreceram o bispo, entretanto, as condições sociais e 
políticas encontradas na capitania do ouro: nem o povoamento  De quando em vez, aparecem leigos com novidades, 
nem a instabilidade política facilitavam a conformação de hábitos interessados em incitar agitações facciosas na Jurisdi-
sociais consoantes com a doutrina tridentina que a Igreja buscava ção Eclesiástica. Donde derivou anualmente uma 
ensinar. Estando a região em pleno contexto de exploração aurífera, carga nada leve de incômodos a serem por mim supor-
com um sistema de arrecadação instável, apresentava-se difícil o tados. E, com as cartas ameaçadoras do Sereníssimo 
controle político. Do bispo se esperava cooperação, e adesão ao Rei, promulgadas contra os autores destas perturba-
trabalho dos agentes reais na pacificação das tensões sociais. No ções e com os castigos públicos por ele impostos aos 
entanto, o contrário é o que se verifica, ao investigar seu governo responsáveis mais culpados, a tormenta armada se 
episcopal. houveram conspiratórias e desabridas concordatas entre abateu sobre a minha pessoa. (RODRIGUES: 2005). 
os advogados locais contra o Juízo Eclesiático comandado pelo 
bispo e seu Vigário-geral, denúncias e discursos anticlericalistas. As Os conflitos vividos pelo primeiro bispo repercutiam forte-
contendas entre as autoridades da capitania cadenciavam com mente em suas cartas pastorais e atas de visitas, o que produzia 
notas de discórdia o governo episcopal de Dom Frei Manoel da Cruz. uma tensão permanente entre a população e o clero, bem como 
Além de haver sido combatido por uma facção de cônegos do seu entre este segmento e diversas autoridades seculares. O que permi-
próprio Cabido, o prelado encontrou no ouvidor de Vila Rica, Caeta- te entrever a dura empreitada evangelizadora assumida pelo pre-
no da Costa Matoso e em seu sucessor, Francisco Ângelo Leytão, lado até sua morte, em 1764. A população não deixou de assitir a 
poderosos inimigos, que o denunciavam frequentemente ao rei.  várias discussões públicas, escândalos e confusões entre as autori-
Pivô dos desentendimentos: campos de jurisdição a serem controla- dades (AEAM: 1749).
dos pelos agentes reais e pelos visitadores da diocese (SANTOS: 2007). E foi a esta população miutas vezes escandalizada e perple-

O bispo, ainda á altura de 1750, contava com o apoio de  xa que o bispo dirigiu fortemente a sua palavra e exortação. Fez isto 
Dom Frei Gaspar da Encarnação, na Corte de Dom João V, expo- principalmente através das cartas pastorais - textos coevos que 
ente de um movimento de renovação espiritual conhecido como oficializavam, à população e ao clero, a orientação episcopal. Isso 
Jacobéia, e com quem possuía forte ligação com (PAIVA: 2006). se praticou porque, em meio a todo um arsenal para a boa gover-
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nabilidade que capitalizara, a palavra foi um instrumento eleito, ções e administração dos sacramentos -  fosse difundida entre as 
para ocupar lugar destacado no exercício do múnus episcopal. gentes um princípio vital para dominação: a obediência – a El-rei e 
Fazê-la chegar, ser reiterada, compreendida, e, mais do que isso, a Deus, através da mão da Igreja, dos clérigos. Vigiava, admoesta-
aceita, foi exercício intimamente ligado autoridade episcopal va e discutia a catolicização dos escravos. Sua ação envolve um 
(TORRES-LONDOÑO: 2002). conjunto de elementos complexos, dificultando caracterizações 

A forte oposição encontrada pelo bispo no Cabido que ele generalizantes da ação pastoral. 
próprio nomeou, e nas figuras de magistrados como os ouvidores e Até porque, vale ressaltar, ainda, que Mariana, uma das 
os juizes-de-fora corroboram para verificar os paradoxos do múnus únicas cidades coloniais do período, não foi o único palco destes 
episcopal naquelas circunstâncias: autoridade restaurada no Con- conflitos. Se realizarmos uma leitura comparada dos trabalhos espe-
cílio de Trento, e contestada no plano local onde ela deveia res- cíficos voltados para diferentes regiões brasileiras nos períodos 
plandecer – a saber, a diocese. Dr. Caetano da Costa Matoso setecentistas e oitocentistas, veremos que em toda a Colônia eclo-
chega a ponto de brandir as cartas recebidas do Bispo ao som de dem conflitos entre autoridades, que envolvem arranjos e associa-
caixas, no momento em que saía uma procissão tendo o Santíssimo ções que conspiram, ora contra eclesiásticos, ora contra oficiais 
Sacramento exposto, gritando desaforos, em 13 de maio de 1751, seculares (BELLOTO: 1979; MELLO; 1995).
no adro da Sé de Mariana, por desentendimentos ligados ao tribu-
nal eclesiástico. O ouvidor acabou por ser preso por seus excessos 
(AHU: 1752; SANTOS: 2007). 

Por outro lado, a verificação local da aliança com o poder 
Neste breve estudo, enfocamos a autoridade e atuação régio e a observação da territorialização do poder episcopal, per-

dos bispos coloniais, tomando em conta a longa duração dos cebe-se, em geral, que a aliança era conveniente aos mecanismos 
embates da Igreja pela afirmação da auctoritas, expressas nos da Coroa, pois se perfazia de modo mais próximo à população do 
séculos V, XIV, e, o intervalo entre os séculos XVI a XVIII - a moderni-que as das instâncias de administração e fiscalização reais. As paró-
dade, em especial a partir do reinado de Dom Manuel, O Venturo-quias configuravam-se como lugar privilegiado de comunicação 
so, após 1495, quando o padroado configurou-se, através de gra-com as gentes e um meio eficaz de circulação de informações 
dativas concordatas, como um pacto de cooperação para que a (PAIVA: 2007, p. 51-52). E é importante observar que essa aliança, 
expansão de Portugal levasse a cabo também a expansão da fé ou interdependência entre Igreja e Estado, era nitidamente verifi-
católica pelo mundo.  cada em circunstâncias várias: guerras, evangelização e disciplina-

Nesta última periodização, buscamos compreender o exer-mento de gentios; conclames de contribuições e subsídios, em 
cício desta autoridade dentro de sua conjuntura histórica específi-especial em momentos como o terremoto de Lisboa, bodas ou 
ca: a efetivação local do padroado real ultramarino, que situou os nascimentos de pessoas da realeza. Todavia, em suas correspon-
bispos como porta-vozes, no âmbito de sua diocese, de duas gran-dências, os bispos preocupam-se em discutir e esclarecer, nos 
des autoridades da época: real e pontifical. Essas circunstâncias meandros das concordatas firmadas entre o papado e a coroa, 
tornaram o prelado representante de dois poderes. dúvidas de jurisdição, sem prejuízo das suas imunidades e privilégios 

Nesta época, estamos, por essa e outras razões, longe de (AEAM: 1775). 
uma Igreja pautada monoliticamente por preocupações moraliza-A aliança com a Igreja possibilitou, portanto, que através de 
doras. Deixa-se a instituição, como todo o indivíduo, pautar-se pela seus canais – sermões, cartas pastorais, visitas pastorais, celebra-

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Minas Colonial. São Paulo, 1996. Dissertação de Mestrado, p. 53.atmosfera de seu contexto, pelas preocupações do seu tempo, 
3 Corrobora nesse sentido o caso da Reconquista da África do Norte, proje-pelo desgaste a partir dos conflitos entre autoridades; e com a preo-

to longamente acalentado pela Igreja e o Papado, que animava os reis cupação com o lugar da própria autoridade. Este é um debate que 
peninsulares – cujos reinos já se forjaram em lutas contra os mouros que nos instiga quanto ao desafio de pensar quais seriam as qualifica-
ocupavam parte de seu território - com bulas, como a de 1341, 1345, 1375 ções possíveis para estes religiosos na evangelização dos espaços 
e 1377, e indulgências generosas, garantindo-lhes prêmios espirituais e coloniais, e quais seriam as especificidades dentro de cada conjun-
benefícios materiais. FARINHA, A. D. O Norte da África. In: BETHENCOURT, 

tura local. 
F; CHAUDHURI, K. História da Expansão Portuguesa.  v.1, p.118.

Os testemunhos referem que toda a população da socie-
dade mineradora setecentista testemunhou as batalhas retóricas, 
as vexações e as contendas entre as autoridades. Estes elementos 
nos sugerem que os acordos dos papas com o poder temporal 

AEAM, Seção de Livros Paroquiais, Prateleira W, Livro 41 de Disposi-não pareceriam a ambos os gládios de factura simples; nem se 
ções Pastorais (1727-1853), Capítulos de Visita Pastoral do Dr. José dos San-tornou exequivel com todas as coroas européias. E mesmo medi-
tos, Cônego Penitenciário da Sé de Mariana e Reitor do Seminário da ante o acordo efetivado, a sua efetivação na prática não seria 
mesma Sé, Juiz das Despensas Matrimoniais, Examinador Sinodal e Visitador algo simples.
Geral do Bispado, por sua Excelência Reverendíssima delegado, capítulo No ultramar, a negociação, a diplomacia e a persuasão 
14. º, fl. 34.deveriam se perfazer a distância, a partir de cartas expedidas, na 

AEAM. “Questões com o governo civil”. Arquivo Eclesiástico da 
melhor das hipóteses, por frotas navais anuais. A velocidade dos 

Arquidiocese de Mariana. Seção de Governos Episcopais. Armário 1, Gave-
conflitos e dúvidas de jurisdição suplantava brutalmente esse ritmo. 

ta 3ª,  Pasta 9. Questões com o governo civil – carta do Bispo dório de Janei-
As relações entre Estado e Igreja, portanto, se afigurariam interde- ro (1775).
pendentes. Mas o exercício cotidiano do exercício da autoridade AHU, Cx. 60, doc. 30. 08/08/1752. Carta de Silvério Teixeira, Juiz de 
episcopal e o grau de acordo entre estas duas esferas é um proble- Fora da cidade de Mariana, informando a D. José I sobre a prisão e o envio 
ma complexo. As suas boas relações, no âmbito de cada diocese, do Ouvidor Caetano da Costa Matoso.
se revelariam tensos e constantemente renegociadas, forjando AHU/MG, DOC. 75, CX.49, “Decreto de D. João V ordenando se 
arranjos transitórios, especialmente em territórios ultramarinos. informasse o provedor (...) de que havia concedido ao Bispo de Mariana o 

privilégio de nomear as dignidades e cônegos do seu Bispado (...)”. Docu-
mento datado de 29/04/1747.

BÍBLIA Sagrada. Epístola de Paulo a Tito. 1:7-9.
1 Mestre em História Social pela Universidade de São Paulo. Agradece- Carta do Papa Gelásio I (492-496) ao Imperador Anastácio de 

Constantinopla (491-518). Ed. XII, 494 A.D., Carl Mirlot – Quellen zur Ges-mos à Fapesp a garantia, com a bolsa de doutoramento, da viabilida-
ªde desta pesquisa. chichte des Papstums, 4  ed., Tübingen, 1924, no. 187.

2 A bula Dum Diversas, de Nicolau V, em 1452; a Romanus Pontífex, de Leão Magno, Ep. 104, ad Marcianum Augustum (452), in J.P. Migne 
1455; a Inter Coetera, em 1456; Dum Fidei Constantium, em 1514; Praecel- – Patrologiae Cursus Completus, Series Latina, t. LIV, Paris, 1881, cols. 993-
sae Devotionis, de 1514; e Super Specula e Praeclara Charissimi, de 1551. 995.
Através destas concessões, os direitos reais vão sendo gradativamente PÁDUA, Mársílio. O Defensor da Paz. Organização, introdução, 
ampliados. Na metade do século XVI os prelados podiam propor novos tradução e  notas de SOUZA, J. A. C. R. Petrópolis: Vozes, 1997.
Bispados, nomear e prover cargos eclesiásticos, controlar e centralizar os RELATÓRIO do Episcopado de Mariana para a Sagrada Congre-
rendimentos dos dízimos dos eclesiásticos. KANTOR, Í. Pacto Festivo em gação do Concílio Tridentino”. § 6. º. In: RODRIGUES, F.C. (Mons.) Cadernos 
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Históricos da Arquidiocese de Mariana, v. 2. Mariana: Ed. Dom Viçoso, 2005. BOXER, C. R. A Igreja e a Expansão Ibérica (1440-1770). Lisboa: Edi-
RIPA, Cesare. Iconologia. Edizione pratica a cura di Piero Buscaroli ções 70, 1981.

da edizione di 1618. Prefazione di Mario Praz. Milano: Tea, 1992, p. 53, verbe-
te Chiarezza; p. 109, Dottrina; p. 165, Gloria; p.122, Eternità; p. 463,Verità. DELUMEAU, Jean. A Civilização do Renascimento, v. 1. Lisboa: 

SERMÃO pregado na ocasião solene de Capitulo Intermedio Pro- Estampa, 1984. (Imprensa Universitária, 37).
vincial e dedicado ao Eminetíssimo e Reverendíssimo Sr. Cardeal D. Francis-
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UM OLHAR PARA A LAVOURA: OS RELATÓRIOS DO 
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS DA AGRICULTURA, COMÉRCIO 

E OBRAS PÚBLICAS E DOS 
PRESIDENTES DE PROVÍNCIA NO FINAL DO IMPÉRIO  

RESUMO

1

2Roberta Barros Meira

O estudo de um conjunto específico de fontes representa, na grande maioria das vezes, entendermos a 

ideologia cunhada pelos homens de uma determinada época. Ao privilegiarmos os relatórios do Ministério dos 

Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e dos Presidentes de Província no processo de implantação 

das medidas de modernização, pretendemos perceber até que ponto as fontes oficiais nos auxiliam a visualizar, 

tanto no nível regional quanto nacional, a influência do poder Imperial na economia do país. Nosso enfoque princi-

pal serão as idéias preconizadas nesses relatórios e que se refletiram na valorização das políticas de auxílio à lavoura 

nacional.

Palavras-Chave: Presidentes de Província; Ministério da Agricultura; Relatórios

 pensamento, de modo geral, dos homens sobre os quais pesava a responsabilidade de cuidar das ques-

tões administrativas à nível nacional ou regional, é essencial nas analises das diferenças ou simetrias regio-

nais existentes no Segundo Império.  Assim, devem ser levados em conta dois grupos da elite representativos 

frente a essa problemática: os presidentes de província e os ministros dos Negócios da Agricultura, Comércio e 

Obras Públicas. 
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Releva notar, nesse caso, que a consolidação definitiva do lavoura, uma vez que, a crise pelo qual passava a principal fonte de 

Estado Imperial Brasileiro ocorreu somente na segunda parte do riqueza nacional afetava a todos. A percepção da crise já era 
3século XIX . No bojo dessa lenta construção formou-se uma máqui- apontada no primeiro relatório redigido pelo recém criado Ministé-

na administrativa centralizada, que buscava principalmente a rio dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, em 
5manutenção dos privilégios de uma elite que precisava se adaptar 1860:“desgraçadamente a nossa principal indústria  continua a 

aos novos tempos da economia internacional. sofrer, como por vezes vos tem sido descrito nos relatórios do minis-
6Uma das leituras mais significativas para entendermos esse tério do Império” . 

momento são os relatórios de presidente de província. Esses eram É certo que os ministros eram um dos grupos mais importan-

publicações regulares feitas pelo presidente de província e apre- tes na estrutura administrativa do Império. De acordo com a legisla-

sentados à Assembléia Legislativa Provincial ou nas passagens da ção vigente no período em análise, os ministros, como membros do 

administração da Província. Os assuntos tratados relacionavam-se poder executivo, respondiam diretamente ao Imperador e eram 
7a administração da Província tanto nos seus aspectos econômicos, inicialmente escolhidos por ele .

políticos ou sociais. Segundo Beauclair, Por mais que se queira minimizar o efeito da crise da lavoura os homens daquele tempo 

na política nacional, a criação em 1860, do Ministério dos Negócios percebiam questões mais gerais, assim, os relatórios de presidente 

“longos trechos acerca da concepção de da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, demonstra a influência de província continham 
8mundo, que antecedem à descrição de seus projetos e de suas das questões ligadas à agricultura nesse momento .

4realizações” . Particularmente no que concerne aos presidentes de pro-

víncia, nomeados desde 1824, na implementação de políticas de Devido à ampla gama de informações trazidas por essas 

auxílio à agricultura, destaca-se o seu papel como representante fontes, nossa alternativa foi limitar tal estudo às questões ligadas à 

do poder executivo no âmbito local. Esses administradores provínci-agricultura. Nesse sentido, buscamos estabelecer uma compara-

ais são importantes na percepção da ideologia cunhada por cada ção entre a esfera provincial e o poder central como forma de 

elite circunscrita a uma região e do funcionamento de uma estrutu-entender as relações dadas entre esses dois planos políticos.  Haja 

ra de poder, marcada pela troca de favores e a proteção por leal-vista a importância da agricultura na economia nacional, outro 

dade política. Nesse sentido, a obtenção do cargo de presidente importante corpo documental são os relatórios anuais apresenta-

de uma província era um importante passo para uma carreira políti-dos pelo Ministro da Agricultura. Sua principal função era expor ao 

ca, uma vez que, muitos chegaram a uma posição política impor-Congresso Nacional os dados sobre a sua atuação e propor medi-

tante. Carvalho torna mais clara a organização hierárquica desses das para as comissões especializadas do legislativo. Unanimemen-

diferentes atores e seus respectivos papéis:te, esses relatórios destacam as sérias dificuldades enfrentadas 

pela grande lavoura brasileira. A partir da sua leitura podemos com-

provar a estreita vinculação entre as idéias defendidas tanto no “A centralização era política e administrativa. 
âmbito local como no nacional. Pelo lado político, manifestava-se o poder moderador, 

Acreditamos que a tônica desse pensamento em comum que podia nomear e demitir livremente seus ministros; 
perpassa pela valorização da defesa das políticas de auxílio à no senado vitalício; na nomeação dos presidentes de 
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14província pelo Governo Central. Pelo lado administrati- poderes públicos” .

vo, toda justiça fora centralizada nas mãos dos ministros 

da justiça. Este ministro nomeava e demitia, diretamen- A proteção da lavoura pelos poderes públicos, como forma 
te ou por meios indiretos, desde o ministro do supremo de aumentar a receita, fortaleceu-se cada vez com o aprofunda-
tribunal de justiça até o guarda da prisão, em todo o mento da crise. A necessidade de o Estado prestar-lhe auxílio, uma 

9território nacional” . vez que, a receita das Províncias e do país estava sendo afetada 

por esse mal, era freqüentemente apontado nos relatórios dos pre-

Como esses homens responsabilizar-se-iam pela administra- sidentes de Província e do Ministério do Negócio da Agricultura, 

ção das Províncias e, sendo assim, cuidariam de questões mais Comércio e Obras públicas. 

Um dos aspectos mais importantes abordados por esses gerais, havia uma forte preocupação com o seu treinamento. Ade-

relatórios era a necessidade de modernizar o setor agrícola, ou seja, mais, era necessário acumular uma vasta experiência administrati-

vencer a rotina e o atraso que impediam o progresso da lavoura va para alcançar um cargo político importante, como um ministé-

nacional. A recuperação do mercado externo para alguns produ-rio ou o senado. Manteve-se assim, na administração pública, a 

tos, como o açúcar e o algodão, e a própria expansão do café prática colonial de treinamento com a nomeação para postos em 

perpassavam por essa questão. Uma maior intervenção do Estado diferentes províncias do país, ou seja, essa circulação era geográfi-
10 era defendida, uma vez que, a elevada soma exigida por esses ca e por cargos  .

O usufruto de vários cargos em diferentes lugares, em um empreendimentos esbarrava na tão discutida falta de capitais. 

espaço menos clivado por conhecimentos especializados, transfor- Nesse sentido, os relatórios são fundamentais para percebermos 

maria postos como o Ministério da Agricultura, Comércio e Obras até que ponto a defesa do processo de modernização adotado no 

Públicas e a presidência da província, em polos difusores das ideo- período, - que iria desde a importação de ferrovias até novos siste-
11logias em voga no período . A verdade é que a manutenção mas de produção agrícola -, seria gestado por esses homens, per-

desse corpo burocrático escorava-se principalmente nas divisas tencentes a um aparelho burocrático centralizado política e admi-
12trazidas pela agricultura . nistrativamente.

Essa articulação de interesses entre o Governo e os setores Da mesma forma, os conselhos de como essa crise poderi-

agrários implicou na valorização da agricultura em relação aos am ser sanada esteve sempre presentes nos documentos do perío-

interesses nacionais e na defesa da sua proteção, como podemos do. Havia uma constante reafirmação dos problemas que assola-

perceber na fala do Ministro dos Negócios da Agricultura, Comér- vam a agricultura. Os principais apontamentos destacavam a 
13cio e Obras Públicas, Thomas José Coelho de Almeida . necessidade de melhorar os meios de transporte, principalmente 

com a expansão das linhas de estradas de ferro; a importância de 

instalação de escolas técnicas como forma de tirar os agricultores “Considerada, desde os primeiros séculos, a 
da sua ruinosa “rotina”, a imprescindibilidade de aumentar o crédi-profissão mais útil e digna do homem  livre, a agricultu-
to agrícola e diminuir os elevados impostos que recorriam sobre a ra, principal fonte de riqueza pública e privada do 
lavoura. Naturalmente, o debate mais arraigado no pensamento Império, tem direita à mais decidida proteção dos 
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17desses homens girava em torno da carência de braços, com a crise dos setores mais abastados .

Ademais, a exacerbação dos problemas econômicos da do trabalho servil. Como exemplo ilustrativo, citamos o relatório do 

lavoura avivou-se com o problema do trabalho servil, ou melhor, a Presidente da Província de Minas Gerais Senador Manuel de Souza, 

crise da lavoura somar-se-ia ao conflito central do período. Fortale-onde todos esses pontos são conjuntamente destacados:

ceu-se então a defesa da modificação progressiva entre a elite: a 

“O estado da agricultura manifesta alguma necessidade de uma transição lenta e segura do trabalho escravo 

prosperidade por causa da grande fertilidade do solo, para o livre, que não colocasse em perigo as estruturas políticas, 

não estando provida dos indispensáveis meios para seu sociais e econômicas moldada desde a colônia.

regular desenvolvimento. Com efeito, não recebe o Nessa mesma ordem de idéias, tanto a elite quanto os 

auxílio da associação e da completa divisão do traba- homens responsáveis pela administração do país apropriar-se-ia 

lho, que são as molas mais eficazes dele em todas as das idéias preconizadas pelos ficiocratas franceses. Não havia 

suas manifestações: não encontra uma divisão de pro- como não surgir uma identificação imediata entre um país agrário 

priedade territorial conveniente, é servida por braços exportador e os princípios defendidos pela fisiocracia. A idéia da 

escravos e não possui os processos e máquinas perfeitas agricultura como o único fornecedor de um produto líquido, que vai 

para seu desenvolvimento: não tem a instrução apropri- estimular a questão da circulação social e que produz a renda fun-

ada, o capital preciso e o crédito adotado. Em seu diária que constitui a base econômica de uma aristocracia reforça-
18organismo a agricultura está privada de elementos da, seria incorporada nos discursos dos estadistas e da elite .

Assim é que podemos encontrar de forma tão recorrente vitais, e em suas relações externas, ela vê-se destituída 

nos documentos deixados tanto pelo Ministério dos Negócios da das vias de comunicação indispensáveis para transpor-

Agricultura, Comércio e Obras Públicas quanto pela Presidência da tar a sua produção, de outras indústrias e comércio 

Província tal sorte de interesses econômicos, sociais e políticos con-desenvolvido que dêem vida a circulação de sua pro-

vergentes. Motivos havia para que a crise da lavoura provocasse dução, de moeda perfeita e suficiente e vexada por 

certos temores. Assim, nada mais natural que o Estado viesse em um sistema defeituoso de impostos, que abatem , em 

socorro de quem o sustentava. Os apelos ao monarca refletiram-se vez de anima-la, segundo deveria esperar os poderes 

nas políticas de auxílio à agricultura nacional, tão arraigadamente do Estado, e do poder provincial, sendo ela a fonte 
15 defendidas na documentação consultada.primordial da riqueza pública” .

Como forma de melhorar as políticas de cunho agrícola, o 

 Por outro lado, é de lembrar que parte significativa desses Governo criaria a Secretária dos Negócios da Agricultura, Comér-

estadistas apoiou-se na concepção de progresso como forma de cio e Obras Públicas, em 28 de julho de 1860. Várias outras medidas 
16suplantar a herança colonial, vista como retrógrada . No entanto, seriam tomadas com o final do Império. Além da criação do seu 

esse processo deveria ser feito de tal forma que permitisse manter o Ministério, o Ministro dos Negócios da Agricultura, Comércio e 

controle nas mãos dessa elite, ou seja, uma modernização conser- Obras Públicas citaria duas outras medidas vistas como fundamen-

vadora, pelo alto, realizada pelo Governo e pelos representantes tais para restabelecer a agricultura brasileira. A lei n.º 2450, de 24 de 
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setembro de 1873, que concede subvenção quilométrica ou profundamente a economia mundial e teria fortes conseqüências 

garantia de juros às Companhias que construissem estradas de no Brasil, uma vez que, a comercialização dos produtos agrícolas 

ferro, que servirem de principal comunicação entre os centros pro- do país seria extremamente prejudicada. O Brasil adotaria as mes-

dutores e os de exportação; e a lei n.º 2687, de 6 de novembro de mas medidas seguidas pelos outros países, ou seja, a modernização 

1875, que autorizava a instalação de bancos de crédito real e enge- agrícola, medidas protecionistas e o cooperativismo. Em regra, a 
19nhos centrais no país . partir desse momento, o processo de modernização adotado no 

Brasil imbricou-se profundamente com as iniciativas do Estado. No 

final do Segundo Império, o país importaria desde ferrovias até “É certo que depois do decreto n.º 1067 de 28 de 
máquinas agrícolas. E não é ao acaso que a defesa da importância julho de 1860 podemos também repetir que o Estado 
assumida pela lavoura na economia do país e, portanto, a necessi-reconheceu tanto a importância desta indústria “que 
dade de auxiliá-la, tornou-se freqüente nos relatórios da época,  lhe deu  na alta administração do país o mesmo lugar 

que à justiça, ao exercito e as finanças”. Entretanto, 

cumpre confessar que a agricultura continua a lutar “De vosso esclarecido juízo depende a adoção 

com graves dificuldades, que, por hora apenas entor- de medidas com que se dêem à lavoura instituições de 

pecem seu progresso e desenvolvimento, poderiam a crédito especialmente destinadas a favorecê-la com 

final determinar sua completa decadência, se não empréstimos a longo prazo e juro módico. (...)Seriamen-

fosse a segura esperança de que a vossa solicitude e te empenhado na aplicação desse remédio, para que 

dedicação à causa pública, completarão a obra gene- se remova, tão de pronto quanto possível, o que a todos 

rosa e patriótica, iniciada em favor da agricultura naci- aflige, porque é mal de que nínguém  escapa no Brasil, 

onal pelas leis de 24 de setembro de 1873 e 6 de novem- o – sofrimento da lavoura nacional, conta o Governo 
20bro de 1875 ” que do concurso dos eleitos da nação, do esforço que 

em nome  dos mais importantes interesses do Estado, 

deve reuni-los no mesmo terreno, resultará a providên-Não poderia deixar de passar despercebido que o ministro 
cia mais salutar e que melhor consiga o patriótico inten-Thomaz José Coello de Almeida apontava na direção da importân-

21to que a todos nos move .”cia da intervenção do estado para sanar os males da lavoura. A lei 

n.º 2450 tentaria solucionar a questão da falta de meios de transpor-

tes para escoar a produção agrícola.  Por sua vez, a lei n.º 2687 Ora, ocorre que essas inovações técnicas eram extrema-

buscava solucionar tanto o atraso técnico da lavoura canavieira, mente caras e é preciso, contudo, não esquecer que o Brasil passa-

com a importação dos mais modernos maquinismos de fabricar va por uma fase de poucos recursos. Visto por esse ângulo, a lavou-

açúcar e minimizar a questão da falta de capitais e a dificuldade ra restava buscar o capital necessário através do Estado. Lembro 

de obtenção de crédito no país. que faço aqui estas referências como forma de entender as idéias 

Essas medidas de cunho modernizantes e os auxílios à lavou- preconizadas tanto pelos ministros da agricultura como pelos presi-
22ra aumentariam com a depressão de 1870-1890. Essa crise afetaria dentes de províncias . 
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5 Até a primeira metade do século XIX, o termo indústria abarcava vários Como já foi dito, o final do século XIX seria marcado pela 
setores econômicos, que iam desde a “indústria agrícola” a “indústria idéia de racionalização dos meios de produção trazidos no bojo da 
dos transportes”. A partir da segunda metade do século, o termo limi-Revolução Industrial Inglesa. Esses grupos defendiam que o Gover-
tou-se em grande parte a “indústria manufatureira” como indústria no 

no deveria tomar para si, a tarefa de animar a produção agrícola, 
sentido restrito, ou seja, a “indústria agrícola” passava a ser apenas 

com a resolução dos principais problemas da crise da lavoura naci-
agricultura. (BEAUCLAIR, 1992) 

onal, ou seja, melhorar o sistema de transporte, o crédito agrícola, 6 BRASIL. Relatório da Repartição dos Negócios da Agricultura, Comércio 
implementar escolas técnicas e principalmente, auxiliar à passa- e Obras Públicas apresentado à Assembléia Geral Legislativa na primei-
gem da escravidão para o trabalho livre. O Estado deveria assim, ra sessão da décima primeira legislatura pelo respectivo ministro e 

secretário do Estado Manuel Felizardo de Souza e Mello. Rio de Janeiro, assumir o seu papel de principal condutor das novas reformas 
Typografia Universal de Laemmert, 1861, p.7.necessárias para o pleno desenvolvimento da economia nacional.

7 Somente após 1847, com a criação do presidente do conselho de Em que pese à harmonia idealizada por esses representan-
ministros, que geralmente podia escolher os responsáveis pelos sete tes do poder executivo, como homens do seu tempo, restava adap-
ministérios. Nesse caso, o Imperador limitava-se a escolher o presidente. 

tar cada vez mais a economia agrária exportadora brasileira à nova 
CARVALHO, José Murilo. Teatro de Sombras: a política imperial. São 

conjuntura do mercado internacional. E é de convir, que a situação Paulo: Vértice, Editora Revista dos Tribunais; Rio de Janeiro: Instituto 
da balança vai se tornando mais favorável com a expansão cafeei- Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, 1999, p. 47
ra. Isso significou, não raro, um aumento da importância do Ministé- 8 Anteriormente ao decreto nº 2747, de 16 de fevereiro de 1860, todas as 
rio dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e de questões ligadas à agricultura brasileira estavam subordinadas ao 

ministério do Império. BRASIL. Coleção de Leis do Império do Brasil, Rio de alguns presidentes de província, como no caso de São Paulo.
Janeiro: Imprensa Nacional, 1860/1889. Biblioteca do Arquivo Nacional. Seria de esperar, também, que esses estadistas ao busca-

9 Carvalho, Op. Cit.. rem trazer para o país as mais novas tecnologias daquele tempo, 
10 Carvalho, Op. Cit., p. 91-95.considerassem a propria unidade ideológica e de treinamento 
11 A elite discutia em família, grêmios ou sociedades para tanto criadas, 

desses representantes do poder. O bom funcionamento da máqui-
as questões ligadas à agricultura, às manufaturas, à mão-de-obra e à 

na administrativa do Estado representava a própria manutenção introdução de maquinário, etc. Um caso ilustrativo foi a própria atua-
das estruturas de poder. ção da Sociedade Auxiliadora da Indústria nacional desde a sua fun-

dação. OLIVEIRA, Geraldo Beauclair de. A construção inacabada: A 

economia brasileira, 1828 -1860. Rio de Janeiro: Vicio de Leitura, 2001.

12 Carvalho, Op. Cit., p. 37 e MELLO, Evaldo Cabral. O Norte Agrário e o 

Império (1871-1889). Rio de Janeiro: Topbooks, 1999.1 O presente artigo representa parte de uma pesquisa ainda em desen-
13 Essa formação da elite se prendeu muito mais à socialização e treina-volvimento, financiada pelo Fapesp.

mento deliberadamente impostos tendo em vista tanto à concepção 2 Doutoranda em História Econômica pela Universidade de São Paulo.
de formatos de organização do poder com a execução das tarefas do 3 VELLASCO, Ivan de Andrade. As seduções da ordem. Violência, crimi-
Governo. Tanto liberais como conservadores, nos períodos turbulentos nalidade e administração da justiça, século 19. Bauru, Edusc e São 
de consolidação do poder, quando várias alternativas se colocavam Paulo ANPOCS, 2003.
como viáveis politicamente, concordaram em alguns pontos básicos 4 P. 13
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referentes à manutenção da unidade do país, à condenação dos Senhores e camponeses na construção do mundo moderno. São Pau-

lo. Martins Fontes, 1983, p. 311-404 e 427 - 446.governos militares do estilo caudilho ou absoluto, a defesa do sistema 

representativo, à manutenção da monarquia e a necessidade de 18 “A classe produtiva é a que faz renascer, pelo cultivo do território, as 
preservar a escravidão. Carvalho, Op. Cit., p. 103. riquezas anuais da nação, efetua os adiantamentos das despesas com 

14 BRASIL. Relatório apresentado à Assembléia Geral Legislativa na 1ª os trabalhos da agricultura e paga anualmente as rendas dos proprie-

sessão da Décima Sexta Legislatura pelo Ministro e Secretário dos Negó- tários das terras. Englobam-se no âmbito dessa classe todos os trabalhos 

cios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas Thomaz José Coelho de e despesas na agricultura, até a venda dos produtos em primeira mão; 

Almeida. Rio de Janeiro Typografia Perseverança, 1877, p. 17 por essa venda conhece-se o valor da reprodução anual das riquezas 

das nações”. QUESNAY, François. Quadro Econômico dos fisiocratas. In : 15 BRASIL. Relatório que ao Ilustrissímo e Excelêntissimo Senhor Senador 

Os economistas: Petty/Quesnay. São Paulo, Nova Cultural, s/d.Manuel de Souza apresentou no dia 16 do corrente ao Excelentíssimo 

Senhor Doutor José Maria Correia de Sá e Benevides por ocasião de 19 BRASIL. Coleção de Leis do Império do Brasil, Rio de Janeiro: Imprensa 

passar-lhe a administração desta Província. Ouro Preto, Typografia de Nacional, 1860/1889. Biblioteca do Arquivo Nacional.

Minas Gerais, 1870, p. 20. 20 BRASIL. Relatório apresentado à Assembléia Geral Legislativa na 1ª 

16 Na análise de Jacques Lê Goff eram “os progressos científicos e técni- sessão da Décima Sexta Legislatura pelo Ministro e Secretário dos Negó-

cos, os sucessos da revolução industrial, a melhoria, pelo menos para as cios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas Thomaz José Coelho de 

elites ocidentais, do conforto, do bem estar e da segurança, mas tam- Almeida. Rio de Janeiro Typografia Perseverança, 1877, p. 17

bém os progressos do liberalismo, da alfabetização, da instrução e da 21 BRASIL. Relatório apresentado à Assembléia Geral Provincial Legislativa 
democracia”. LE GOFF, Jacques. “Progresso e Reação” e “Antigo e da Quarta Sessão da Decima Quinta Legislatura pelo Ministro e Secretári-
Moderno”. In: Enciclopédia Einaldi. Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da os dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas José Fernan-
Moeda, p. 353. des da Costa Pereira Júnior. Rio de Janeiro, Typografia Americana, 1875.

17 Nossa visão apoia-se no conceito cunhado pelo sociólogo Barrington 22 Os relatórios tanto dos presidentes de províncias são ricas fontes para 
Moore Júnior. Mais explicitamente, o termo “modernização conserva- esse período e a ideologia desse momento. Como afirma Beauclair, 
dora” foi pensado no sentido de explicar o fraco impulso na moderniza- esses relatórios contem longos trechos acerca da concepção do mun-
ção ocorrido na Índia. Não obstante, transplantado para o caso brasi- do, que antecedem à descrição de seus projetos e de suas realizações.  
leiro, tem encontrado aceitação na análise de vários setores produti- Oliveira, Op. Cit.,. p. 13
vos do país. O conceito, nesse caso, encontraria mais viabilidade quan-

do se fazem presentes de maneira mais intensa às contradições entre o 

desenvolvimento das forças produtivas da sociedade e as transforma-

ções na estrutura social, em que deveriam se processar enquanto 

exigência daquele desenvolvimento. No que concerne à produção 

canavieira brasileira, a definição “modernização conservadora” pode 

ser utilizada, porque nesse setor a modernização foi feita pelo alto, 

pelas elites, sem mudanças nas suas bases estruturais provenientes do 
BRASIL. Coleção de Leis do Império do Brasil, Rio de Janeiro: Impren-período colonial, apoiando-se na intervenção estatal como forma de 
sa Nacional, 1860/1889. Biblioteca do Arquivo Nacional.se manter e se reproduzir. MOORE JR, Barrington. “Democracia na Ásia: 

a Índia e o preço da modificação pacífica” e “A revolução vinda de 
_______. Relatório da Repartição dos Negócios da Agricultura, cima e o fascismo”. In: As origens sociais da ditadura e da democracia: 
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RESENHA DESCRITIVA DE 
“OS ÍNDIOS KADIWÉU NO SÉCULO XIX: ALTERIDADE, 

IDENTIDADE E TRANSCULTURAÇÃO”

Ms. Valéria Nogueira Rodrigues
val.hist@gmail.com

s Índios Kadiwéu no século XIX: alteridade, identidade e transculturação trata-se de uma dissertação de 

Mestrado por mim defendida, em agosto de 2009, junto ao Programa de Pós-Graduação em História da 

Universidade Federal de Mato Grosso. Nesta resenha descritiva destacarei as principais idéias e os elemen-

tos, estruturais e teórico-metodológicos, abordados no referido trabalho.

A supracitada narrativa versa sobre as transformações culturais vivenciadas pelos índios Kadiwéu e seus 

ancestrais Guaykuru ao longo do processo de contato com outros índios, com espanhóis, e, sobretudo, com os luso-

paulistas. Através da trajetória dos Guaykuru ao longo dos séculos XVII e XVIII chega-se aos Kadiwéu, um dos poucos 

remanescentes daquela família linguística ainda vivos no século XIX. A política indigenista adotada desde o perío-

do colonial e sistematizada pelo Diretório dos Índios, continuou, em certa medida, operando até o Império, com o 

Regulamento das Missões. Esta continuidade entre as políticas indigenistas colonial e imperial oferece uma cone-

xão entre a busca de transformação dos índios, e sua consequente integração a outras categorias sociais, e a cons-

trução de uma identidade nacional. A identidade, representada pelos Kadiwéu, é percebida em constante emba-

te com outras identidades. Este confronto entre alteridades por um espaço político, no entanto, não excluiu a possi-

bilidade de entrelaçamentos culturais, mesmo que mediados por padrões simbólicos específicos.

Os Kadiwéu são os últimos Guaykuru ainda vivos em território brasileiro. No século XIX foram os mais apontados 

como mantenedores de algumas características de seus ancestrais e, como estes, continuaram a ser identificados 

como “errantes” e “inconstantes”. Foram os que mais resistiram à ação política de destruição, assimilação e usurpa-

ção realizada por não-indígenas. Vistos como decadentes, misturados e fadados ao desaparecimento, os Kadi-

wéu, apesar das transformações profundas verificadas em sua cultura, resistiram a tais constatações e, nos dias 

atuais, ainda vivem em terras consideradas suas, na Reserva Indígena Kadiwéu, no Estado de Mato Grosso do Sul. 

Embora longe das famosas correrias Guaykuru, os Kadiwéu ainda continuam a resistir às investidas sobre suas terras, 
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continuam também a reivindicar um espaço político garantido à como Mato Grosso, nas primeiras décadas do século XVIII, os confli-

diferença e pela memória social ligada a um passado glorioso, tos logo se fizeram sentir e, através da política indigenista e territorial 

onde eram eles senhores de vastas paragens. vigente no período, se alargaram por quase todo aquele século. 

Os Guaykuru, como resultado de séculos de relações, em Estas relações se alteraram, contudo, após uma premeditada 

geral, agressivas, com os espanhóis e outros índios, expandiram-se mudança no comportamento das autoridades coloniais objetivan-

mais para o norte e, a partir do século XVII, passaram também a do trazer à amizade os índios.

manter estabelecimentos nas margens orientais do rio Paraguai, Neste contexto de embates e perseguições, primeiramente 

primeiramente explorando os campos de caça e, posteriormente, alguns grupos Guaykuru, e posteriormente, todos os remanescen-

para ocupar permanentemente o território, trazendo consigo cati- tes ainda vivos, aceitaram a aliança com os luso-paulistas, para 

vos, gado e cavalos, e de onde voltavam amiúde para assaltar os garantir sua segurança das represálias castelhanas. Aceitaram, 

castelhanos. No decorrer dos séculos XVIII e XIX, embora contassem assim, acordos de paz e amizade que, teoricamente, os impedia de 

com acampamentos em ambas as margens do rio Paraguai, as hostilizá-los e proporcionava, aos índios, maior proteção. Essa nova 

disputas interétnicas e com as nucleações provinciais levou cada relação com os não-índios, numa perspectiva de troca cultural, 

vez mais os Guaykuru a ocuparem somente a margem oriental. trouxe para os Guaykuru uma nova bagagem simbólica, assim 

Foram não só importantes, como determinantes, na política desti- como novos papéis a desempenhar nas sociedades colonial e 

nada aos territórios fronteiriços em litígio entre as coroas espanhola imperial. Passaram cada vez mais frequentemente a viver nas proxi-

e portuguesa, assim como o foram em períodos anteriores à inva- midades de núcleos populacionais luso-paulistas, como o Distrito 

são européia para outras etnias que habitavam o Chaco. de Miranda e Albuquerque. 

Contra os espanhóis os Guaykuru realizaram assaltos em Nesse sentido, o processo histórico vivenciado pelos Kadiwéu 

fazendas e povoações, retardando por algum tempo a reocupa- e por todos os grupos Guaykuru, trouxe significativas transforma-

ção das margens ocidentais do Rio Paraguai, assim como retoma- ções para sua cultura, resultado da relação estabelecida com 

ram destes o controle sobre possessões pantaneiras. Mantinham diversos grupos sociais indígenas e não-indígenas, levando ao desa-

verdadeiro ódio aos espanhóis e continuaram tendo pelos para- parecimento de alguns destes grupos, exterminados ou integrados 

guaios, embora tenham se utilizado de acordos e alianças com às sociedades coloniais e imperiais. Os Kadiwéu foram aqueles que 

estes, sempre que conveniente, como forma de obter segurança mais resistiram, buscando manter, dentro das possibilidades, sua 

contra seus ataques. Tal política de oscilação de comportamento integridade cultural. Este processo de transformação foi possível 

também foi amplamente usada com os luso-paulistas. Motivados pelo encontro de uma cultura agressiva, de uma identidade guer-

por tal ira, no entanto, os ataques dos castelhanos se faziam cada reira, com culturas contrastantes, com outras alteridades, e tam-

vez mais violentos, como estratégias para vencer os índios toma- bém pela fusão causada a partir da introdução de novos elemen-

vam o gado e queimavam os palmares, impossibilitando os Guay- tos simbólicos, ou seja, da transculturação.

A política indigenista adotada no período colonial era ou de kuru de continuarem suas correrias, e obrigando-os, cada vez mais, 

submissão dos aliados através dos aldeamentos ou de extermínio a se aproximarem definitivamente dos luso-paulistas.

Com a fixação de luso-paulistas na região hoje conhecida dos inimigos através das guerras justas. Estas relações foram motiva-
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das pela necessidade de exploração da mão-de-obra indígena. quentes reveses. A Guerra do Paraguai, além de deixar transpare-

Com o Diretório dos Índios, vigente entre 1757 e 1798, inicia-se, defi- cer as disputas pela definição de territórios e por espaço político e 

nitivamente, o processo de laicização da administração dos índios. econômico frente a outras nações latino-americanas, também 

Era um plano de civilização associado à colonização. Suas diretrizes marcou a história dos Kadiwéu como momento de ressignificação 

visavam a transformação dos índios através de sua total assimila- cultural, pois, apoiados na memória social puderam forjar elemen-

ção por outras categorias sociais, e suas aldeias deviam tornar-se tos simbólicos capazes de os colocarem nas disputas políticas.

No século XIX, estavam em voga as discussões em torno da núcleos populacionais como vilas, freguesias, cidades. Além de 

construção de uma nação e de uma identidade brasileira, e os abolir a escravidão indígena, trouxe como marco a atribuição aos 

status indígenas, assim como outros segmentos sociais, eram considera-índios o  de vassalos. Os índios passam a ter novo papel a 

dos inaptos para representar aquilo que seria o nacional. Idéias de desempenhar, sobretudo no contexto de disputas de territórios 

transformação dessas categorias sociais, a exemplo da política de fronteiriços. Estes são agora povoadores, possíveis agricultores e 

branqueamento, podem, portanto, ser percebidas como parte da reserva de mão-de-obra. A partir de 1845 o Império conhecerá 

política já em voga no período colonial. Os embates políticos viven-diretrizes gerais para as questões indígenas, com o Regulamento 

ciados pelos Guaykuru em séculos anteriores ainda se mantiveram das Missões, que, longe de inovar a política indigenista até então 

para os Kadiwéu no século XIX. Além dessa ação política legislado-em voga, se apresenta como plano administrativo encarregado de 

ra vê-se na prática cotidiana das Províncias, e em especial na Pro-demonstrar os meios para realização dos aldeamentos, assim 

víncia de Mato Grosso, uma intensa usurpação das terras dos índios como seu funcionamento.

Tanto no Diretório dos Índios quanto no Regulamento das e exploração de sua mão-de-obra, realizada tanto no nível macro, 

Missões foi possível percebermos uma vontade política das autori- através da ação do Governo imperial, quanto no micro, através da 

dades em estabelecer fronteiras que definissem um território nacio- ação privada, com fazendeiros e posseiros invadindo e espoliando 

nal. A política indigenista, sobretudo na forma de aldeamentos, tais terras e exigindo das autoridades o título das mesmas. Tais 

teve como principal objetivo inserir os índios em outras categorias ações resultaram no contínuo avanço sobre as terras dos Kadiwéu, 

sociais mais homogêneas, além de torná-los aptos a prestar varia- mesmo em períodos de demarcação.

A trajetória histórica dos Kadiwéu, sobretudo na segunda dos serviços. No caso específico dos índios habitantes de regiões 

metade do século XIX, é marcada por relações de embate, con-em litígio entre as coroas ibéricas, estes assumiram ainda papel 

traste e fusão entre alteridades distintas, marcando essa diferença preponderante na defesa militar dos territórios, e considerados 

através da reivindicação política, possível pela evocação de iden-indispensáveis para o sustento dos moradores, desempenhando, 

tidades. Neste período a diminuição do gado, dos cativos e do portanto, diversas funções, tais como cargos militares e prestadores 

território de trânsito é proporcional à invasão de criadores de gado de serviços, tanto ao estado quanto a particulares. 

A Diretoria Geral dos Índios da Província de Mato Grosso bus- na região do Pantanal. Longe das correrias violentas praticadas 

cou administrar os índios e inseri-los nos aldeamentos. Em relação pelos Guaykuru, os Kadiwéu necessitavam cada vez mais negociar 

aos Kadiwéu mantiveram a política de aproximação e oferecimen- com os não-indígenas. Ainda sim, mantiveram seus próprios 

to de brindes, embora os planos de aldeá-los tenham sofrido fre- padrões culturais, ressignificando e se apropriando das transforma-
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ções políticas e territoriais de um modo singular, usando dessa iden- par, marcando nova frente de embates para os índios. Além disso, 

tidade étnica para se posicionar politicamente e garantir a posse o retorno à margem chaquenha se apresentava inviável. Os confli-

de suas terras. tos e, posteriormente, a política de aproximação dos luso-paulistas 

O texto está dividido em três capítulos, cada qual subdividido foram, portanto, privilegiados.

em dois subtópicos, garantindo certa simetria entre eles, tanto na No segundo capítulo, Em cena uma nova política indigenista: 

o Diretório e o Regulamento das Missões, analisou-se a política indi-estrutura quanto no número de páginas. No primeiro capítulo, deno-

Os Guaykuru: semelhança, contraste e transformação genista posta em prática pela Coroa portuguesa, no século XVIII, e minado 

cultural pelo Império, no XIX, percebendo como tal política altera-se ao , a cultura Guaykuru foi apresentada. Os Guaykuru, embora 

longo do tempo e movida por quais interesses. A bilateral relação formados por um conjunto de diversos grupos que guardavam 

de submissão ou extermínio aos aliados e inimigos, respectivamen-algumas singularidades, mantinham características comuns pon-

te, foi gradativamente alterada. A partir do Diretório dos Índios, no deráveis enquanto elementos constituintes de uma identidade. 

século XVIII, se inaugura a administração leiga dos aldeamentos Destacou-se as relações que os Guaykuru estabeleceram com 

indígenas. Este oferecerá um modelo para esta ação do Estado. Tal outros índios e, posteriormente, com espanhóis, na margem cha-

discussão está presente no subtópico De “selvagens” a “vassalos quenha do Rio Paraguai, sobretudo nos séculos XVII e XVIII. Novas 

úteis”: o Diretório dos Índios. Após o Diretório, apesar de sua falta de rotas migratórias, inauguradas a partir dos embates violentos com 

operacionabilidade, idéias de aldeamentos com administração índios e castelhanos, levaram os Guaykuru a atravessarem para a 

civil e um claro projeto de transformação dos índios em mão-de-margem oriental do Rio Paraguai. Um pouco da vida desses índios, 

obra útil, povoadores, agricultores e defensores das fronteiras volta-das suas características cotidianas e de sua produção material 

rão à cena na política indigenista imperial com o Regulamento das também mereceu destaque, abordando características culturais, 

Missões, analisado mais detalhadamente no subtópico Política tais como: a organização social dos Guaykuru, suas relações matri-

Indigenista no Império: o Regulamento das Missões. Os resultados moniais, com seus cativos, como habitavam e formavam seus 

esperados desse processo de transformação cultural dos índios acampamentos móveis, sua cosmogonia, os preparativos para a 

estavam diretamente associadas às idéias de construção de um guerra, a fabricação de suas armas e a relação com o corpo e com 

Carac- território nacional e, sobretudo, de uma representação de identi-a morte. Tais características foram abordadas no subtópico 

terísticas Étnicas: um pouco da cultura Guaykuru dade nacional homogênea.. No subsequente, 

denominado Relações com os outros, contastes transformações, as No terceiro capítulo, Os Kadiwéu e a construção de uma 
atenções se voltam às relações com os outros, ou seja, para as rela- Identidade Nacional, discute-se o papel da política indigenista 
ções dos Guaykuru frente a outras identidades, revelando as alteri- adotada desde o Diretório e ressaltada pelo Regimento das Missões 
dades em seus contrastes e entrelaçamentos. Refletiu-se, nesse na política de construção de um projeto nacional, e, sobretudo, de 
sentido, sobre as transformações culturais ponderáveis resultantes uma identidade nacional. Nesse momento, a Guerra do Paraguai 
do contato com outros índios, espanhóis e, sobretudo, com os luso- se mostra significativa, pois foi momento privilegiado para observa-
paulistas. A ênfase nas relações com estes últimos se justifica por ção dos embates entre estados nacionais latino-americanos em 
estarem os Guaykuru fixados na região que eles buscavam reocu- formação. Estas idéias foram apresentadas no subtópico Construin-
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do uma “brasilidade”. No seguinte, Resistindo à “brasilidade”, tem- indigenista e sua prática no contexto local. Os documentos arrola-

se sob análise a ação da Diretoria Geral dos Índios da Província de dos referem-se à Caixa de Documentos Avulsos, os Relatórios da 

Mato Grosso, e sua desagregação no período da Guerra do Para- Diretoria dos Índios inseridos são: Diretoria Geral dos Índios. Província 

guai. A atuação dos Kadiwéu nesta Guerra mereceu atenção, de Mato Grosso (1848-1860) Livro 101; Registro da Correspondência 

pois, a partir dela, novas práticas políticas foram acionadas através Oficial da Diretoria Geral dos Índios com a Presidência da Província 

da ressignificação desse conflito pela memória social dos Kadiwéu (1860 -1873. Livro 191; Registro dos Relatórios apresentados pela 

com o intuito de garantir suas terras. A contrapelo dos projetos de Presidência da Província à Assembléia Legislativa Provincial (1863-

construção de uma identidade nacional homogênea está a cons- 1874) Livro 3 B; Registro dos Ofícios da Presidência da Província a 

tatação de que os Kadiwéu mantiveram sua identidade distintiva e vários Ministérios (1851-1853) Livro 117.

No NDIHR foram inventariados documentos do século XVIII usaram-na para manter e lutar pela posse de suas terras, embora o 

que tratam dos conflitos com os Guaykuru e a aproximação experi-avanço sobre estas tenha sido considerável, obrigando os índios a 

mentada ao cabo daquele século. Estes são constituídos, em sua reconstruir suas noções de territórios e as próprias formas de se colo-

maioria, por Ofícios e Cartas de autoridades coloniais. Compõem carem nas disputas políticas, criando novas estratégias e se apropri-

esta documentação alguns Microfilmes arrolados no Catálogo do ando das regras impostas pelos europeus em beneficio próprio, 

Arquivo Histórico Ultramarino-AHU.negociando, burlando, impondo também suas vontades e, muitas 

vezes, associando-se. No ANA foram selecionados documentos datados do início 

do século XVII até parte da segunda metade do século XVIII. Estes As fontes documentais manuscritas foram arroladas em sua 

oferecem, em geral, informações sobre conflitos com os Guaykuru, maioria no Arquivo Público do Estado de Mato Grosso – APMT e no 

ataques destes às povoações castelhanas e suas consequentes Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional – 

represálias.NDIHR, ambos em Cuiabá – MT. Documentos do Arquivo Nacional 

de Assunção – ANA, localizados no Paraguai, também foram incor- Através de meios digitais foi levantado importante acervo 
porados. Outras fontes documentais foram levantadas por meios documental. Os Relatórios, Falas e Discursos dos Presidentes de 
digitais, como o Diretório dos Índios e o Decreto 426, que contém o Província e de outras figuras político-administrativas tratam da 
Regulamento das Missões e os Relatórios, Falas e Discursos de Presi- “civilização e catequização” dos índios em Mato Grosso, ou seja, 
dentes de Província ou de outras autoridades políticas. da regulamentação das aldeias e da política adotada frente aos 

índios assentados e aqueles que ainda resistiam a sedentarização. Os documentos levantados no APMT datam do século XVIII e 

Constam ainda dois importantes documentos que compõem os XIX e são constituídos, basicamente, por Ofícios, Cartas, Relatórios 

Anexos do referido trabalho: de Presidentes de Província e Relatórios da Diretoria Geral dos Índi- O Directório Que se Deve Observar 

os. Referem-se a conflitos, ataques, represálias, além da aproxima- nas Povoaçoens dos Índios do Pará e Maranhão em quanto sua 

; e o ção, da oferta de brindes e ao comércio. Nos Relatórios da Diretoria Magestade não mandar o contrário Decreto 426 que Contém 

dos Índios encontramos informações sobre a implementação de o Regulamento Acerca das Missões de Catequese e Civilização 
1.aldeias e seu funcionamento na então Província de Mato Grosso, dos Índios

oferecendo importante material para a compreensão da política Também merece destaque o levantamento bibliográfico 
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realizado na Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, os, Metamorfoses Indígenas, de Maria Regina Celestino de Almei-

em Dourados - MS, e no Museu Etnográfico Andrés Barbero, em da, foi a principal referência.

Dentre a bibliografia referente aos conceitos de alteridade e Assunção, no Paraguai. Na UFGD foi possível localizar dissertações 

identidade pode-se destacar Stuart Hall, com A identidade cultural de mestrado que versam sobre os Guaykuru e sobre os Kadiwéu, 

na pós-modernidade Quem precisa de identidade?Os Mbayá Guaicuru: área, assenta-  e , artigo publi-com destaque para o trabalho 

Identidade e Diferença: a perspectiva dos estudos mento e cultura material cado na obra , de Ana Lucia Herberts, que muito nos 

culturais, organizado por Tomaz Tadeu da Silva, deste autor foram auxiliou, sobretudo, trazendo informações sobre os assentamentos, 

apropriadas idéias do texto A produção social da identidade e da rotas migratórias e produção material daqueles índios.

No Museu Etnográfico Andrés Barbero localizamos obras de diferença. Somam-se ainda: Sylvia C. Novaes, com Jogo de Espe-

Branislava Susnik, que, dada a riqueza de informações etnográfi- lhos; e Mônica Pechincha, Uma antropologia sem outro: o Brasil no 

cas, sobre as rotas migratórias, conflitos e, sobretudo, a relação discurso da antropologia da sociedade nacional. Sobre transcultu-

com os espanhóis na margem chaquenha do Rio Paraguai for- ração o destacou-se Mary Louise Pratt, com Os olhos do império: 

mam o material etnográfico de maior importância para esta disser- relatos de viagem e transculturação. Sobre identidade enquanto 

tação. São elas Los aborigenes del Paraguay: etnohistoria de los discurso e, principalmente, sobre a identidade nacional destaca-

chaqueños (1650 – 1910); El indio colonial del Paraguay; e Los abori- se: José Carlos Reis, com As identidades do Brasil: de Varnhagen a 

genes del Paraguay: etnologia del Chaco Boreal y su periferia (si- FHC. Ricardo L. de Souza, com A identidade Nacional e Modernida-

glos XVI y XVIII). de brasileira: o diálogo entre Sílvio Romero, Euclides da Cunha, 

Destacaremos ainda algumas obras que consideramos Câmara Cascudo Gilberto Freyre e Renato Ortiz, em Cultura brasile-

importantes para o desenvolvimento do trabalho no seu conjunto. ira e Identidade Nacional.

A primeira delas é Os Caduveos, de Guido Boggiani. Esta oferece, A trajetória de transformação cultural dos Kadiwéu foi pensa-

além do Diário do autor contendo as narrativas dos meses em que da a partir das noções de alteridade, identidade e transculturação. 

viveu numa aldeia Kadiwéu, no final do século XIX, a Introdução de A identidade está representada pelos Kadiwéu enquanto grupo 

H. Baldus e Notícia Histórica e etnográfica sobre os Guaikuru e os étnico que reivindica um espaço político. Esta identidade garante 

Mbayá, de G. A. Colini. Esta obra permite vislumbrar um panorama a este grupo étnico uma representação política capaz de os colo-

considerável sobre a cultura dos Guaykuru e dos Kadiwéu entre os carem frente a outros grupos, a outras alteridades. No entanto, 

séculos XVII e XIX. neste contraste entre culturas diversas devemos considerar que, 

Com relação à política indigenista destaca-se as seguintes mesmo em graus diferentes, todas as culturas envolvidas se transfor-

obras: O Diretório dos Índios, de Rita Heloísa de Almeida e História mam, inserem em suas próprias práticas e representações um 

dos índios no Brasil, com o texto Política Indigenista no século XIX, da pouco deste outro, mas de forma singular, própria.

também organizadora da obra Manuela Carneiro da Cunha, e Desse modo, não se nega que cada Guaykuru e cada Kadi-

Índios livres e índios escravos: Os princípios da legislação indigenista wéu era um indivíduo único, com suas percepções e motivações 

no período colonial (Séculos XVI a XVIII), de Beatriz Perrone Moisés. próprias, com formas individuais de apropriação do mundo. No 

Sobre o papel político das aldeias e suas significações para os índi- entanto, no âmbito da pesquisa, estes indivíduos interessaram 
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enquanto grupo étnico, enquanto uma coletividade, enquanto car ações e, em grande escala, articular medidas políticas para 

grupo indígena que, embora guardasse distinções internas, indivi- tornarem-se mais visíveis socialmente. É através da evocação de 

duais, se colocavam diante dos outros enquanto uma identidade uma identidade que um grupo reivindica para si, o espaço político 

coletiva, de Guaykuru ou de Kadiwéu, para, dessa forma, reivindi- da diferença. (NOVAES, 1993, p.24 a 27)

Para Stuart Hall, numa concepção pós-moderna, o conceito car politicamente um lugar social.

O processo de construção de uma identidade é, portanto, de identidade é bastante complexo e pouco compreendido pela 

indissociável de uma alteridade, da noção da existência de algo ciência social contemporânea. Para este autor, as sociedades 

exterior, de um outro ou de outros. Nessa direção Sylvia Caiuby Nova- ditas modernas vivem uma “crise de identidade” porque, entre 

es afirma que a representação de si está ligada à representação outras razões, houve transformações na concepção de sujeito. 

que fazemos dos vários outros que surgem em cena num determina- Não temos mais o sujeito do Iluminismo, unificado e centrado sobre 

do contexto. Estas imagens estão dispostas numa relação de inter- si mesmo, nem o sociológico, auto-suficiente, formado da intera-

dependência, num verdadeiro jogo de espelhos. (Cf. NOVAES, 1993) ção entre o eu e a sociedade, mas o pós-moderno, “formado conti-

Estas relações admitem a criação de um “nós coletivo”, nuamente em relação às formas pelas quais somos representados 

capaz de levar “a uma ação política eficaz, embora momentânea. ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam”. (HALL, 

É um fenômeno que implica a constituição de uma mesmice”. A 2005, p.13)

identidade, para Novaes (1993, p.26), portanto, Mas Hall alerta sobre as consequências políticas da fragmen-

tação, ou pluralização de identidades, pensando, nesse sentido, 

nas construções de identidades coletivas, nas “comunidades ima-emerge quando sujeitos políticos se constituem e, nesse 
ginadas” e seus reflexos na sociedade, uma vez que as identidades sentido, a possibilidade de criação de um coletivo femi-
são formadas no interior de discursos produzidos em locais históricos nino, um 'nós mulheres', 'nós índios', 'nós homossexuais' 
e institucionais específicos, no interior de formações e práticas e por implica, necessariamente, a desconsideração das 
iniciativas específicas,diferenças que marcam a distância entre estes vários 

grupos unidos num único sujeito político.

além disso, elas emergem  no interior do jogo de moda-

lidades específicas de poder e são, assim, mais o pro-Por essa razão a identidade só pode ser evocada quando 
duto da marcação da diferença e da exclusão do que trata-se da esfera discursiva, quando um grupo de diferentes pesso-
o signo de uma unidade idêntica, naturalmente consti-as se enxergam como iguais perante uma representação. Essa 
tuída, de uma 'identidade' em seu significado tradicio-igualdade, embora nunca verificada, é indispensável para que 
nal – isto é, uma mesmidade que tudo inclui, uma iden-grupos numa situação de enfrentamento e de minoria possam ter 
tidade sem costuras, inteiriça, sem diferenciação inter-condições de reivindicar para si um espaço social e político de 
na. ( HALL, 2000, p. 109)atuação. Assim, a identidade é uma situação forjada a partir de 

algumas semelhanças discursivas dentro de um determinado 

grupo que se utiliza de elementos históricos e culturais para reivindi- A identidade só pode ser construída em relação a uma dife-
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rença, em uma relação com o outro, em relação àquilo que ela assim, a normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o 

não é. As identidades são construídas, então, “no interior do jogo poder se manifesta. (SILVA, 2000, p.82 e 83)

Mas a identidade não é estática, seu processo de produção do poder e da exclusão” (HALL, 2000, p.111). Esta também parece 

oscila entre a fixação e a desestabilização. Ela está em movimento. ser a opinião de Tomaz Tadeu da Silva. Buscando uma definição o 

A teoria cultural e social pós-estruturalista tenta descrever tanto os autor diz que identidade é aquilo que se é, uma característica autô-

processos que buscam fixá-la quanto aqueles que impedem sua noma, independente. Nessa perspectiva, a identidade só tem 

fixação. Nesse sentido, as identidades estão em constante deslo-como referência a si própria: ela é auto-contida e auto-suficiente. 

camento, cruzando fronteiras, levando ao que Silva chama de Seguindo o mesmo raciocínio a diferença também é concebida 

hibridização, conjunção de diferentes etnias, culturas. Essa hibridi-como independente. Apenas, nesse caso, em oposição à identida-

zação, todavia, não se dá de forma simétrica, ela está ligada a de. Da mesma forma que a identidade, a diferença é concebida 

histórias de ocupação, de colonização e destruição. Identidade e como auto-referenciada, como algo que remete a si própria. A 

diferença estão ainda ligadas a sistemas de representação, aqui diferença, tal como a identidade, simplesmente existe. Assim, iden-

também relacionadas a sistemas de poder, uma vez que represen-tidade e diferença estão em estreita dependência, mas a forma 

tar é definir e legitimar aquilo que se é em relação ao que não se é. afirmativa como expressamos a identidade tende a esconder essa 

É o poder de dizer como. Aqui a representação assume um caráter relação.(SILVA, 2000, p.74 e 75)

Se tomarmos a identidade como referência isso refletirá na performativo. (SILVA, 2000, p.89)

Outra concepção importante na relação entre alteridade e tendência em aceitarmos aquilo que somos como norma pela qual 

identidade é a idéia de movimento. A cultura e suas unidades cons-descrevemos ou avaliamos aquilo que não somos. Mas, para Silva, 

titutivas, não são estáveis, embora umas permaneçam mais que é a diferença que vem em primeiro lugar. E é precisamente essa 

outras, elas estão se deslocando, se transculturando. De acordo noção que está no centro da conceitualização linguística, pois 

Mary Louise Pratt o termo transculturação propõe a substituição dos tanto a identidade quanto a diferença são resultado de criações 

batidos conceitos de aculturação e desculturação que descrevi-linguísticas, elas tem de ser nomeadas. Isso significa dizer que estas 

am a transferência de cultura de modo reducionista, imaginada a não são elementos da natureza, que não são essências, que não 

partir dos interesses da metrópole. Nesse sentido, a referida autora são coisas que estejam aí, mas sim produzidas no mundo social e 

busca pensar estes contatos como trocas culturais recíprocas cultural. Portanto, identidade e diferença resultam de uma produ-

mesmo que em graus diferentes de intensidade. Pratt utiliza a ção simbólica e discursiva, são uma relação social. Estão, dessa 

expressão “zona de contato” para se referir ao espaço de encon-forma, em estreita conexão com as relações de poder. Pois, definir 

tros coloniais no qual pessoas geográfica e historicamente separa-uma identidade e/ou marcar uma diferença não pode ser separa-

das se encontram umas com as outras e estabelecem relações do das relações mais amplas de poder. A identidade e a diferença 

contínuas, geralmente associadas a circunstâncias de coerção, não são, nunca, inocentes. É poder excluir ou incluir; demarcar 

nós eles desigualdade radical e obstinada. (PRATT, 1999, p.30)fronteiras entre um  e , é poder classificar. Fixar uma determi-

nada identidade como a norma, lembra o autor, é uma das formas Apesar de sabermos hoje que havia trocas culturais recípro-
privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças, cas essa idéia era inconcebível para a grande maioria dos euro-
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peus, fruto de seus respectivos momentos históricos e de uma men-

talidade etnocêntrica, que tem como parâmetro de compara-

ção suas próprias experiências, legitimando seu comportamento 

pela sua posição de “superioridade”, cabendo-lhes, ao seu ver, a ALMEIDA, M. R. C. de. Metamorfoses indígenas: identidade e cultu-
tarefa de “levar a civilização aos bárbaros indígenas”. Nesse senti- ra nas aldeias coloniais do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo 
do, para concretizar a idéia que faziam dos índios estes necessita- Nacional (1500-1822). 2003.
vam afirmar a idéia que faziam de si mesmos, ou seja, para buscar 

as barreiras da diferença foi preciso buscar em suas raízes aquilo ALMEIDA, R. H. de. O Diretório dos índios: um projeto de “civilização” 
que tinham de igual. Neste intento foi preciso criar e afirmar uma no Brasil do século XVIII. Ed. UnB, 1997.
identidade, mas para Pratt o europeu ao negar o outro, deixa 

transparecer seus limites conceituais, pois buscavam neste outro BALDUS, H. Introdução. In: BOGGIANI, G. Os Caduveos. São Paulo, 
sua própria imagem.(PRATT, 1999, p.89) EDUSP, 1975.

A dissertação Os Índios Kadiwéu: alteridade, identidade e 

transculturação, além de inserir-se nas discussões atuais sobre o BOGGIANI, G. Os Caduveos. São Paulo, EDUSP, 1975.
papel dos grupos indígenas na historiografia brasileira, aborda 

ainda questões culturais no âmbito político. Concomitantemente à COLINI. G. A. Notícia Histórica e etnográfica sobre os Guaikuru e os 
trajetória de transformação cultural dos Guaykuru até seus rema- Mbayá. In: BOGGIANI, G. Os Caduveos. São Paulo, EDUSP, 1975.
nescentes Kadiwéu pode-se perceber os embates entre alterida-

des diversas, buscando legitimar esta diferença através da evoca- CUNHA, M. C. da. (org.). Política Indigenista no século XIX. In: História 
ção de identidades. No entanto, mesmo em confronto as culturas dos Índios no Brasil. Companhia das Letras. São Paulo. 1992
estão também se entrelaçando, transformando-se mutuamente de 

acordo com os padrões simbólicos pertinentes a cada uma delas. HALL, S. Quem precisa de identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu da 

(org.). Identidade e Diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 

6ªed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.

1 Discursos, Fallas e Relatórios de Presidente de Província. Disponível em: ______. A identidade cultural na pós-modernidade. 10ª edição. Rio 
http://www.crl.edu/content/brazil/mato.htm; O Directório Que se de Janeiro:  DP&A, 2005.
Deve Observar nas Povoaçoens dos Índios do Pará e Maranhão em 

quanto sua Magestade não mandar o contrário. Disponível em:  
HERBERTS. A. L. Os Mbayá Guaicuru: área, assentamento e cultura 

http://books.google.com.br; Colleção das Leis do Império do Brasil. 
material. Instituto Anchietano de Pesquisas – UNISINOS, 1998. (Disser-Tomo 8º, Parte 2ª, Secção 25ª. Decreto 426, de 24 de julho de 1845. 
tação de Mestrado).Contém o Regulamento Acerca das Missões de Catequese e Civiliza-

ção dos Índios.  Disponível em:

http://www2.camara.gov.br/legislacao/publicacoes/doimperio. MOISÉS, B. P. Índios livres e índios escravos: Os princípios da legisla-
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Os cartões-postais dos “Festejos Commemorativos de 15 de Novembro de 1906” nos permitem entrever a 

participação popular em uma comemoração de natureza cívica. Realizada a 15 de novembro de 1906, na cidade 

de Cuiabá, os festejos marcaram o momento de consolidação no poder de um grupo de políticos. O meu objetivo é 

analisar a participação popular durante a Primeira República em Mato Grosso. O que pretendo é, pois, uma história 

através das imagens.

Palavras-Chave: Primeira República; cidadania; Festejos Comemorativos de 15 de Novembro de 1906; Mato Grosso.

The postcards from “Festejos Commemorativos de 15 de Novembro de 1906” allow us to visualize the popular 

participation in a civic commemoration. Accomplished to November 15, 1906, at Cuiabá, the event marked the 

moment of consolidation on government of a specific political group. My objective is to analyze the popular 

participation during the First Republic in Mato Grosso. What I intend is, therefore, a history through the images.
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INTRODUÇÃO

A
“segunda realidade”, congelada, de um momento interrompido, 
mas que traz indícios do contexto em que foi gerada, a “primeira 
realidade”. Não se trata da prova cabal do que aconteceu, mas 

 15 de novembro de 1906, as comemorações da Proclama- de um fragmento do momento em que um indivíduo (o fotógrafo) 
ção da República quebraram a rotina de Cuiabá, capital do escolheu quando enquadrou uma parte da realidade e a fotogra-
estado de Mato Grosso. As duas principais praças da cidade fou. Assim,

foram ricamente enfeitadas; retretas foram executadas; não falta-
ram “famílias qualificadas” para o evento; um baile foi oferecido. toda fotografia é um testemunho segundo um filtro 
Os festejos foram anunciados no jornal da situação governista cultural, ao mesmo tempo que é uma criação a partir 
como uma grande comemoração¹: de um visível fotográfico. Toda fotografia representa o 

testemunho de uma criação. Por outro lado, ela repre-
Para comemorar a passagem da auspiciosa data da sentará sempre a criação de um testemunho. (KOSSOY, 

moproclamação da Republica e a posse do Ex.  Snr. Con- 2001, p. 50)
selheiro Affonso Penna no elevado cargo de primeira 
autoridade da Nação projetam-se n'esta Capital diffe- Em segundo lugar, além de serem imagens fotográficas, 
rentes manifestações de regosijo popular. esses fragmentos estão no formato de cartões-postais. São produzi-
Os jardins das praças do Coronel Alencastro e Ypiranga dos para circular uma mensagem. Encontrados nas dimensões de 
serão ricamente ornamentados e illuminados á giorno, 9,0 x 14,0 cm como um todo – e, apenas as imagens, 6,8 x 12,8 cm. 
levantando-se um vistoso coreto em cada um delles No verso de todos lê-se em letras maiúsculas: “BILHETE POSTAL”; 
para a retreta do dia. abaixo, com letras pouco menores: “CARTE POSTALE”; embaixo, 
Á 1 hora da tarde receberá S. Ex.ª o Sr. Coronel Vice- ainda menor: “UNION POSTALE UNIVERSELLE”. Do lado direito, pau-
Presidente do Estado, em Palacio, os comprimentos do tado por uma linha vertical, um vocacional “Sr.” e quatro linhas 
funcionalismo, proporcionando, á noute, sumptuoso horizontais destinadas à mensagem.
baile. (“A COLLIGAÇÃO”, 11 nov. 1906, p. 2) Deve-se levar em consideração que a reprodução de foto-

grafias em formato de cartão-postal em fins do século XIX e inicio do 
Desta comemoração, analiso alguns fragmentos que se século XX ampliou o acesso às imagens fotográficas (antes restritas 

encontram no formato de cartões-postais. São cinco imagens: uma às classes mais abastadas e de circulação limitada à família), diver-
do Palácio do Governo, três do jardim da Praça “Coronel Alencas- sificando as temáticas e as técnicas empregadas. Os cartões-
tro” e uma do jardim da Praça Ipiranga. postais percorreram o mundo, levando aos mais diversificados 

Parto de alguns pressupostos. Em primeiro lugar, a fotografia públicos e países as imagens de famosos, de lugares e de tipos exó-
é produto do ato de fotografar, cujo fotógrafo selecionou um frag- ticos. (VELLOSO, 2001)
mento da realidade em um dado momento. Entendo, pois, que a Com uma circulação ampliada, a preocupação de entida-
fotografia carrega em si uma historicidade – seja pela técnica utili- des como a Sociedade Cartophila (fundada no Rio de Janeiro, em 
zada para a sua produção, seja pelo fragmento selecionado. 1904) era com o tipo de imagem que seria veiculada. As imagens 
(KOSSOY, 2001, p. 39) que os cartões-postais deveriam veicular eram “a dominante” a 

O que se vê, quando se olha para uma fotografia, é uma “imagem da civilização moderna correspondente à da raça bran-

REVISTA ELETRÔNICA 1     DOCUMENTO MONUMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 

128



ca de descendência européia, associada ao progresso e à urbani-
dade” (VELLOSO, 2001). Assim, para a Sociedade Cartophila,

Os “Festejos Commemorativos de 15 de Novembro de 1906” 
o cartão-postal ilustrado, que no primeiro tempo limita- foram registrados pela câmera do fotógrafo José Severino Soares. 
va-se a reproduzir os sítios e as paisagens do país, teve Este fotógrafo teve uma carreira itinerante e variada (fotógrafo e 
de acompanhar o progresso publicando os retratos dos comerciante), percorrendo Cuiabá, Goiás e Minas Gerais (KOSSOY, 
homens célebres, das belezas femininas, os aconteci- 2002, p. 298). Sobretudo foi uma carreira longa, com passagens por 
mentos e as curiosidades do dia, as obras dos grandes Cuiabá datada de, pelo menos, a década de 1870, como pode ser 
artistas, enfim, tudo o que a vida moderna produz de útil visto da figura 1, um carte de visit datado de 1871.
e interessante. (A CARTOPHILIA apud VELLOSO, 2001)

Tendo em mente esses pressupostos, deve-se questionar 
acerca dos significados dos festejos que deram lugar em Cuiabá, a 
15 de novembro de 1906, pois é este evento o assunto retratado. 
Tratava-se, portanto, de uma comemoração cívica, repleta de 
simbolismo e significados históricos para uma República que há 
apenas dezessete anos tinha sido proclamada. Segundo o anunci-
ado, dias antes, no jornal “A Colligação”, tratava-se de “manifesta-
ções de regozijo popular”. No entanto, nas fotografias, o povo foi 
posto de lado, à parte das comemorações, como curioso observa-
dor. Entendo por “povo”, assim como José Murilo de Carvalho, os 
“trabalhadores rurais e urbanos, operários, artesãos, pequenos 
proprietários, funcionários públicos de nível inferior, empregados” 
(CARVALHO, 2007, p. 1), incluindo ainda os agregados, os camara-
das e aqueles que “não se alistam em nenhum destes grupos” des-
critos por Virgílio Corrêa Filho, que compõem o que este autor cha-
mou de “plebe rural” (CORRÊA FILHO, 1946, p. 122-125).

Nos jornais, as descrições se referem sempre aos arranjos, 
aos enfeites, ao baile, à comida, às “famílias qualificadas”. Nos 
cartões-postais o povo aparece resumido a alguns curiosos, de 
lado, sem participar, coadjuvante; ou não é retratado. Ao que tudo 
indica não compareceram em massa – guardada as devidas pro-

Figura 1: SOARES, José Severino. Retrato de João José de Siqueira oferecido 
porções para Cuiabá. Se a ocasião dispensou o povo como ator, o ao Fermino. Carte de visit em papel albuminado, P&B, 9,0 x 5,0 cm. Cuiabá-
que se comemorava, portanto? É a esta questão que procuro res- MT, 3 de junho de 1871. Acervo do Arquivo Público de Mato Grosso, Cuia-
ponder neste artigo. bá. (frente e verso)

OS CARTÕES-POSTAIS
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Observando os anúncios nos jornais da época, percebe-se ção” (figura 2), encontra-se reproduzida na biografia do cel. Gene-
que sua estada em Cuiabá foi breve. Vindo de Goiás a Mato Gros- roso Ponce (PONCE FILHO, 1952, p. 424). Trata-se da fachada do 
so, em 1906, pouco antes do mês de novembro, ficando até Palácio do Governo, observando nas janelas, distribuídas dezeno-
dezembro desse mesmo ano. Depois de Cuiabá, o fotógrafo seguiu ve homens: quatro na primeira da esquerda para a direita; cinco, 
para Cáceres (A COLLIGAÇÃO, 2 dez. 1906, p. 4). Ao que tudo indi- na segunda; cinco na terceira; cinco na quarta; um, na quinta e 
ca, o que motivou a sua mudança para Cáceres foi a dificuldade última janela. No centro da fotografia, uma palmeira imperial, indi-
em obter clientela, como pode ser visto no anúncio abaixo, publi- cando que a foto foi tirada do jardim da Praça “Coronel Alencas-
cado no mesmo periódico: tro”. Embaixo da fotografia lê-se: “Por occasião dos cumprimentos 

officiaes, achando-se presentes o Coronel Presidente do Estado, 
O photographo Jose Severino, tendo instalado seu Coronel Generoso Ponce, Bispo D. Cyrillo, Intendente Municipal, 
atelier á rua 13 de junho, n.º 13, vem pela quarta vez Director do Lyceu Salesiano, Deputados Estaduaes, Inspector do 
offerecer serviços ao publico desta Capital, de quem Thesouro, Director da Typographia Official e Chefes Políticos de 
espera merecer o lisongeiro acolhimento e a confiança diversas localidades”. Acima: “Festejos commemorativos”, “15 de 
que sempre o tem honrado. (A COLLIGAÇÃO, 25 Novembro de 1906.”, logo abaixo destas palavras: “CUYABÁ – 
nov.1906, p. 4) MATTO-GROSSO PALACIO DO GOVERNO”.

Segundo a edição de 18 de novembro de 1906 do jornal “A 
Colligação”, na tarde do dia 15 de Novembro José Severino Soares 
tirou duas “vistas”: uma do Palácio do Governo e outra do Pavilhão 
erguido no Jardim da Praça Coronel Alencastro, no momento em 
que o presidente do estado o examinava (A COLLIGAÇÃO, 18 nov. 
1906, p. 1). Provavelmente tenha sido contratado pela comissão 
responsável por organizar os “festejos”, chefiada pelo capitão Ave-
lino de Siqueira, também proprietário de um Estabelecimento Tipo-
gráfico.

Não encontrei informações sobre a produção destes car-
tões-postais. É muito provável que tenham sido produzidos no esta-
belecimento do capitão Avelino Siqueira, proprietário de estabele-
cimento apropriado à feitura de impressos, inclusive cartões-
postais. Mas não descartamos que o próprio José Severino Soares os 
tenha produzido, pois fazia parte de seu ofício. No entanto, o certo 
é que comercializava este formato. Em um anúncio publicado em 
“A Colligação”, a 25 de novembro de 1906, lia-se: “Vende-se car-
tões postaes com vistas da cidade e medalhas com retratos para 
corrente de relogio.”

Figura 2: SOARES, José Severino. Festejos Commemorativos – 15 de Novem-A primeira das vistas acima mencionadas em “A Colliga-
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bro de 1906. Palacio do Governo. Por occasião dos cumprimentos officia- 1906. Formato de cartão-postal, 9x14cm, colorizado. Acervo do Arquivo 
es, achando-se presentes o Coronel Presidente do Estado, Coronel Gene- Público de Mato Grosso.
roso Ponce, Bispo D. Cyrillo, Intendente Municipal, Director do Lyceu Salesi-
ano, Deputados Estaduaes, Inspector do Thesouro, Director da Typograp- Na fotografia observamos o jardim da praça “Coronel Alen-
hia Official e Chefes Politicos de diversas localidades. P&B, 7,3 x 10,7 cm. castro” enfeitado com lanternas e bandeirolas. Em sua parte inferi-
Cuiabá-MT, 1906. In: PONCE FILHO, Generoso. Generoso Ponce, um chefe. or, o gradil e duas colunas do muro. Tomando todo o lado esquerdo 
Rio de Janeiro: PONGETTI, 1952, p. 425

da fotografia, ergue-se o pavilhão “Affonso Penna”, sustentado por 
.

“columnas de 2,80 metros de altura, forradas de fazenda cor de 
A outra imagem (figura 3), em sua parte superior lê-se, em 

rosa com guarnições doiradas, tolda, cortinas e peitoril de bem 
negrito, “Festejos Commemorativos” e “15 de Novembro de 1906”; 

combinadas cores”. O cartão-postal foi colorido à mão, e a cor 
abaixo destes dizeres “CUYABÁ – MATTO-GROSSO” “JARDIM DA 

rosa ainda é perceptível, principalmente nas linhas horizontais que 
PRAÇA 'CORONEL ALENCASTRO'”. Na parte inferior, abaixo da foto-

se intercalam entre o rosa e outra cor clara nas fazendas que tol-
grafia, lê-se: “O Coronel Presidente do Estado e a sua commitiva 

dam o pavilhão. No parapeito do pavilhão lê-se em balões: “Pavi-
visitando o pavilhão 'Affonso Penna' depois dos cumprimentos 

lhão Affonso Penna”, “15 Novembro”, “Nilo Peçanha”, “Republica 
officiaes”.

Brazileira”, “Liberdade”, “Prosperidade”. Em cada uma das oito 
vigas de sustentação da cobertura, mastros oblíquos com bandei-
ras enroladas. Observam-se espalhadas pelo jardim palmeiras, 
lanternas e bandeirolas coloridas e dois postes de luz (iluminação a 
gás). O jardim está cercado por uma mureta e por gradis. Estas se 
encontram enfeitadas com badeirinhas.

Do lado esquerdo, no primeiro plano e abaixo do pavilhão, 
a banda musical do batalhão de Polícia. Esta banda tocava comu-
mente no porto nos momentos de chegada de autoridades a Cuia-
bá. Perfazendo duas fileiras com vinte e um músicos uniformizados, 
com paletós escuros de botões grandes e dourados, calças bran-
cas e quepes. O último, à direita, aparenta ser bastante jovem. 
Alguns instrumentos musicais são visíveis em primeiro plano: o prime-
iro músico carrega em sua mão esquerda um prato; o terceiro músi-
co segura um bumbo, preso a um cinto em torno de seu ombro 
direito; ambos, quarto e o quinto, trombones; o sexto, o sétimo e o 
oitavos portam cada um uma tuba. Outros instrumentos não são 
visíveis. No canto, em segundo plano, dois meninos vestidos com 
camisas brancas e calças claras. O que está mais ao fundo usa 
chapéu. O primeiro está observando a banda. Não faz pose.

Figura 3: SOARES, José Severino. Festejos Commemorativos – 15 de Novem-
Embaixo do pavilhão, um homem de chapéu, postado de bro de 1906. O Coronel Presidente do Estado e a sua commitiva visitando o 

lado, não parece fazer pose. Atrás da banda e do pavilhão, três pavilhão “Affonso Penna”, depois dos cumprimentos officiaes. Cuiabá-MT, 
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cabeças masculinas. Eles se amontoam quase encobertos pelas com paletós escuros e calças brancas. Ambos usando quepe.
bandeirolas e por uma árvore ainda muito pequena. Mais ao fun- À direita, quase escondido pela palmeira, um homem olha 
do, à direita do pavilhão, um homem de pé, com terno escuro, de braços cruzados para trás, parecendo estar em pose castrense. 
uma mulher sentada, com um longo vestido branco, tendo ao seu Parece trajar uniforme militar, com paletó e calça escuros, além do 
lado outro homem sentado, com terno também escuro. Não quepe. Continuando, um menino trajando um terno com colete, e 
posam para a foto. Observam à vontade, sem se darem conta que chapéu de feltro escuro, com gebada. Ao seu lado, um menino 
a lente os capta. com as mãos na boca, olha curioso. Atrás dos dois, um menino com 

Sobre o pavilhão, a comitiva do presidente do estado. Da camisa e calça claras; outro menino com terno e calças acinzenta-
esquerda para a direita: um menino; em pé, homem não identifica- das, trazendo na cabeça um chapéu preto; ao seu lado, um 
do; apoiado com o braço direito sobre o parapeito, o desembar- homem com terno acinzentado e gravata. Mais à direita, em pri-
gador Ferreira Mendes; em pé, ao fundo, na penumbra, um homem meiro plano, um homem negro, de camisa branca e simples, tendo 
alto; em pé, olhando à direita, desembargador Asclepiades de a seu lado três meninos trajando roupas brancas – um deles olha 
Moura; sentado, cel. Manoel Escolástico Virgínio; atrás da viga e da para a banda, os outros dois se esforçam para enxergar o fotógra-
cortina, em segundo plano, um homem não identificado entre os fo. Atrás deles, um homem com chapéu branco, tem a cabeça 
políticos da comitiva; debruçado sobre o parapeito, João Pinto de direcionada para banda. Ao lado de uma palmeira, sentados um 
Almeida; atrás, a cabeça de um homem que se estica para apare- homem e duas figuras não identificáveis. À frente deles, um menino, 
cer; em pé, Pedro Celestino Corrêa da Costa; em segundo plano, vestindo uma camisa provavelmente de pano grosso, observa a 
na penumbra, um homem não identificado; em pé, no centro do banda. Não posam para a fotografia, apenas observam curiosos. 
pavilhão, o Dr. Joaquim Caracciolo, tendo à frente dois meninos, Estão, pois, postos fora da cena.
um de cada lado; em segundo plano, em pé, o cel. Generoso Pon- É interessante notar, que o fotógrafo pareceu não focar 
ce; em pé, o cel. Pedro Leite Osório; em segundo plano, um homem somente o pavilhão, mas também algumas poucas pessoas que 
de óculos, não identificado; em pé, seguro com a mão direita na observam a cena. O pavilhão compreende apenas o lado esquer-
viga e com a esquerda em um mastro obliquo, Frederico Prado de do da fotografia. Além das duas fotografias citadas em “A Colliga-
Oliveira; com o braço esquerdo sobre o parapeito, o capitão Aveli- ção”, tive acesso a três, retratando os festejos.
no de Siqueira; por fim, três homens não identificados. Todos trajam Os postais que registraram o jardim da Praça “Coronel Alen-
terno com colete, típicos da moda masculina no início do século XX castro” enfeitado, têm como assunto o pavilhão “Affonso Penna”, 
(RODRIGUES, 2007; NEGRINI, 2006). Posam para José Severino Soa- mas em ângulos diferentes. Em um deles (figura 4), o fotógrafo foca-
res com faces sisudas, exprimindo com seriedade a posição social lizou todo o pavilhão de frente para as escadas que davam acesso 
que ocupam. Todos estão de gravata borboleta, inclusive as crian- à sua parte superior. Observa-se, com maiores detalhes toda a 
ças – com exceção de Avelino Siqueira. ornamentação já descrita. A mureta e o gradil que contornam a 

Do lado direito, na escadaria, três figuras se colocam em praça são mais perceptíveis. Num segundo plano, vê-se uma das 
degraus alternados. No degrau mais alto, inclinando a cabeça janelas do palácio do Governo – hoje a Prefeitura Municipal de 
para que uma bandeira não cubra seu rosto, um menino vestido Cuiabá, em prédio recente, da década de 1960 –, e parte da Dele-
roupa acinzentada. Descendo as escadas dois homens vestidos gacia Fiscal do Tesouro Nacional.
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do pavilhão. De pé, tem as pernas cruzadas, e suas mãos estão nos 
bolsos. Mais à esquerda, o capitão Avelino de Siqueira com paletó 
claro e calça escura posa de pé, segurando um chapéu em sua 
mão direita. Atrás dele, outro homem, de terno escuro, posa tam-
bém de pé.

A outra fotografia do pavilhão (figura 5) foi tirada do sobra-
do da Intendência Municipal, com a praça vazia. Diferencia-se 
apenas o que se lê abaixo: em negrito e letras maiúsculas “Vista do 
Pavilhão 'Affonso Penna'”; abaixo deste, em letras menores “Tirada 
do sobbrado da Intendencia Municipal”.

Figura 4: SOARES, José Severino. Festejos Commemorativos – 15 de Novem-
bro de 1906 – Vista do pavilhão “Affonso Penna”. Lado da escada que lhe 
dava accesso. Cuiabá-MT, 1906. Formato de cartão-postal, 9x14cm, P&B. 
Acervo do Arquivo Público de Mato Grosso. Acervo do IPHAN, Cuiabá.

Na parte superior os mesmos dizeres. Apenas os dizeres abai-
xo da fotografia mudaram: “Vista do pavilhão 'Affonso Penna' vista 
da escada que lhe dava accesso”. Da esquerda para a direita, um 
homem, com roupas escuras, atrás dos gradis, observa o conjunto. 
Continuando, um jovem, aparentando ter entre 15 e 17 anos, vesti-
do com um terno claro. Ao seu lado, um homem com terno escuro. 
Nas escadarias, sentados em degraus alternados, um menino apa-
rentando quatorze anos (mais ao topo) e cinco meninas. Quatro 

Figura 5: SOARES, José Severino. Festejos Commemorativos – 15 de Novem-delas meninas com vestidos escuros. A criança menor, vestida de 
bro de 1906. O Coronel Presidente do Estado e a sua commitiva visitando o 

branco, no colo de uma outra, pouco abaixo do rapaz, não se 
pavilhão “Affonso Penna”, depois dos cumprimentos officiaes. Cuiabá-MT, 

pode identificar o sexo. 1906. Formato de cartão-postal, 9x14cm, P&B (colorizada). Acervo do 
À beira das escadas, um homem, trajando terno de cor IPHAN, Cuiabá.

clara, tem sobre o corrimão a sua mão direita. Outro homem, de 
terno mais escuro, com o paletó aberto, se apóia em um dos pilares Na fotografia, vemos espalhadas cinco palmeiras e outras 
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árvores (algumas ainda pequenas) ornamentais. É perceptível 'YPIRANGA'”. Abaixo da fotografia lê-se: “Presidente do Estado 
também o chafariz “bolo de noiva” esguichando água, rodeado Presidente e Membros da Assembléa Legislativa, Chefes politicos, 
de bancos, no lado inferior esquerdo da fotografia. Na parte inferior Representantes do Município, Diretores de Repartições Publicas, 
esquerda, o poste de luz. No segundo plano, de frente para a pra- Chefe de Policia e Commandante do Batalhão Militar do Estado”. 
ça, o Palácio Alencastro, sede do governo estadual, aparece enco- A fotografia foi tirada no jardim da Praça Ipiranga, que ficava em 
berto pelas árvores do jardim da praça. frente à residência do coronel Pedro Leite Osório, presidente do 

estado. Podemos observar um chafariz tipo “bolo de noiva”, esgui-
chando cinco filetes de água. São visíveis onze palmeiras imperiais. 
No lado esquerdo, uma figueira. Atrás das palmeiras, a mureta e o 
gradil. No fundo da fotografia, o Mercado Municipal.

Neste cartão-postal estão reunidos os principais políticos de 
Mato Grosso que participaram dos festejos, juntamente com quatro 
homens, em segundo plano. Da esquerda para a direita, em primei-
ro plano: capitão Avelino de Siqueira (em pé), Desembargador 
Ferreira Mendes, cel. Manoel Escolástico Virginio, o cel. Pedro Leite 
Osório (presidente do estado), cel. Generoso Paes Leme de Souza 
Ponce, cel. Pedro Celestino Corrêa da Costa, o Major Lopes e Anto-
nio Manoel Moreira. Em segundo plano: Frederico Prado de Oliveira, 
Benedito Leite de Figueiredo, Joaquim Caracciolo, Dr. Estêvão Alves 
Corrêa, Desembargador Asclepiades de Moura, Dr. Cesário Alves 
Corrêa e cel. João Pinto de Almeida. (PONCE FILHO, 1952, p. 425)

Em segundo plano, à esquerda, um homem vestido de cami-
sa branca e calça de cor clara. As calças alcançam apenas a 
canela. Não está descalço. Usa um chapéu sem gebada – prova-
velmente de palha. Em sua mão esquerda um objeto branco não 

Figura 6: SOARES, José Severino. Festejos Commemorativos – 15 de Novem- identificado. Atrás de todos, na porta do Mercado o vulto de um 
bro de 1906. Cuyabá – Matto-Grosso. Presidente do Estado Presidente e homem usando chapéu. À direita da fotografia, três homens: o 
Membros da Assembléa Legislativa, Chefes politicos, Representantes do 

primeiro de farda escura, com um quepe – provavelmente um 
Município, Diretores de Repartições Publicas, Chefe de Policia e Comman-

suboficial do exército ou da polícia; os outros dois, de farda branca dante do Batalhão Militar do Estado. Cuiabá-MT, 1906. Formato de cartão-
e boné – provavelmente marinheiros. Posam políticos e militares. Os postal, 9x14cm, P&B. Acervo do IPHAN, Cuiabá.
políticos têm uma expressão séria (KOSSOY, 2001, p. 110), trazem 

Por último, o cartão-postal que retrata o jardim da Praça sobre o colo ou nas mãos, seus chapéus. Os militares estão à vonta-
Ipiranga (figura 6). Acima da fotografia, os mesmos dizeres – “Feste- de, segundo critérios da caserna. O homem da esquerda está para-
jos commemorativos” “15 de Novembro de 1906.”; mas, abaixo do. Olha diretamente para a lente de José Severino Soares, seu 
destas palavras, “CUYABÁ – MATTO-GROSSO” “JARDIM DA PRAÇA chapéu sobre a cabeça demonstra que não posa, mas observa.
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OS “FESTEJOS COMMEMORATIVOS DE 15 DE NOVEMBRO DE 1906”

ATRAVÉS DOS CARTÕES-POSTAIS: CIDADANIA E 

PRIMEIRA REPÚBLICA EM MATO GROSSO

sequilhos – servidos às duas horas da madrugada.

Ao capitão Avelino Siqueira “se deve quase que exclusiva-

mente, o brilhantismo que tiveram os festejos do dia quinze”.
Os festejos tiveram início na madrugada do dia 15 de Foram eventos “cuja recordação guardarão por muito 

novembro de 1906. Antes do nascer do dia, uma banda de música tempo os que á elles assistira” (A COLLIGAÇÃO, 18 nov. 1906, p. 1-2). 
“percorreu as principais ruas da capital, tocando em frente ao No total, foram gastos Rs 8:879$850 (oito contos, oitocentos e seten-

osPalacio do Governo e residencias dos Exm.  Srs. Coroneis Presidente ta e nove mil, oitocentos e cinqüenta reis) para um dia inteiro de 
do Estado e da Assmbléa Legislativa”. comemorações (ESTADO DE MATTO-GROSSO, 1906).

De acordo com o noticiário “o movimento desusado das 

mais humildes artérias da cidade nos fez esquecer da classica indif-

ferença e habitual pasmaceira, proprias de logares pequenos 

como este”. Era, pois, um evento para marcar época na “pacata” 

Cuiabá do início do século XX.

As principais autoridades do estado chegaram a uma hora 

da tarde para os cumprimentos oficiais. O então presidente do As comemorações da Proclamação da República tratadas 

estado, coronel Pedro Leite Osório, foi recebido no Palácio do aqui se incluem nos atos simbólicos que se pretendem fundadores 

Governo por funcionários estaduais, municipais e federais. A Assem- do imaginário social legitimador de um novo regime político. Foi 

bléia Legislativa também se fez presente nas pessoas de seu presi- assim com a Revolução Francesa, quando novos símbolos, tradi-

dente, coronel Generoso Paes Leme de Souza Ponce, e seu vice, ções e rituais são fundados. Segundo Lúcia Lippi de Oliveira,

coronel Pedro Celestino Corrêa da Costa. Este encontro foi acom-

panhado de “profuso copo de cerveja, finos licores e café”. o princípio do novo e a volta às origens naturais confe-

Estiveram presentes também o bispo coadjutor, D. Ciryllo, e rem enorme força simbólica a esta revolução que, do 

jornalistas de outras cidades do estado, como o Sr. Ovidio Corrêa, ponto de vista do desenrolar histórico, é tão controver-

de “O Pharol”. Além de “grande número de correligionarios e pes- sa. A crença de que é possível mudar o homem e a 

soas qualificadas”. sociedade, mudar as estruturas que garantiam por 

Como se pode observar nas imagens, a cidade enfeitou nascimento a desigualdade entre os homens, configu-

seus espaços mais significativos (os jardins das principais praças) ra a atualidade da Revolução Francesa como ideal 

para receber tantas autoridades. simbólico. (OLIVEIRA, 1989, p. 173)

O baile teve início às nove horas da noite. As duas praças 

estavam iluminadas “à giorno”, graças aos postes de iluminação a Muito do apelo simbólico adotado pela República no Brasil 

gás. No Palácio do Governo foram recebidas “a elite cuyabana e encontrava na tradição positivista seu modelo, sem ter consegui-

as principais pessoas do… mundo official”. Foram servidos champa- do, contudo, criar um imaginário popular republicano. Os símbolos 

nhe, cerveja, finos licores e moscatel, além de chá, chocolate e monárquicos, apesar dos esforços em sentido oposto, estiveram e 
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estão presentes ainda na bandeira, em suas cores e no Hino Nacio- anos finais do Império, é possível levantar alguns números para se 

nal (CARVALHO, 1990, p. 109-128). É verdade que a uma parte dos comparar com a República.

republicanos brasileiros, principalmente os históricos, não faltou os Em 1882, correspondia a 4,38% do total de 53.750 habitantes 

anseios por uma proclamação popular. Mas, ao contrário do que contados entre a população livre do Censo de 1872 (PORTELA, 

desejavam, o fim da monarquia aqui não deu lugar a tomadas de 2009, p. 105). Trata-se de um percentual bastante reduzido se se 

levar em consideração os dados referentes ao alistamento da Guar-Bastilha, nem sans-culottes numa versão tropical tomando as ruas 

da Nacional de 1876 que, tendo por base o mesmo censo, chega-das cidades do país. A Proclamação da República foi feita à revelia 

se a 13,16% da população livre. Esse percentual de alistados corres-do povo; foi feitura dos militares (CARVALHO, 1990, p. 51-52). Aristi-
ponde ao número de eleitores, pois, de acordo com o art. 9.º, § 1.º des Lobo (apud SANTOS, 1930, p. 204), republicano histórico, imorta-
da Lei n. 602 de 1850, todo cidadão eleitor deveria ser alistado na lizou o momento da Proclamação quando anotou, para o “Diário 
antiga “milícia cidadã” (PORTELA, 2009, p. 105). No entanto, deve-Popular” de São Paulo, que o “povo assistiu a tudo bestializado”.
se levar em consideração que, com base na última legislação elei-Em Mato Grosso, foram muitas as referências à aclamação 
toral do Império, aprovada em 1881 (a Lei Saraiva), eram eleitores popular do General Antônio Maria Coelho para o governo da ex-
apenas aqueles que contassem com renda superior a 200 mil réis província. A Câmara Municipal de Cuiabá escreveu em ofício de 
anuais (a dificuldade era provar essa renda), fosse homem, maior 13 de dezembro de 1889 que,
de idade, livre e não fosse analfabeto. (CARVALHO, 2005, p. 38-9)

A parcela da população que comparecia efetivamente às não podendo… jamais divergir do pensamento dos 
eleições era baixa, levando-se em conta, além dessas restrições, o seus municipes, para que é ella fiel interprete, entende 
desinteresse de muitos que podiam exercer o direito político de cumprir um dever, agradecendo a V.Ex.ª a prova de 
votar e ser votado (CARVALHO, 2005, p. 39). Na República esse patriotismo, que mais uma vez acaba de dar aceitan-

do aquella aclamação e assumindo immediatamente quadro de exclusão eleitoral continuou.

a gestão dos negocios deste Estado. (Câmara Munici- Diferente da Lei Saraiva (de 1881), a República ampliou 
pal de Cuiabá a Antônio Maria Coelho. Cuiabá, 13 de consideravelmente o número de eleitores, ao derrubar a renda 
dezembro de 1889) como condição qualificativa dos eleitores. O decreto n. 6, de 19 de 

novembro de 1889, reconheceu como eleitores todos os brasileiros 
Finaliza, desejando que a República federativa seja estabe- homens, alfabetizados, maiores de 21 anos. A Constituição de 1891, 

lecida “sem perturbação da ordem” – ou seja, sem a intromissão do em seu artigo 70, excluiu do direito ao voto – conseqüentemente, 
povo. O povo era um agente perturbador. (ZORZATO, 1998, p. 121- da elegibilidade – os mendigos, os analfabetos, as praças de pré e 

164) os religiosos. (BRAZIL, 1891)

Em verdade, o povo que a Câmara Municipal representava É bem verdade que em Mato Grosso a participação nas 

naquele momento era uma pequena parcela da população total eleições será maior que a média nacional durante a Primeira Repú-

que viva em Cuiabá (PORTELA, 2009, p. 45). Mesmo sendo poucas blica, sem nunca lcançar o percentual anterior À Lei Saraiva. 

as fontes a respeito do número de eleitores em Mato Grosso, nos Enquanto no restante do Brasil a participação da população foi de 
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2%, em média, em Mato Grosso, segundo os dados mais completos, lar sem o controle dos chefes políticos – na verdade, coronéis da 

o total de eleitores alistados chegou a 3,5% dos 92.827 habitantes Guarda Nacional – para conter seus impulsos.

mato-grossenses durante o pleito a uma vaga de deputado fede- Certamente uma parte daqueles que pegou em armas 

ral, em 1895. Na capital, para o mesmo pleito, alcançou 4,34% dos tratava-se da parcela que não exercia o direito ao voto. Alguns 

27.093 habitantes da capital do estado. Em 1930, para a Comarca eram camaradas ou agregados nas fazendas ao longo do rio Cuia-

bá, além de alguns pequenos trabalhadores urbanos como alfaia-de Cuiabá, o eleitorado alistado alcançou 7,79% de um total de 

tes, sapateiros, pedreiros, ect. Outros eram foragidos da lei nos paí-33.678 habitantes. (PORTELA, 2009, p. 113)

ses vizinhos (o que não era raro), como o Paraguai, a Bolívia e das Nos relatórios, jornais, panfletos, ofícios, etc., a palavra povo 
províncias do norte da Argentina – Corrientes e Entre-Rios. Outra era freqüentemente utilizada para justificar as ações dos chefes 

parte tratava-se de homens que sobreviviam dos favores da elite políticos no estado durante a República. Em 1892, quando o Major 

Caetano Manoel de Faria e Albuquerque, tencionando depor o política e econômica do estado. Eram comuns as indenisações 

governo de Manuel Murtinho, intimou-o em nome do povo, o então pagas com recursos públicos destinadas a cobrir os gastos com o 

presidente do estado respondeu que não via ali “povo”, mas “ape- uso das forças de jagunços nos movimentos armados no estado² – o 

que levou Valmir Batista Corrêa a considerar essa prática como nas soldados”. (BARRETO, 2005, p. 17)

Em 1906, depois da “revolução” que culminou no assassina- uma atividade econômica (CORRÊA, 1981). Por fim, os guardas 

nacionais, obrigados a seguir ordens de seus comandantes superio-to do presidente do estado cel. Antônio Paes de Barros (também 

res. É de se notar que os políticos que mobilizaram tropas em Mato conhecido como cel. Totó Paes), o cel. Generoso Ponce atribui a 

vitória à reação do “povo massacrado”, chamando de “tirano” e Grosso eram sempre coronéis da Guarda Nacional.

“homem sem entranha” o presidente do estado morto. (PONCE Nos cartões-postais dos “festejos” não se vê este povo, acla-
FILHO, 1952, p. 421) mando ou reagindo às ações de algum tirano. Muito menos come-

No referido movimento armado de 1906, Pedro Leite Osório morando a passagem da data da Proclamação da República. O 
contabilizou cerca de quatro mil homens armados, formando duas povo parece estar alheio ou curioso por um acontecimento fora do 
divisões, sob o comando dos coronéis Pedro Celestino Corrêa da cotidiano. Mesmo se se levar em conta a posse de Afonso Pena na 
Costa (vindo de Rosário do Rio-Acima, por terra) e Generoso Ponce Presidência da República, deve ser lembrado que apenas 1,4% da 
(vindo de Corumbá, via fluvial). (OSÓRIO, 1906, p. 4) população brasileira votou nas eleições de 1906 (CARVALHO, 2007, 

 Dantas Barreto descreveu o “povo” de que falava Ponce e p. 13). Em Mato Grosso, o número de eleitores não deve destoar 
Osório como “os foragidos da Bolivia”, “os paraguayos de chiripá” e muito deste percentual, pois a oposição derrotada não votou.
“os arruaceiros incorrigiveis do municipio [de Corumbá]” (grifos do As referências à “multidão de passeiantes” contidas nas 
autor). Segundo ele, “alguns, mais ou menos classificados no meio páginas de “A Colligação”, de 18 de novembro de 1906, caem no 
social de Corumbá e lançados á massa em armas, por inspiração vazio se confrontadas com as imagens dos cartões-postais. Não há 
propria, quebrantavam aqui e alli a uniformidade do aspecto repul- multidão. Nem mesmo nas ruas – que aparecem, ao fundo, em 
sivo e grotesco de rostos combustos, apopleticos”. (BARRETO, 1907, alguns pontos das imagens. São observáveis apenas uns poucos 
p. 24) O povo assustava, por isso não era bem vinda a massa popu- curiosos (figuras 3, 4, e 6) que são enquadrados pela lente de José 
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Severino Soares. Alguns estão vestindo terno, outros roupas cumuns no interior do Brasil – no sertão. Mas o cercamento das praças, dife-

às classes inferiores. É possível que os que vestem terno sejam funci- rente do que ocorria na ágora grega – palco da democracia dos 

onários públicos ou funcionários em casas comerciais pertencentes antigos –, evita que qualquer um entre sem permissão. A praça se 

aos chefes políticos que também posam para as fotografias. No apresenta como um espaço separado da cidade.

entanto, mesmo estes aparecem, em sua grande maioria, apenas A ausência de povo é corroborada pela descrição do baile. 

obesrvando de longe. A sua pompa, o serviço de buffet, as bebidas importadas, os convi-

dados etc. Tudo concorre para uma festa restrita a um grupo limita-Quanto aos mais simples, o fotógrafo parece tê-los enqua-
do – as “familias qualificadas”, a “elite cuyabana”.drado propositadamente, como pode ser visto na figura 3. Trajam 

roupas grosseiras e não posam para a fotografia. Antes observam O pavilhão, erguido em frente ao palácio do governo, fazia 

curiosos o que se passa, como sendo o mundo que vêm distante do referência ao lugar social da comitiva do presidente do estado: 

seu. No momento captado, o mundo se divide em direita e esquer- acima de todos. A construção do pavilhão serviu, sobretudo, para 

da; em acima e abaixo; entre a elite político-econômica e o povo; marcar a passagem da data, um monumento à vitória nas armas 

entre a banda militar e a comitiva do presidente. A hierarquia social (contra o presidente do estado assassinado, o cel. Antônio Paes de 

está presente nesta representação. O povo é coadjuvante em Barros) e nas urnas (a posse de Afonso Pena). O evento serviu, sobretu-

uma comemoração que seria um “regosijo popular”. Não fazem do, para marcar a consolidação de um grupo político no poder do 

parte do grupo de políticos ou de “famílias qualificadas”, depois estado de Mato Grosso. Não é de se admirar que durante muitos anos 

convidadas para o baile. muitos serão os Ponce e os Corrêa da Costa a governar Mato Grosso.

Em alguns postais o povo está totalmente ausente. É retrata- Dezessete anos antes, quando ainda se pensava estar no 

do o símbolo da vitória: o Pavilhão Afonso Pena. O jardim da Praça Império, comemorou-se em Cuiabá a vitória do Partido Liberal sobre 

“Coronel Alencastro” aparece vazia, como estão vazias as ruas. Na os conservadores nas eleições para a Assembléia Legislativa da 

fotografia que retrata o jardim da Praça “Ipiranga”, apenas os província. Na noite do dia 8 de dezembro de 1889, um sarau foi ofe-

chefes políticos. O povo, representado pelo homem de pé à recido na residência do capitão José Batista de Oliveira Sobrinho, 

esquerda, em segundo plano, não posa, antes observa. em homenagem ao chefe do Partido Liberal, em Mato Grosso, à 

época capitão Generoso Ponce (MENDONÇA, 1973). O então libe-Mas se houve multidão, ela foi retirada da fotografia? É possí-
ral monarquista estava em seu auge na política provincial. Contava vel. Contudo, a presença desses poucos curiosos, e o enquadramen-
37 anos, exercia a profissão de comerciante e era sócio do Barão de to da fotografia da figura 3 nos levar a crer que não. Há também o 
Casalvasco. A chegada da República (com quase um mês de atra-perturbador vazio das ruas. Além de que, muitos dos que compõem 
so), na madrugada do dia 9 de dezembro, obliterou sua vitória.a fotografia aparecem com trajes muito bem alinhados: chapéus, 

ternos, sapatos. Uns poucos, curiosos, vestem roupas simples. De 1889 até 1906, Mato Grosso passou por quatro movimen-

Deve-se, ainda, levar em consideração a arquitetura das tos armados dirigidos contra o governo do estado: “Revolução de 

praças. Elas contêm jardins com palmeiras – imitando, em parte, o 1892”, “Revolução de 1899”, “Revolução de 1901”, “Revolução de 

Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Sua iluminação, à época, era a 1906”. Generoso Ponce esteve envolvido em todos eles: ora no 

gás. Era símbolo de civilização e progresso de uma cidade cravada situacionismo, em 1892 e 1899; ora na oposição, em 1901 (indireta-
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mente) e 1906. Nos três últimos, seu inimigo foi Antônio Paes de Bar- sima. Principalmente após um movimento armado, pois, o compa-

ros, o Totó Paes. A vitória definitiva sobre o cel. Totó Paes selaria a recimento nas urnas dos aliados do presidente assassinado, temen-

sua grande vitória na política do estado – tanto para Ponce, quanto do a prática de toda sorte de violências, provavelmente deve ter 

para correligionários fiéis, como Pedro Celestino Corrêa da Costa. sido ínfima. É que durante a Primeira República a legitimidade das 

Em 1906, Generoso Ponce contava com 54 anos. Possuía eleições, seguindo a “política dos governadores”, se apoiava nos 

poderes estabelecidos nos estados e não no voto popular.seringais no norte do estado (PONCE FILHO, 1952, p. 464-466), uma 

casa comercial em Corumbá com filiais nas cidades mais importan-

tes do estado, além de exercer a chefia política em Mato Grosso. 

Era a sua realização política.

Mas se era a consolidação de uma elite no poder, por que 

fazer uma comemoração dedicada à passagem da Proclamação 

da República? A questão é perturbadora. Certamente a data e a Os cartões-postais dos “Festejos Commemorativos de 15 de 
posse vieram em boa hora. O estado acabava de ser sacudido por Novembro” deixam entrever através da lente de José Severino 
um movimento armado que fez vítimas dos dois lados. Muito mais Soares como se deu a participação popular nas comemorações 
do lado derrotado que amargou a morte do seu chefe político, cívicas da Primeira República, em Mato Grosso: uma comemora-
ocasionando em perseguições e fugas. Morto no dia 6 de julho de ção em que o povo aparece como curioso observador distante.
1906, na Fábrica de Pólvora do Coxipó, a 30 quilômetros de Cuiabá, Escrevendo sobre a participação popular, Hélio Silva ano-
o cel. Antônio Paes de Barros foi enterrado no mesmo lugar em que tou que “o povo, se não assistiu às outras transformações bestializa-
caiu (PORTELA, 2008, p. 280-281). A presença de seu corpo em Cuia- dos, como descreve Aristides Lôbo, não reagiu jamais, quer na defe-
bá perturbaria. Pairava sobre a atmosfera da cidade notícias sa dos seus governos, quer na da sua condenação”. Segundo o 
desencontradas acerca de sua morte: se em luta ou por assassina- autor, o que existiu foi sempre “um movimento de rua, a animação 
to covarde. Existem muitas versões sobre o caso. Certamente o fato de um festejo, a curiosidade por um acontecimento fora dos 
de o cadáver do coronel Totó Paes ter sido sepultado em lugar padrões do cotidiano”. (SILVA, 1972, p. 132-133)
desconhecido da maioria da população e distante da cidade teve As palavras de Silva são pessimistas quanto à participação 

popular, e parecem ser endossadas por Lima Barreto quando este um caráter de ocultamento dos fatos.

anotou em seu Os Bruzundangas que “há muito que os políticos A posse do presidente da República eleito, Afonso Pena, 

práticos tinham conseguido quase totalmente eliminar do apare-também corroborou para a escolha da data. No entanto, come-

lho eleitoral este elemento perturbador – 'o voto'”. No entanto, em morava-se a posse de um presidente escolhido por apenas 1,4% da 

Mato Grosso, houve, de certo modo, participação popular na polí-população brasileira. Mesmo que em Mato Grosso, levando-se em 

tica, mas apenas através dos movimentos armados deflagrados. consideração um percentual um pouco maior de eleitores em rela-

Contudo, era uma participação dirigida pelos “coronéis”, pela elite ção ao Brasil durante os pleitos aqui citados, o comparecimento às 

político-econômica do estado, em cuja falta de direção a essa urnas tenha sido maior, a participação deve ser considerada baixís-

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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“massa” era considerada perigosa. Não se trata, pois, de cidada-

nia – entendendo, assim como José Murilo de Carvalho (2005, p. 9-

10), que cidadania plena existe quando o indivíduo (o cidadão) 
15 DE NOVEMBRO. A Colligação, Cuiabá, 18/nov./1906, n. º 53, p. 1.tem a posse dos direitos civis (direitos à vida, à liberdade, à igualda-

de), políticos (direito à participação do cidadão no governo da 
15 DE NOVEMBRO. A Colligação, Cuiabá, 11/nov./1906, n. º 52, p. 2.sociedade) e sociais (direito à saúde, educação, segurança).

No final desses movimentos havia sempre o dinheiro do 
BARRETO, Dantas. Expedição a Matto-Grosso: A Revolução de Estado a título de “indenização”. Por outro lado, a possibilidade de 
1906. São Paulo: Laemert & C., 1907.exercer algum cargo público, significava a fidelidade ao grupo 

situacionista, cerceando o direto de escolha ou de neutralidade, 
BARRETO, João Francisco Novaes Paes. As Revoluções em Mato além de, mais uma vez. As disputas políticas se direcionavam para 
Grosso e suas causas. Cuiabá: IHGMT, 2005. (Publicações Avul-a tomada do aparelho de Estado. A este tipo de participação, 
sas, 67)contrapondo à cidadania, José Murilo de Carvalho chamou de 

“estadania”. (CARVALHO, 1987, p. 42-65)
BRAZIL. Constituição de 1891. Constituição da Republica dos A República em Mato Grosso, portanto, não precisou ser 
Estados Unidos do Brazil: promulgada em 24 de fevereiro de 1891 legitimada pelo povo.
<http://www.casaruibarbosa.gov.br/ 

expo/pdf/constituicao_1891_org.pdf>. Acesso em: 28/dez./2005.

Câmara Municipal de Cuiabá a Antônio Maria Coelho. Cuiabá, 13 

de dezembro de 1889, ofício. Lata 1889 B. Arquivo Público de Mato 

Grosso.
1 O jornal “A Colligação” (1905-1908) era o periódico do partido homôni-

mo do qual faziam parte, entre outros, o então presidente do estado, CARVALHO, José Murilo de. Os Bestializados: o Rio de Janeiro e a 
Pedro Leite Osório, o presidente da Assembléia Legislativa, coronel Gene-

República que não foi. São Paulo: Cia. das Letras, 1987.
roso Paes Leme de Souza Ponce, e o vice, Pedro Celestino Corrêa da 

Costa.
___. A formação das almas: o imaginário da República no Brasil. São 

2 Em 1899, por exemplo, o estado de Mato Grosso indenizou a “força 
Paulo: Companhia das Letras, 1990.

patriótica” sob o comando do cel. Antônio Paes de Barros em Rs. 

211.508$320 (duzentos e onze contos, quinhentos e oito mil, trezentos e 
___. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 7 ed. Rio de Janeiro: vinte réis) por serviços prestados entre os meses de abril e maio daquele 
Civilização Brasileira, 2005.ano. Para a Polícia Militar, o orçamento anual de 1899 foi de 382.943$277 

(trezentos e oitenta e dois contos, novecentos e quarenta e três mil e 

duzentos e setenta e sete réis). (MATTO-GROSSO, 1899) ___. Os três povos da República. Disponível em: <www.ppghis.ifc-
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DOCENTES DA UFMT - REPRESENTAÇÕES DO TRABALHO
E DA APOSENTADORIA EM UM CONTEXTO 

DE CONTRA-REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

RESUMO

Marluce Aparecida Souza e Silva*
Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, 

Núcleo de Estudo sobre a Mulher e as Relações de Gênero - NUEPOM
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Núcleo de Estudo sobre a Mulher e as Relações de Gênero - NUEPOM

Narana Souza Alves***
Núcleo de Estudo sobre a Mulher e as Relações de Gênero - NUEPOM

A passagem do trabalho para o tempo da aposentadoria constituiu-se em objeto de estudo das pesquisa-
doras do NUEPOM, tendo como sujeitos de investigação os/as docentes da Universidade Federal de Mato Grosso – 
UFMT. Toda a análise foi realizada numa perspectiva de gênero, permitindo uma representação feminina e masculi-
na sobre o tempo do trabalho e da aposentadoria. O processo de mudança na política previdenciária provocou a 
reelaboração de pensamentos, crenças e condutas entre os/as docentes. O sentido do trabalho e da aposentado-
ria surgiu apoiado em mudanças que, obrigatoriamente, conduziram os sujeitos insertos num espaço discursivo que 
sofria modificações. Assim, o significado é oriundo da confiança que os sujeitos depositaram na informação e nos 
julgamentos de valores que geraram uma verdade compartilhada pelo grupo. E, nesse caso, construriram-se signifi-
cados a partir do confronto da realidade com a concepção estabelecida para uma política de previdência públi-
ca cidadã, mas que, diante da incapacidade de sua materialização, apontava a contra-reforma como solução. 
Os/as docentes apontaram inúmeras possibilidades de resolver a crise institucional, incluindo o abandono do pro-
cesso de acumulação de capital tradicional por um processo mais socialista. Deixaram em evidência que o valor 
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do trabalho está ancorado nas condições materializadas em que socialista. Han evidenciado que el valor del trabajo está anclado 
ele se realiza. Ficou demonstrado que o fator econômico controla a en las condiciones materializadas en que se realiza. Quedó 
mente humana e determina a forma de vida dos homens, que dian- demostrado que el factor económico controla la mente humana y 
te dos problemas financeiros, oriundos da redução de seus proven- determina la forma de vida de los hombres que, frente a los 
tos, vê desaparecer, junto com o trabalho, a sua energia sexual e problemas financieros oriundos de la reducción de sus ingresos, ven 
brotar com profundidade a crise de baixa auto-estima. Contraria- desaparecer juntamente con el trabajo su energía sexual y brotar 
mente, os discursos femininos são reveladores. As mulheres conse- con profundidad la crisis de baja autoestima. Contrariamente, los 
guem conviver melhor com as mudanças advindas da perda do discursos femeninos son reveladores. Las mujeres logran convivir 
trabalho e ganham qualidade de vida na aposentadoria. mejor con los cambios advenidos de la pérdida del trabajo y ganan 

calidad de vida en la jubilación. 
Palavras chaves: Trabalho, Aposentadoria, Gênero.

Palabras claves: Trabajo, Jubilación, Género

El paso del trabajo para el tiempo de la jubilación se ha 
constituido en objeto de estudio por las investigadoras del NUEPOM, 
teniendo como sujetos de investigación los e las docentes de la  passagem do trabalho para o tempo da aposentadoria foi 
Universidad Federal de Mato Grosso – UFMT. Todo el análisis se ha objeto de pesquisa realizada em 2001, tendo como sujeitos 
realizado desde una perspectiva de género, permitiendo una de investigação os docentes da Universidade Federal de 
representación femenina y masculina sobre el tiempo del trabajo y Mato Grosso – UFMT, atores importantes no cenário de contra-

1de la jubilación. El proceso de cambio en la política de seguridad reforma  da Previdência Social, e que se encontravam na faixa 
social provocó la reelaboración de pensamientos, creencias y etária de 45 a 59 anos de idade. 
conductas entre los y las docentes. El sentido del trabajo y de la É no final do governo do Presidente Fernando Henrique 
jubilación surgió apoyado en cambios que obligadamente han Cardoso que as perdas de direitos previdenciários ameaçam servi-
llevado los sujetos a un espacio discursivo que sufría dores/as públicos e trabalhadores/as da iniciativa privada, contex-
modificaciones. Así, el significado es oriundo de la confianza que los to em que a UFMT registra 344 aposentadorias, dentre as quais 85  
sujetos han depositado en la información y en los juicios de valor y vinculadas ao recebimento de proventos proporcionais, o que 
que han generado una verdad compartida por el grupo. En ese corresponde à situação de 56 professores e 29 professoras. 
caso, se han construidos significados a partir del confronto de la Essa problemática transformou-se em um estudo de caso, e 
realidad con la concepción establecida para una política de seus resultados permanecem contribuindo para dar interpretação 
seguridad social pública ciudadana pero que, frente a la extensiva ao paradoxal sentido do trabalho e da aposentadoria 
incapacidad de materializarse, apuntaba la contra-reforma como docente em outras instituições públicas. 
solución. Los y las docentes señalaron innumerables posibilidades Os critérios da investigação respeitaram gênero enquanto 
de resolver la crisis institucional, inclusive abandonar el proceso categoria de análise, o que exigiu aplicação de entrevistas a 14 
tradicional de acumulación de capital por un proceso más (quatorze) professores e 7 (sete) professoras, o que corresponde a ¼ 

RESUMEN

INTRODUÇÃO

A
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do universo de 56 homens e de 29 mulheres, respectivamente. trabalho enquanto elemento determinante das condições de vida 
Garantimos respostas às questões apresentadas, e as informações das pessoas, considerando que em seus escritos, Marx defende a 
se tornaram relevantes, visto que a “representatividade dos dados anterioridade da vida material sobre as idéias, onde as “circunstân-
na pesquisa qualitativa em ciências sociais está relacionada à sua cias fazem os homens, mas os homens fazem as circunstâncias”. 
capacidade de possibilitar a compreensão do significado e a ́ des- (MARX, 1984, p. 45),daí a tentativa de responder se,  com a aposen-
crição densa` dos fenômenos estudados em seus contextos e não à tadoria, o trabalho perdia centralidade.
sua expressividade numérica”. (GOLDENBERG, 1997, p. 50). Refletimos, ainda, sobre as condições econômicas de pro-

A abordagem nesta perspectiva tem mobilizado às pesqui- fessores e professoras no período anterior à aposentadoria e regis-
sadoras do Núcleo de Estudos sobre a Mulher e as Relações de tramos que a complexidade maior ficou por conta das contradi-

ções presentes em cada tempo, que realçam a travessia de um Gênero – NUEPOM, que buscam desvelar o valor do trabalho e as 
estado para outro. “Há um movimento. [...]. Passa-se de algo delimi-práticas históricas de dominação masculina e subordinação femi-
tado para algo também delimitado” (AUGRAS, 1998, p. 35), movi-nina. Tal preocupação vincula-se de forma estreita à hegemonia 
mento que registra o término de um ciclo e o início de outro, delimi-da cultura patriarcal, o que tem contribuído para a naturalização 
tando, assim, uma fronteira e confirmando que há “um evento de práticas estereotipadas, reprodutoras de preconceitos e desi-
fundador, que abre uma nova época, ponto zero a partir do qual se gualdades contra as mulheres.
contam e se datam os eventos; depois desse ponto zero percorre-A coleta de dados foi realizada através de entrevista semi-
se o tempo em duas direções: do presente ao passado, do passado diretiva, entendendo que tal técnica permite maior flexibilidade ao 
ao presente” (REIS, 1994, p. 730), isto é, da condição de aposenta-diálogo, fazendo da aplicação deste instrumento, “o momento em 
do/a para a condição de trabalhador/a e vice-versa. Fazer esse que duas pessoas se vêem, quer dizer, o outro está nos olhando 
percurso, através da memória e verbalizá-lo, tornou-se indispensá-tanto quanto nós a ele: ele tem sua estratégia e nós temos a nossa”. 
vel para a determinação identitária da pessoa em situação de (VILANOVA, 1994, p.107). Cada entrevista foi cuidadosamente 
aposentadoria. elaborada, analisada e cotejada com informações sobre o cená-

A Teoria da Representação Social - TRS foi abraçada, justa-rio de reforma da Previdência Social. Assim o material de análise 
mente por ser uma forma de conhecimento prático. Ela se insere está constituído de opiniões verbalizadas, de atitudes e de juízos de 
entre as correntes que estudam o conhecimento do senso valor que exigem uma compreensão mínima do contexto político.
comum e, desta forma, possibilita o trânsito entre a história passa-No resultado desta pesquisa há princípios organizadores 
da e a história nova, o que permitiu a desconstrução de alguns comuns aos indivíduos, pois a representação social, tanto do traba-
estereótipos. lho como da aposentadoria, existe a partir de um sujeito inserido em 

um contexto sócio-histórico que modifica sua relação de produ-
ção, considerando que “como uma estratégia de fabricação 
comum de sentidos, os sujeitos desenvolvem os processos de objeti-

O processo de contra-reforma na política previdenciária vação e de ancoragem para lidar com a diversidade e a mobilida-
provocou a reelaboração de pensamentos, crenças e condutas de do mundo social” (MOSCOVICI, 1998, p.11). Assim, a reforma da 
entre os/as docentes. Esta reelaboração aparece reiteradamente Previdência Social é o princípio organizador que dá sentido ao 
nas falas sobre o valor do trabalho, da instituição e da aposentado-trabalho e à aposentadoria.
ria. O que é perfeitamente compreensível, visto que “as formula-A análise atentou para as expressões que desenhavam o 

1 – A CONTRA-REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
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ções e expressões de novos conhecimentos podem, também, Professores e professoras permaneceram submetidos a 
ocorrer quando o grupo se encontra em conflito com outros grupos fortes tensões e expressaram os aspectos ilegais da contra-reforma 
ou quando enfrenta um novo fenômeno, que afeta o conhecimen- em suas declarações.
to ´estabelecido` e a ´consciência` (clareza, evidência) dos con-
ceitos que o constituem.” (RANGEL, 1997, p. 31) Ilustração 01 – representação feminina

O sentido do trabalho e da aposentadoria surgiu apoiado 
em mudanças que, obrigatoriamente, conduzia os sujeitos num Isso é terrorismo. E eu sou daquelas que ameaçou eu 
espaço discursivo que sofria modificações. Assim o significado é chamo advogado. Eu não sei até quando a gente vai 
oriundo da confiança ou desconfiança que os sujeitos deposita- conseguir viver de liminar, mas eu não deixo entrar, 
vam, naquele momento, nas leis, no Estado de Direito e nas ́ verda- porque é uma tremenda sacanagem fazer isso com a 
des` compartilhadas pela categoria. Os significados foram construí- gente. Já pagamos esta aposentadoria. É o meu direi-
dos a partir do confronto da realidade com a concepção política to. Responsabilizar-nos de novo é um contra-senso.(MV)
de uma previdência pública cidadã. 

A pesquisa aponta a existência de alguns consensos. Mas, Nesse contexto, apesar da crença no aprofundamento da 
não de consensos que tratam da quantificação, mas sim do pen- democracia, os sujeitos em situação de aposentadoria, compro-
samento que congrega e é funcional. Esse tipo de pensamento  foi vando a força do consenso funcional do grupo, denunciaram que 
necessário à unidade e à organização social do grupo, favorecen- o governo não permitiu que outros segmentos da sociedade se 
do a identidade e  interação da maioria das pessoas. Assim, mais manifestassem a respeito das propostas institucionais e que todas 
que consenso numérico, o “que se verifica é um consenso que as mudanças foram sendo impostas por Medidas Provisórias - MP. 
atende as funções do grupo; este consenso é sustentado pelo Docentes ressentiram a ausência da democracia e da cida-
processo coletivo de formação e consolidação de suas represen- dania, principalmente, na fase em que o governo passa a legislar 
tações” (ibidem, p. 32). por MP, período apontado como insuportável. Denunciaram tam-

Os conflitos inerentes ao papel do Estado tornaram-se bém o caráter nefasto dos burocratas brasileiros quando aponta-
importantes para compreender as maneiras pela quais as tensões ram os/as servidores/as públicos e aposentados/as como responsá-
advindas da contra-reforma estão sendo resolvidas, pois permeiam veis pela falência do Estado.
a análise dos trabalhadores/as inúmeras possibilidades, incluindo o 
abandono do processo de acumulação de capital tradicional por Em 1997, cerca de 17% dos segurados (os 2,87 milhões 
um processo mais socialista. de servidores públicos federais, estaduais e municipais) 

No pensamento docente,  ganha destaque a idéia de que ficavam com mais da metade do que se gastava com 
a crise previdenciária descarta a possibilidade de o Estado incorpo- Previdência Social no país. Os restantes 83% (16,6 
rar os interesses da classe trabalhadora, assim como descarta um milhões de trabalhadores, a maioria do setor privado), 
projeto efetivo de Seguridade Social, pois as ações propostas, no ficavam com o resto, menos da metade dos gastos. 
sentido de garantir equilíbrio contábil ao sistema, nada apresenta- (EMEDIATO, 1998, p. 271)
vam de novo, visto que em todas as demais crises da previdência  
pública as soluções vieram acompanhadas de medidas prejudicia- Esta análise ficou imediatamente fragilizada, pois, logo em 
is aos trabalhadores/as ativos/as e aposentados/as. seguida a mesma autoridade é obrigada a reconhecer que “no 
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início, muita gente contribuía e poucos ainda tinham direito à apo- A contra-reforma da Previdência Social materializa seus 
sentadoria, a Previdência teve superávits monumentais. Sucessivos males com a aprovação da Emenda Constitucional n. 20, que des-
governos se aproveitaram disso [...]. O dinheiro se perdeu” (ibidem, monta direitos compreendidos como ´adquiridos` e apresenta 
p. 278). regras que ameaçam o projeto profissional e familiar dos/as servi-

Mas, ainda assim o Estado fez opção pelo capital e ofere- dores/as. Cria-se o pavor e passa-se a ver a aposentadoria propor-
ceu às pessoas em situação de aposentadoria a alternativa por um cional como única alternativa, mesmo que combatida com funda-

2plano de previdência complementar , proposta apresentada e mentos rigorosos:
aprovada pelo Congresso Nacional e que acabou produzindo a 
certeza de que o Estado não avançaria com um projeto de refor- Ilustrações 03 e 04 – representações masculinas
ma favorável ao trabalho e à política de seguridade social garanti-
da pela Constituição Federal do Brasil. Por que o cidadão brasileiro tem essa pressa de se apo-

sentar? Porque o nosso país não dá segurança. Por 
Ilustração 02 – representação masculina exemplo: em países europeus, as pessoas se dedicam à 

atividade docente apenas. Não têm outra preocupa-
A gente sabe que quando a Previdência tinha dinheiro ção. Esta atividade ser-lhe-á suficiente para dar uma 
o governo pegou esse recurso para por noutro lugar. vida digna a ele e sua família e de ter uma aposentado-
Agora eles estão dizendo que nós somos culpados. Nós ria digna que lhe permita manter o mesmo padrão de 
não somos culpados, mas reconheço que temos que vida.(OS)
fazer alguma coisa. A Previdência pública tem que se 
manter. Ela tem que ter renda. Meu irmão mais velho faleceu com 58 anos e o meu pai 

com 48 anos. Todos com problemas oriundos de hiper-
Tem que ter uma estrutura tal que não precise do tensão. Eu já passei dos 48 em que se foram meu pai e 
governo. Se for melhor para ela se manter...que ela seja irmão. Não sei se isso foi prematuro. O fato é que prema-
privatizada. Não posso é concordar com essa situação. turo foi sim a necessidade que eu tive de começar a 
É uma safadeza.(MM) trabalhar aos 12 anos. Então para quem começou a 

trabalhar aos 12 e se aposentou aos 48, isso representa 
A indignação se avoluma quando a contra-reforma, reali- 36 anos de serviço.(OS)

zada no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso con-
cede sucessivas anistias aos seus devedores, incentivando o mau Os docentes apresentaram argumentos analíticos e factu-
pagador/pagadora e entregando as empresas públicas ao setor ais que permitiram estabelecer ligação com a realidade, pois o 
privado. Desta forma, o Estado permaneceu não apresentando governo critica a aposentadoria por tempo de serviço e alega que 
soluções para restabelecer o equilíbrio fiscal da Previdência Social. tal benefício onera em demasia os cofres públicos e que sequer 
Tem-se a redução do Estado, a contínua privatização das empre- existe nos países desenvolvidos. O que é uma meia-verdade.
sas e serviços públicos, salários e empregos desaparecem e um 
significativo retrocesso social. Produz-se uma “crescente polariza- Se for verdade que na Europa não existe aposentado-
ção da sociedade entre ́ pobres e ricos` [...]” (LAURELL, 1990, p.152).  ria por tempo de serviço, é verdade também que lá as 
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pessoas começam a trabalhar muito mais tarde e con- Ilustrações 05, 06 e 07 – representações femininas 
tam, quando em idade avançada, com uma rede de 

O trabalho docente exige muito esforço do professor. proteção social muito mais completa do que a brasilei-
Muita dedicação. Por exemplo: quando a gente ia dar ra. Não existe termo de comparação entre a nossa 
aulas práticas tínhamos que fazer uso do nosso próprio previdência e as dos países desenvolvidos, nem nos 
recurso. Isso aconteceu muitas vezes (MM).gastos nominais e nem nos gastos reais, estes medidos 

pela participação no PIB. (PRATA, 1997, p. 35)
O trabalho docente é bom, mas árduo...é penoso. O 
professor não consegue nem comprar livros. A gente só Contudo, a contra-reforma da Previdência Social brasileira 
dá aulas porque gosta. Porque eu sei fazer isso e gosto permaneceu em marcha e traduziu perdas de profissionais alta-
disso. Na Biblioteca Central o aluno não encontra 2 mente capacitados, fragilizando ainda mais as instituições de ensi-
exemplares de um mesmo livro e isto nos obriga a man-no e confirmando que no “conjunto, o Estado neoliberal tem como 
ter a ilegalidade das reproduções (RA). base estratégica de ação a redução dos direitos trabalhistas, previ-

denciários e de proteção social” (FALEIROS, 1999, p. 192).
Eu não quero mais dar aulas. Não quero mais se profes-

Os dados (opiniões verbalizadas) afirmaram a presença de 
sora. Hoje quando ofereço meus serviços eu já digo: eu 

um Estado brasileiro imprevidente e apontaram a contra-reforma 
não quero dar aulas. O ensino acabou. Eu acho que 

previdenciária como um grande avanço do capital sobre a pou-
deveria haver um mínimo de respeito na relação pro-

pança dos trabalhadores/as.
fessor/aluno. Mas como isso não está existindo eu não 
estou mais disposta a enfrentar esta profissão (DM).

Ilustrações 08, 09 e 10 – representações masculinas
Para dar sentido ao trabalho docente partimos do pressu-

posto de que a docência é uma atividade realizadora e provedora O trabalho docente é trabalho de missionário. É uma 
das condições materiais de vida das pessoas e, sendo realizadora, pressão muito grande. Nós somos educadores e o nosso 
seria também promotora do ser humano. No entanto, a pesquisa salário não dá nem para educar os nossos filhos. É inglês, 
indica uma ambivalência de sentidos: a docência ora é fonte de é espanhol, é computação (DR).
prazer e realização, ora de opressão.

A crise do ensino, em especial das universidades, de uma Eu sempre tive vontade de ser professor.(...) Quando eu 
forma ou outra, interferiu no significado do trabalho. entrei para universidade como docente foi a maior 

3Dilvo I. Ristoff  aponta a existência de três grandes crises na satisfação. Tinha valor...sabe? Hoje não temos se quer 
universidade brasileira, entre as quais está a crise financeira que é um prédio próprio. Banheiros não existem (AE).
visível quando “comparamos as nossas universidades com os prédi-

Antes a universidade era a minha casa, mas ela foi per-os, os laboratórios e as bibliotecas das instituições acadêmicas da 
dendo a hospitalidade. Ela ficou fria. Nós já não íamos Alemanha, da França, do Canadá, da Austrália e outros” (RISTOFF, 
para lá com o mesmo prazer. Eu falo nós porque conhe-1999, p. 201). Elementos que apareceram na pesquisa e que foram 

determinantes para dar sentido ao trabalho docente. ço o pensamento de outros colegas (MT).

2 – O SENTIDO DO TRABALHO DOCENTE NA UNIVERSIDADE
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Os discursos deixam em evidência que o valor do trabalho reira. (...). Vai-se aceitar passar o resto da carreira a dar 
aulas? Em contrapartida, o momento de questionamen-está ancorado nas condições materiais em que ele se realiza. Expres-
to, para as mulheres, chega mais tarde (por volta dos 39 sões como: exige muito esforço; baixos salários; não ter dinheiro para 

educar os próprios filhos; é árduo; penoso; o ensino acabou; o profes- anos), dura menos tempo (até aos 45 anos) e parece 
sor não consegue comprar seus próprios livros; não temos prédio e menos ligado ao sucesso pessoal na carreira docente 
nem banheiros é que organizam e dão sentido ao trabalho docente. do que aos aspectos desagradáveis das tarefas ou das 

Os discursos femininos estão potencializados pelo notável condições de trabalho. (HUBERMAN, 1995, p. 43)
desconforto na realização do trabalho. Há uma preocupação maior 
com a qualidade, enquanto que no discurso masculino o Daí a convicção de que a passagem do trabalho para a 
valor/salário é central. Imaterialidade econômica somada às condi- aposentadoria estaria potencializada pelos conflitos da própria 
ções desfavoráveis de produção ofusca a beleza e a nobreza da idade, principalmente porque esse ritual caracteriza-se como atem-
atividade docente. Percebe-se que não apenas a contra-reforma poral e forjado pela contra-reforma previdenciária.
da Previdência Social, mas todas as mudanças que afetaram o sta- Ao registrarmos as estratégias que professores e professoras 
tus, a qualidade e a remuneração, retiraram valor da profissão adotaram para enfrentar a ausência do trabalho, percebemos 
docente. que o próprio trabalho ainda se fazia presente, e que também ele 

A instituição – universidade – já não garante a qualidade apresenta significação distanciada da idéia de liberdade humana.
mínima dos serviços prestados que, como disse Ristoff, envolve mate- Diante da presença efetiva do trabalho no tempo da apo-
rialidade e investimento. O trabalho está em deriva econômica e sentadoria, passamos a indagar se tal atividade apresentava-se 
social. E a lembrança do trabalho, em início de carreira, é nostálgica. mais libertadora do que a anterior, ou seja, melhor do que a ativida-

A imagem gloriosa e artística do trabalho docente foi sendo de realizada junto à UFMT.
transformada em sensação desgastante e sofrida. Isso nos remete a 
Marx que denunciou que não há salário que possa pagar a degra- Ilustração 11– representação masculina
dação do corpo e da alma. Surpreende a constatação de que 
nem mesmo o trabalho docente intelectual e criativo esteja imune O fato de estar desenvolvendo uma atividade na 
ao sentimento de opressão e exploração. minha área me deixa muito satisfeito. Apesar de estar 

também em uma universidade...eu sinto que é diferen-
te. O principal aspecto é que a gente tem muita liber-
dade numa universidade pública. Outro aspecto 
importante é que as pessoas com quem a gente lida, os A passagem do tempo de trabalho para a aposentadoria 
acadêmicos...Há uma diferença muito grande.(...) Eu apresenta modulações acentuadas no aspecto de gênero. Adota-
diria que o trabalho é melhor na instituição (PE).mos como premissa o pensamento de que na maturidade iríamos 

encontrar profissionais, de ambos os sexos, em crise existencial.
O homem aposentado e reinserido no mercado de trabalho 

recuperam o sentimento de ser social útil, mas nega liberdade e (...) o período mais acentuado da crise, nos homens, 
prazer na realização do atual trabalho, quando comparado ao começa aos 36 anos, pode durar até aos 55 anos e pare-
tempo do trabalho na UFMT.ce ligar-se, sobretudo, à questão da progressão na car-

3 – O PARADOXO DA APOSENTADORIA
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Ilustração 12 – representação masculina Com a aposentadoria esse professor foi buscar socorro nas 
atividades consideradas como sendo de competência feminina. O 

Eu hoje sou preparador físico de futebol. Esse trabalho cuidar das tarefas escolares, levar e buscar os filhos/as, quando 
me alenta, mas é muito diferente da vida acadêmica. realizadas pelo homem no tempo do trabalho, era ação percebida 
Na federal eu tinha mais prazer. Mas eu tenho que con- como ajuda e não como uma responsabilidade do casal. Agora 
tinuar trabalhando. É uma questão de saúde e princi- esse pai ocupa um espaço que sempre fora dele, mas do qual não 
palmente uma questão de dinheiro. Ele ajuda no orça- se dera conta. Esse homem retorna para sua família e cuida das 
mento da casa. O dinheiro que a gente recebe da atividades domésticas em parceria com a mulher, e a aposentado-

ria torna-se num momento para rever valores, quebrar sexismo e aposentadoria não dá (AE).
preconceitos de gênero.

O depoimento acima torna evidente que o homem desta 
geração foi realmente preparado para ser o provedor da família. Ilustração 16 – representação feminina
Encontrar outra ocupação, mesmo aposentado, é fundamental 
para garantir sua identidade. Ainda que não se tenha prazer no Eu trabalho ainda, mas é quando eu quero. Eu sou apo-
trabalho há a compensação pela conquista de outra fonte de sentada, mas não sou inativa. Sou produtiva. O traba-
renda. Manter resultados positivos no seu orçamento é sinônimo de lho me faz bem. Se aparece algum serviço e eu acho 
vigor e de masculinidade.   que ele vai me fazer mal...eu não faço. Se não quero 

fazer nada eu não faço e passo o dia inteiro lendo ou 
Ilustração 13– representação masculina fico atoa. Isso me dá prazer.

Hoje sou professor substituto. É um trabalho temporário, 
A segurança desta mulher é realçada no momento de crise. 

de curto período. Fica resumido numa troca de expe-
O trabalhar no espaço público é uma grande conquista, mas 

riência na sala de aula. Eu vou lá cumprir carga horária. 
mesmo na aposentadoria suas alternativas se expandem, seja no 

Não é uma remuneração condigna. A minha participa-
espaço público ou privado. É uma trabalhadora atenta aos novos 

ção como professor substituto é uma participação 
momentos e a novas oportunidades. Dado positivo, visto que as 

solidária (OS.)
mulheres foram preparadas, desde tenra idade, para os afazeres 
domésticos e para o cuidado do lar. Apresenta-se aqui o trabalho temporário, mal remunerado, 

Compreendemos, assim, que entre os sujeitos investigados e que não corresponde com a capacitação e expectativa do 
encontramos docentes altamente qualificados, que na aposen-profissional. Há, nesta relação, uma contradição: estar ocupando 
tadoria passaram a compor a população de trabalhadores/as um lugar que foi seu por quase trinta anos e, ainda assim, sentir que 
que se encontra entre aqueles/as que a contemporaneidade nada, nem o lugar nem a atividade tem ligação consigo. 
reconhece como integrantes de atividades degradantes, infor-
mais e flexibilizadas.Ilustração 14 – representação masculina

São evidentes as dificuldades no tempo da aposentadoria. 
Os homens que não encontraram outras atividades remuneradas Estou sem fazer nada. Na hora que a gente mais precisa 
no espaço público demonstraram sentimentos de perda, descren-não encontra trabalho. Tudo piorou (MV).
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ça e baixa estima.

Não registramos relato de nenhuma atividade masculina 
atual que espelhe a realização de uma atividade artística. O prazer As questões relacionadas à sexualidade surpreenderam, 

pois tínhamos como certo que as mudanças na maturidade das e a alegria passam longe da racionalidade laborativa dos homens. 
mulheres seriam objeto de inúmeros efeitos, visto que estariam No entanto, a vida das pessoas em situação de aposentadoria 
vivendo uma aposentadoria acompanhada de perda na aparên-permanece imersa no trabalho. Um pai não reconhece a grandiosi-
cia física, perda na afetividade, manifestações da revolução hor-dade do trabalho que ele exerce em casa, e afirma, com melanco-
monal do climatério e perda da sexualidade acompanhada de lia, que é motorista, professor e pai de suas filhas.
depressão. No entanto, registramos o seguinte:Tristeza também aparece no discurso do professor que assu-

me atividades docentes em universidades privadas, e que lembra 
Ilustração 17 – representação femininacom saudosismo o trabalho realizado na universidade pública.

Apenas uma professora trouxe para o tempo da aposenta-
Eu acho que o processo de envelhecimento é uma doria o direito à preguiça. O ócio, enquanto elemento necessário à 
coisa natural. É sem lógica imaginar que aos 50 ou 60 vida aparece como conquista feminina. 
anos vamos ter o viço dos anos. É lógico que não, mas Ocorre, no entanto, que os professores ainda não percebe-
têm seus encantos (MV).ram o trabalho realizado no espaço doméstico como sendo produ-

tor de riqueza social. Cuidar da casa e da família é, para a mulher, 
Esse pensamento resulta na convicção de que o movimen-responsabilidade paralela à atividade docente. Os homens a visu-

to feminista da década de setenta no Brasil contribuiu para a valori-
alizam como indigna, e que se torna passível de realização apenas 

zação das mulheres. As lutas travadas no mercado de trabalho, na 
pelo fato da atividade pública não mais existir Professores já não se 

educação, na saúde e na mídia trouxeram autonomia feminina e 
recordam que a aposentadoria poderia oportunizar um tempo 

possibilitaram outro jeito de ´ser mulher` na sociedade. Hoje, aos 
bom para a família e amigos. 

cinqüenta e/ou sessenta anos, elas não se sentem velhas. Estão 
prontas para abraçarem novas oportunidades. A aparência física 

Platão, Aristóteles, esses pensadores gigantes, cujos que desafiou a realidade das mulheres das décadas de trinta e 
calcanhares os nossos Cousin, os nossos caro, os nossos quarenta, que aos trinta anos já se considerava matronas, é um 
Simon só podem atingir pondo-se nas pontas dos pés, fenômeno do passado.
queriam que os cidadãos das suas Repúblicas ideais 
vivessem na maior ociosidade, porque acrescentava Ilustração 18 – representação feminina
Xenofonte, o trabalho tira todo o tempo e com ele não 
há tempo livre para a república e para os amigos. A minha sexualidade aflorou na aposentadoria. Eu não 
(LAFARGUE, 1977, p. 55) perdi, eu ganhei. Agora eu percebi que quando eu 

trabalhava muito a minha sexualidade estava adorme-
Portanto, temos que a aposentadoria ainda não reserva, cida (MD).

especialmente aos homens, um espaço para os cuidados pessoais, 
para as trocas sociais úteis e para o prazer do tempo livre. Essa fala também nos remete à revolução sexual dos anos 

4 – APOSENTADORIA, CRISE E SEXUALIDADE
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sessenta, que separou procriação do prazer sexual e possibilitou redução de seus proventos, ele vê desaparecer sua energia sexual 
notáveis avanços para a sexualidade das mulheres. Hoje, muitas e brotar com profundidade a crise de baixa auto-estima. 
conseguem ter uma vida sexual sem culpa e fazem do tempo da 
aposentadoria um tempo para amar. Percebem que o sexo é bom Ilustração 21 – representação feminina
e que podem vivê-lo sem condicionalidade com o trabalho regu-
lar, os filhos e a acumulação do capital. Estão livres e conscientes Não alterou nada. A gente continua namorando. De 
do seu querer enquanto mulher. vez em quando a gente fica de mal. De repente se 

encosta e faz as pazes. O nosso ritmo já não é aquele, 
Ilustração 19 – representação masculina mas de repente inverna (DM).

Eu diria que, agora na maturidade, eu consigo viver Esse é um discurso revelador de que as mulheres conse-
bem a minha idade. Tenho conseguido responder bem guem conviver melhor com as mudanças e perdas. Fator intrigante. 
às debilidades que minha idade me impõe. Dou respos- Será esse um fenômeno determinado pelo gênero? Pode ser. Fato 
tas melhores a situação do que anteriormente (PE). é que elas ainda aceitam receber menores salários, realizam uma 

carga horária de trabalho maior e ainda encontram tempo para o 
Nem todos os homens estão apavorados com a idade e a namoro, a família, a sexualidade e o ócio.

aposentadoria. Esse depoimento retrata um homem que chega à 
maturidade sem receios e sem a pretensão de conquistar o mito da Ilustração 22 – representação masculina
eterna juventude. Homens, que comprovadamente, vivem menos 
tempo que as mulheres, já percebem que podem e devem buscar É tenho mais tempo para a cervejinha. Essa outra parte 
qualidade de vida aos cinquenta, sessenta, noventa ou cem anos, não. A patroa é muito ocupada. Continua no mesmo 
pois os avanços científicos e tecnológicos trouxeram nova expectati- ritmo (OS).
va de vida para os seres humanos, independente do gênero. 

Aqui encontramos o legítimo representante masculino que 
Ilustração 20 – representação masculina busca prazer na cervejinha e nada sabe sobre a sexualidade da 

parceira. Ao afirmar que sua companheira é muito ocupada ele 
Olha a gente sem dinheiro fica brocha sim. Não vou aponta para o fato de que ela permanece condenada ao traba-
falar que não porque estaria mentindo. A gente sem lho doméstico. É ele quem determina o momento sexual da mulher 
dinheiro e vendo a mulher e os filhos precisando do e joga o sucesso ou insucesso da relação do casal para fora de si. 
mínimo...não pensa em sexo não. Feliz de quem pensa Ela é ocupada demais e ele, contrariamente, desocupado.
(MM).

Ilustração 23 – representação masculina
Aqui o fator econômico controla a mente humana e deter-

mina a forma de vida desse professor. O homem que sempre se viu É sem dúvida eu tenho mais tempo. Hoje eu converso 
como provedor, sedutor e caçador se ´desmancha no ar` com a mais com minha esposa. O nosso relacionamento 
aposentadoria. Diante dos problemas financeiros, oriundos da melhorou (AE).
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Essa afirmação difere completamente do depoimento tação de que estão vivendo um tempo de dificuldades relaciona-
anterior. Aqui aparece um novo homem. Ele renasce enquanto das com o tempo da companheira, com a falta de dinheiro ou com 
companheiro na aposentadoria. Busca reconstruir a relação, onde o excesso de preocupação.
a mulher é ouvida e percebida enquanto pessoa capaz de dar Ainda assim não podemos deixar de registrar que um estudo 
sentido e orientar os projetos familiares.  realizado pelo Instituto de Pesquisa Americano Roper Starch Worl-

4dwide, divulgado na revista Isto É  mostrou que, em idade adulta, 
Ilustração 24 – representação feminina 20% estão mais de mulheres estressadas do que homens, e que 

para estes, as mudanças na maturidade funcionam de maneira 
Vivo a minha sexualidade com muito mais prazer. Neste absolutamente diversa, sendo o ponto alto em termos de atração 
ponto a aposentadoria foi muito boa. Eu saio, passeio, sexual. A pesquisa afirma que no homem a maturidade funciona 
viajo, namoro sem pensar que tenho que levantar como um poderoso afrodisíaco.
cedo. Eu estou apaixonada, e estar apaixonada me Nossa pesquisa apresenta resultado diverso. As mulheres 
deixa assim...feliz (MT). estão saudáveis e envolvidas com atividades realizadoras - econô-

micas ou não. 
Esse depoimento espelha uma nova mulher. Ela faz da apo- Contudo, professores e professoras sofrem igualmente todos 

sentadoria um momento para viver prazerosamente a sexualidade. os dilemas da aposentadoria: trabalhar, não trabalhar, ganhar 
Há uma convicção de que esse é o tempo certo para viver seus dinheiro ou não, cuidar de si ou cuidar do outro. Os conflitos se insta-
sonhos e fantasias, pois não mais se encontra sob os ditames do lam, mas entre os homens a crise permanece por um tempo maior.
trabalho assalariado e do tic-tac do relógio. Desta forma, resta confirmar que as mulheres sentem com 

mais profundidade as alterações instaladas no cotidiano e na pas-
Ilustração 25 – representação masculina sagem do trabalho para a aposentadoria, mas em compensação 

sabem lidar melhor com a dor de suas próprias carências e vencem 
Tempo até que a gente tem. A gente não está tendo é mais rapidamente as dificuldades.
oportunidade. Eu acho que o entusiasmo pra estas 
coisas já passou. A gente tem muita preocupação (NS).

Esta fala deixa transparente a repressão sexual e revela que 
O contexto da contra-reforma foi, sem dúvida mais um dos ela não é um fenômeno que recai apenas sobre as meninas. Os 

momentos em que o Estado favoreceu e permitiu a exclusão funci-garotos também podem ser oprimidos e carregar para a vida adul-
onal e social de trabalhadores/as públicos, e desmantelou as Insti-ta seus traumas e preconceitos, pois os depoimentos anteriores 
tuições Federais de Ensino Superior – IFES, o que deu à aposentado-reafirmam que ainda, nesta faixa etária, é tempo de entusiasmo e 
ria proporcional um caráter altamente indigno, minando a capaci-de desejo sexual.
dade de reação da categoria docente.No geral as mulheres, em maior proporção, afirmaram que o 

Uma política social que deveria propor reformas estruturais tempo e a maturidade favoreceram a sexualidade. Nenhuma 
para emancipar os sujeitos, agiu para oprimir, e isso nos faz repensar registrou perdas. Vivem a sexualidade melhor agora do que no 
o seu conceito enquanto “processo, por meio do qual o necessita-tempo do trabalho. Já entre os homens há uma declarada manifes-
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Social da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, com graduação do gesta consciência política de sua necessidade, (...), emerge 
e mestrado em Serviço Social pela PUC/SP; Fundadora do Núcleo de como sujeito de seu próprio destino, aparecendo como condição 
Estudo sobre a Mulher e as Relações de Gênero – NUEPOM; essencial de enfrentamento da desigualdade sua própria atuação 

***Ex-aluna do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso - organizada” (DEMO, 1996, p. 25).
UFMT, Advogada e pesquisadora no Núcleo de Estudo sobre a Mulher e O trabalho docente apresentou diferentes significados, a 
as Relações de Gênero – NUEPOM, especialista em Direito do Trabalho, ambiguidade oscilou entre bom e cruel, e entre prazeroso e opres-
Processo do Trabalho e Previdenciário.sor. O trabalho pós-aposentadoria apresentou-se menos realizador 

que o anterior, pois nele o valor econômico revela-se ainda mais 
1 A rigor a contra-reforma é assim denominada por ser “um contra-senso, reduzido e as condições de produção intelectual tornaram-se 

já que o desenvolvimento das políticas sociais esteve imbuído historica-pouco favoráveis.
mente de um forte espírito reformista”. In: BERHRING, Elaine Rosseti, O sentido do trabalho atingiu diretamente o sentido da 
BOSCHETTI, Ivanete. Política Social, fundamentos e história, 2 ed., São aposentadoria, que passou a ser interpretada como um ato invo-
Paulo: Cortez, 2007, p.148-9.

luntário, precoce, indigno, injusto e usurpador da cidadania.
2 Que é apenas uma mediação para a realização do capital portador de Registra-se no tempo da aposentadoria uma punição e não 

juros em uma época em que o crédito para o financiamento do capital uma premiação pelos anos de serviços prestados. Aposentar signifi-
produtivo se torna cada vez mais caro e, simultaneamente, uma força 

ca: trabalhar de novo. 
mobilizadora, sem precedentes, de recursos para ´investimentos` em 

O trabalho ainda é central para os docentes. Eles retornam mercados de capitais e capitais fictícios especialmente na sua ´dimen-
ao mercado de trabalho com o objetivo de buscar renda, mesmo são` especulativa. (...). Outra função é a que se realiza conexa à destrui-
que isto signifique uma sujeição às novas formas de produção. ção – ou às tentativas de – da previdência pública e faz erigir uma confi-
Permanece a centralidade do trabalho remunerado, enquanto ança desmesurada na iniciativa privada e nas instituições típicas da 

forma capital portador de juros como o lugar eficiente para garantia que as professoras rejeitam uma reinserção precarizada e desrea-
das aposentadorias. In: GRANEMANN, Sara. Para uma interpretação lizadora.
marxista da previdência privada (tese doutorado). Centro de Filosofia e Contudo professores e professoras ganham preocupação 
Ciências Humanas, Rio de Janeiro, UFRJ, 2006, p. 10.e não sossego em tempos de aposentadoria, pois além das ques-

3 Professor Titular do Centro de Comunicação e Expressão da Universida-tões de âmbito afetivo, social e econômico, eles preocupam-se, 
de Federal de Santa Catarina.sobremaneira, com a destruição de um projeto nacional de Segu-

4 Revista Isto É, nº 1563ª – setembro/outubro/99, 50 p.ridade Social. 

* Docente e pesquisadora no Curso de Serviço Social da Universidade 
Federal de Mato Grosso - UFMT, com graduação em Serviço Social e 
Direito, mestrado e doutorado em Política Social pela Universidade de 
Brasília – UnB, Coordenadora do Núcleo de Estudo sobre a Mulher e as AUGRAS, Monique. Passagem: Morte e Renascimento, In: PITTA, 
Relações de Gênero - NUEPOM, e Conselheira na EdUFMT; Danielle Perin Rocha. O Imaginário e a simbologia da passagem. 

Recife: Massangana, 1998.** Docente, pesquisadora e Coordenadora de Ensino no Curso de Serviço 
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NO REINO DAS ÁGUAS: ENCANTADOS,
1

NATUREZA E CULTURA DO PANTANAL

Dr. Mário Cezar Silva Leite - UFMT/IL/LETRAS
 mcsl@terra.com.br)

Nos últimos anos muito se tem pesquisado e escrito sobre o Pantanal. Entretanto, o conjunto de trabalhos, 
pesquisas, dissertações e teses, em áreas diversas e com abordagens e enfoques muito variados, trata majoritaria-
mente de questões e preocupações vinculadas ao meio ambiente, via de regra desvinculadas da população que o 
habita. Claro que esse conjunto tem contribuído em muito para a percepção e resolução de uma série de proble-
mas que, numa medida ou outra, diz respeito a todos nós preocupados com o nível de contaminação das águas, a 
sobrevivência de espécies ameaçadas da fauna e da flora, as queimadas anuais, o ressecamento de lagoas e 
baías, a preservação do meio ambiente e ecossistemas, o comportamento da fauna ou da flora diante de novas 
condições ambientais etc. No todo, esses trabalhos ajudam-nos a entender e perceber como o sistema Pantanal 

2tem se comportado e enfrentado suas próprias questões. Numa recente pesquisa , da qual participei, do Ministério 
da Integração Nacional, realizada por pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), cujo objetivo era o levantamento bibliográfico/e ou documental “de obras 
científicas, literárias e artísticas” “numa perspectiva histórico-antropológica” sobre o Pantanal, de 1960 a 2002, de 
vários eixos temáticos desdobrados das Ciências Humanas e Sociais e das Letras verificamos que em todos os gêne-
ros (livros, artigos, teses, dissertações, relatórios etc) o conjunto a ser desconsiderado (centrado em aspectos que não 
consideravam a população ou suas relações com o meio) era significativamente (assustadoramente?) maior. 

Neste artigo, terei como foco central, o imaginário dos homens e mulheres que habitam o espaço Pantanal, 
a percepção que desenvolvem do seu próprio espaço, a relação que estabelecem nele e com ele através dos 
mitos d'água, através de seus encantados. Aqui reinos são seres e seres são reinos e, de certo modo, tudo é água.

A população que vive no interior do Pantanal de Mato Grosso, boa parte às margens dos rios ou lagoas, 
desenvolve uma percepção do espaço que habita intimamente relacionada com a água. Os fluxos de cheia, de 
novembro a março, e de seca, de março a novembro interferem não apenas na inserção e no ritmo cotidiano da 
população naquele espaço, mas partilha também de suas elaborações mentais e imaginárias em relação ao mun-
do, à natureza, a vida e ao conjunto mítico que se engendra. E não se trata de determinismos geográficos, mas sim de 

3uma espécie de co-autoria onde o espaço e a paisagem partilham do processo mental de sua própria elaboração . 
Os seres encantados d'água fazem parte da vida, dos medos, dos episódios, da memória, das paisagens e 
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da cultura da região. O termo básico e recorrente que define toda fechada em si mesma. Minha análise e interpretação revelaram 
a percepção e elaboração que se movimenta no interior do imagi- que nesta região encantado significa não exatamente, e só, o 
nário da população pantaneira na relação com os mitos e os espa- sobrenatural, mas a constituição de um universo indistinto entre 
ços é o termo: Encantado. Não há reinos no sentido tradicional do natureza e sobrenatureza que passa diretamente pela humaniza-
termo, ou no sentido em que se aplique talvez a boa parte dos con- ção – e culturalização – de dados topográficos e dos seres imaginá-
tos de fada: reis, rainhas, princesas, príncipes encantados. Há mun- rios. A noção de encantamento colocando natureza e sobrenatu-
dos submersos, sobrenaturais que se misturam com o mundo natu- reza num mesmo plano e esfera desdobra-se e ramifica-se em uma 
ral, social e cultural. Ainda que os seres e os espaços sejam encan- série de outras indistinções – sem perder este assentamento básico 
tados, no Pantanal, o reino é o da natureza e o da cultura.  – que provavelmente colocaria em pânico, ou desassossego, 

Claro que entender ou explicar conceitualmente o que este alguns pensamentos mais ortodoxos. A indistinção, natural-
termo exprime não é problema para homens e mulheres do Panta- sobrenatural, do encantamento estende-se para uma não separa-
nal, é problema para o pesquisador ao se defrontar com ele. Enten- ção – não oposição – entre natureza e cultura. Para as águas do 
der o significado do termo encantado demonstrou-se fundamental Pantanal como um todo, é a noção do encantamento da paisa-

4para o desenvolvimento de minha pesquisa , pois ele é central e gem, do espaço e dos próprios mitos, que dissolve a ruptura nature-
recorrente como percepção dos mitos e espaços do Pantanal. O za-cultura. Elementos que convencionalmente estariam separados 
termo encantado é utilizado como uma espécie de expressão e somente em uma das esferas – natureza ou cultura – aparecem 
“classificatória” ou mesmo um “conceito” pelas populações mais imbricados, misturados e indiferenciados. E, mais, profundamente 
tradicionais e oralizadas da região do Pantanal. Ele determina não emaranhados com o sentido de sobrenatureza.  
apenas lugares carregados de sobrenatural, mas também seres Nos vários relatos e narrativas, que recolhi durante a pesqui-
míticos como o Minhocão e o Negrinho d'água entre outros. Obser- sa de campo, a percepção do espaço, pela população, sempre se 
vei que a noção de encantamento que se elabora no imaginário configurava como encantado. E na idéia de encantamento mistu-
popular pantaneiro, através das narrativas, engendra um universo ravam-se mitos das águas como a Mãe d'água, o Negrinho d'água, 
onde alguns elementos convencionalmente distintos encontram- a serpente; seres naturais como peixes e jacarés; e a própria água 
se enredados, entrelaçados e indistintos. Os reinos da natureza, da como ser encantado independente. Trata-se, em verdade, de uma 
sobrenatureza e da cultura se misturam. única noção de encantamento que abrange vários níveis aqui 

No plano mais amplo e globalizador do encantamento – tratados mais ou menos como pontas ou manifestações diferencia-
que, na verdade, vai defini-lo no todo – aparece, como trama fun- das: encantados como mitos d'água (negrinho d'água, serpente, 
damental, a indistinção entre natural e sobrenatural. Este imbrica- mãe d'água) e a própria água como universo encantado.
mento revela-se na medida em que natureza e sobrenatureza não A natureza de maneira geral é suscetível a concepções 
se distinguem, muito menos se opõem, no interior da noção de onde se conectam percepções práticas, utilitárias, cotidianas e 
encantamento. Nas vozes pantaneiras peixes, mitos d'água e a percepções sobrenaturais e míticas. No imaginário popular brasilei-
própria água intersecionam estes dois universos. As manifestações ro, quase sempre, a percepção da natureza elabora características 
desses seres ou desses espaços são percebidas e narradas como antropomórficas para elementos naturais – certos vegetais “entriste-
encontros ou experiências com encantados. Isso significa dizer que cem”, outros “espirram”, “assobiam”, “espalham sombras assustado-
para esta população a caracterização de determinados eventos ras”, “gemem”, “gritam”, são “agourentos” ou para produzir preci-
como encantados é a sua explicação categórica e inquestionável, sam ser abraçados por homem ou por mulher (CASCUDO, 1971, pp. 



158

55-83). O imaginário também elabora para a natureza poderes percepção em relação às águas que elabora a noção de um 
sobrenaturais e mágicos de atração, repulsão e até mesmo de sedu- mundo reproduzido do mundo do seco. Ou seja, o universo submer-
ção – plantas e ervas que neutralizam o “mau olhado”, a inveja, o so é uma reprodução do universo de fora d'água. Tudo o que se 
azar, atraem a boa fortuna, o dinheiro, o amor, a felicidade.Convém tem no seco se tem na água (SILVA, Op. cit, p. 84). Esta idéia-
frisar que, via de regra, a antropomorfia e os poderes sobrenaturais imagem, este imaginário, chega a grandes requintes de elabora-
não são dissociados. Em muitos casos, a humanização dos elemen- ção quando os próprios peixes são entendidos numa complexida-
tos naturais está na base para o encantamento e para o sobrenatu- de equivalente à humana e social. Têm casas, famílias, saem para 
ral.  Como se vê nos exemplos acima, são percepções da natureza trabalhar, voltam para o almoço etc.(LIMA,1978, Apud. SILVA, 
fortemente simbólicas e mágicas que se estendem desde os efeitos Op.cit. p. 39) Mas até onde pude observar, não se estabelece cla-
terapêuticos das ervas, acompanhados de práticas mágicas ramente, nestes casos, a idéia de que isto decorra de uma sobrena-
(CASCUDO, op. cit. pp.55-83), até as atribuições de racionalidade à tureza das águas. Trata-se, se assim se pode dizer, de uma “simples” 
natureza. Em alguns casos, a noção de natureza incorpora a noção reprodução.
de Deus ou vice-versa (SILVA, 1989, p. 21). Para a população pantaneira, de forma abrangente esta 

A água, como elemento de misturas por excelência, rece- concepção de mundo aquático reproduzido não é estranha ou 
be sempre uma carga mágico-simbólica muito variada que vai desconhecida. Mas o imaginário popular pantaneiro introduz um 
desde sua feminização e sua ferocidade (Cf. DURAND, 1989/ outro elemento que faz com que o universo reproduzido ganhe 

5BACHELARD, 1989, p. 16)  até elaborações mais complexas. Em sua outra dimensão: a do sobrenatural e do encantamento. Desta 
violência “assume uma cólera específica, ou seja, a água recebe forma, estabelece-se que se trata somente até certo ponto de uma 
facilmente as características de um tipo de cólera.” (BACHELARD, reprodução. De certo modo, uma reprodução que muda a ontolo-
Op. cit. p.16). gia essencial da imagem ou do mundo fornecido como modelo. 

Para a água do Pantanal e para algumas baias, a baía de Uma reprodução que engendra uma outra ordem diferente da 
Chacororé por exemplo, o encantamento revela várias realizações “original”, do mundo do seco.
desta carga sobrenatural-simbólica no imaginário popular panta- Para Bachelard, comentando as metáforas da água violen-
neiro sempre muito ligada a este tipo de cólera. ta e que reage às provocações humanas, “os nervos da água estão 

As populações ribeirinhas ou caiçaras, de maneira geral, à flor da pele”. E há algumas “águas que têm a epiderme sensível” 
desenvolvem uma percepção “do meio” e de “seus fenômenos (BACHELARD, 1989, pp190/191). Observa ainda Bachelard que 
naturais” onde: “alguns lagos são particularmente excitáveis; reagem imediata-

mente a menor provocação” (BACHELARD, Op. cit. p. 188). A baía 
De um lado, há um vasto conhecimento empírico de Chacororé, a maior do Pantanal mato-grossense e objeto cen-
adquirido pela observação continuada dos fenômenos tral de minhas pesquisas, reage os barulhos humanos, conversas, 
físicos e biológicos”. /.../ De outro lado as explicações gritos ou mesmo assobios. São eles que funcionam como provoca-
para tais fenômenos passam pela representação sim- ção e a baía reage violentamente levantando suas ondas. Para a 
bólica e pelo imaginário.(DIEGUES, 1995, pp.5/6). maioria da população desta região do Pantanal a baía de Chaco-

roré é encantada. Na voz-memória e no imaginário popular inscre-
Alguns estudos da Antropologia e Etnologia já demonstra- ve-se a idéia de que ela possui poderes sobrenaturais e as ondas 

ram que é mais ou menos comum para as populações caiçaras a que provoca são uma das formas de manifestação destes poderes.
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Nos vários relatos, que recolhi durante a pesquisa de cam- não tinha uma onda. Aí, nós vimos..., no meio da baía, 
po, a percepção daquele espaço, pela população, sempre se tinha uma praia, uma ilha, tinha um tipo de uma menini-
configurava como encantado. E na idéia de encantamento mistu- nha, não sei se era guri ou se era menina, brincando com 
ravam-se mitos das águas como a Mãe d'água, o Negrinho d'água, a areia. Punha areia pra cá, areia pra lá. Aí, pressentiu 
a serpente; seres naturais como peixes e jacarés; e a própria baía nós, correu e caiu na água. Dessa hora pra cá a onda 

9de Chacororé como ser encantado independente. cresceu que não fomos capazes de passar na baía.
Num primeiro plano, um dos fortes elementos de caracteri-

zação do encantamento de Chacororé são as grandes ondas que A braveza da baía de Chacororé manifestada pelas ondas 
ela provoca. Todas as suas manifestações sobrenaturais estão inti- é a “marca registrada” de seu encantamento. E neste sentido, por 
mamente ligadas às ondas. Ocorre aqui, nesta primeira instância, outro lado, o encanto de Chacororé insere-se numa poética mais 
uma conexão entre o que se pode chamar de natural e sobrenatu- geral e de todas as águas.
ral que vai se espalhar para a percepção do encantamento – e Ainda que, para efeitos didáticos, se possa aqui entender e 
mesmo defini-lo– como um todo para as águas de Chacororé e de analisar o encantamento nestas ramificações ou instâncias – mitos 

6algum modo para as águas do Pantanal . d'água, seres naturais e Chacororé encantada individualmente – 
Estas ondas que poderiam ser atribuídas a fatores hidrológi- devo esclarecer que elas compõem um todo indissociável. Trata-

cos e climáticos – devido ao conhecimento, à familiaridade, aos se, em verdade, de uma única noção de encantamento que 
aspectos práticos e cotidianos da relação da população com estas abrange vários níveis. 

7águas – são atribuídas ao sobrenatural  e ao encantamento. E assim Um segundo plano, ou instância, do encantamento – abso-
10se abre um amplo leque de realizações fabulosas. Dá-se, deste lutamente conectado ao primeiro, visto acima  – é a noção de 

modo, uma inextrincável simbiose entre Chacororé e os seres imagi- Chacororé como ser mítico ou sobrenatural individualizado e matri-
nários. Como se verá a seguir, nos fragmentos-exemplos, desde a cial. Isto se manifesta quando a maioria das narrativas refere-se a 
sutil humanização da baía até os mitos d'água, as ondas permeiam ela como detentora do poder para engendrar os outros seres. Ela é 
todas as manifestações de encantamento de Chacororé.   –  assim como em alguns casos a água de maneira geral – um reino 

Ouçam-se algumas vozes do Pantanal: em si. Além das ondas e da braveza, atribui-se à baía a realização, 
“a apresentação”, dos outros seres encantados.  A idéia é a de que 

Era umas dez horas da noite já. Levantava as ondas, tudo de sobrenatural que se manifesta na Chacororé é criação 
ficava as ondas bravas, a baía brava quase que derru- dela e pelo seu próprio desejo. Dentro desta percepção os mitos 
bou nós da canoa. /.../ falavam que era encantada. d'água, mais gerais – como a Mãe d'água o Negrinho d'água ou 
Ela embrabeceu, ficou brava. Eu não sei o que aconte- mesmo o Cavalo e o Boi d'água – deixam de ser, até certo ponto, 
ceu, sei que sempre ela fica. Forma onda grande individuais e de todas as águas, com “vida própria”, e passam a ser 
mesmo que o senhor não passa, eu não passo. Fica realização, “apresentação”, da baía.
brava. /.../ Sempre vejo falar que a baía é encantado. Ouçam-se, mais uma vez, as vozes do Pantanal:

8Meu pai dizia que é encantada.
Olha, na, nessa baía tem. Nessa tem porque ela é encan-

Eu vinha da beira do rio com meu pai. Aí, nós vínhamos tada. /.../ Chacororé ali é encantado que é uma coisa! 
remando. Aí, entramos na baía. A baía estava lisinha, O encanto da baía representa de tudo quanto é movi-
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mento que você está enxergando. Lá, ele (o encanto) música recolhendo donativos para a festa. Normalmente, a banda 
representa um homem, uma mulher, andando. toca o Hino do Senhor Divino (Cf. CASCUDO, sd, pp. 356/357 / 

CASCUDO, 1984, p.367-4170).  Conta-se que a barca do Divino 
Mas é a baía que faz, é a baía. Tudo é a baía! A apre- atravessava a baía de Chacororé à noite para esmolar, às vezes 
sentação é dela. De gente também. Dessas coisas que em Mimoso, comunidade às margens da baia, às vezes em Acori-

11 ela faz. zal, às margens do rio Cuiabá, e ia em festa. Com a bandeira ver-
melha à frente e a banda tocando o hino. 

Veja-se que neste caso a baía de Chacororé é concebida Recuperando-se a idéia de que a baía, ou a água em geral, 
como um universo-sobrenatural-mãe destes seres. De determinada não gosta de barulho, este barco, apesar de ser a bandeira do 
maneira, eles, os seres imaginários, não têm “existência” própria. São Divino, já estava fadado a enfrentar a braveza das águas. E foi o 
a manifestação e “apresentação” de seu encanto. “Tudo é a baía!” que aconteceu. De uma hora para outra, de repente, formaram-se 

A elaboração essencial que se tem aqui é que estes seres – as ondas que viraram o barco e afogaram todos. E esse barco 
sejam eles quais forem – não “moram” ou “residem” na baía, mas encantou-se. De tempos em tempos ele retorna à superfície com a 
são a própria baía e suas águas. Eles não habitam aquele espaço, bandeira no mastro, os afogados e o som da banda. Ele surge das 

12eles são o próprio espaço. Misturados e integrados à Chacororé. Só águas.  A bandeira, em verdade, foi vítima do encantamento e ao 
tomam formas específicas e se manifestam quando, e como, ela sucumbir, ao naufragar, tornou-se também encantada. Mas aqui é 
quiser. Assim como as ondas, é ela, e suas águas, que os engendra. preciso ressaltar que ela incorporou-se às águas encantadas de 
E mais: ao engendrar os seres imaginários e os mitos, numa espécie Chacororé. Um dos poderes dos encantados é encantar, tornar 

13de movimento e dilatação do encantamento, a baía de Chacoro- igual, aqueles que pegam.  Veja-se, no fragmento a seguir, de que 
ré funde-se com eles tornando-se um único ser. Ou seja, trata-se de forma o barco da bandeira do Divino se funde com a baía:
um processo de criação-fusão entre seres, em tese, diferentes: um, 
o criador, a baía de Chacororé; outro, a criatura, os mitos e seres Aconteceu comigo. Quando essa baía ondava mes-
imaginários. Mas, neste caso, a criatura engendrada mistura-se ao mo, que tinha água pra ondar. O senhor pra passar 
criador na sua totalidade. No limite, todos os mitos d'água quando nesta baía, a coisa mais fácil que tinha pra cortar a 
se manifestam na baía – e como realização dela – tornam-se a onda: o senhor tirava um níquel de dinheiro e jogava lá 
própria Chacororé. e tchiiii, alisava na hora. Acalmava na hora! Pois é, 

O inextrincável imbricamento entre as águas de Chacororé então, estava pagando ali. Porque ali afundou a ban-
e os mitos pode ser verificado brevemente aqui com um outro deira, né? Estava dando uma esmola ali. Jogava a 

14exemplo: o Barco Fantasma. moeda cessavam as ondas!
O Barco Fantasma é uma das realizações sobrenaturais 

mais conhecidas de Chacororé. As narrativas dizem que era uma Note-se que a esmola, o “níquel de dinheiro”, jogado nas 
“bandeira do Divino” esmolando que lá afundou, provavelmente águas, tem o poder de acalmar as águas. Acabar com suas ondas 
no final do século XIX, e que todos os que estavam na barca morre- e permitir que o navegador a atravesse com tranqüilidade. Entre-
ram afogados. A festa, ou a bandeira, do Divino Espírito Santo tanto, em tese, a nau do Divino Espírito Santo não tem nada a ver 
envolve, em uma de suas partes, a esmola com um grupo de fiéis com a formação das ondas ou a braveza da baía, além do fato de, 
perambulando, por um tempo, com a bandeira e uma banda de possivelmente, ter sido uma de suas vítimas. Mas, como se viu, ocor-
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re uma fusão Chacororé-barco que faz com que ao se pagar a mente com seres como o Cavalo d'água, o Boi d'água, a serpente, 
esmola para a bandeira as ondas encantadas desapareçam. Por- o Negrinho d'água e a Mãe d'água qualificados e tratados por 
tanto, nesta configuração Chacororé e bandeira são, por assim encantados, ou por seu sinônimo mais comum: bicho d'água. 
dizer, um único ser. Observei que esta expressão aplica-se, em geral, para todos os 

Esta noção de ser mítico-matricial, que chamei aqui de seres imaginários das águas e para a própria água.
Sobre uma  gigantesca serpente, por exemplo,  seu Dona-segundo plano do encantamento, desdobra-se e complexifica-se 

numa terceira instância que, em verdade, abrange e sintetiza a to dizia-me: Ela é bicho como jacaré. Note-se que ser bicho como 
elaboração do encantamento das águas como um todo. Que é a jacaré remete-se ao reino da natureza. E eu insistia: Mas então é 
já apontada idéia da reprodução do mundo do seco.  coisa deste mundo seu Donato?  E antes dele, era sua esposa, 

O mundo das águas é uma reprodução do mundo seco, Dona Maria, que me respondia: Não, é do outro mundo. O senhor 
mas não se trata de uma simples reprodução natural. Todos os seres nunca viu coisa do outro mundo? Note-se que aqui outro mundo 
e coisas reproduzidos ao serem aquáticamente “duplicados” é nitidamente o mundo sobrenatural. E seu Donato, na seqüên-
mudam de categoria: sobrenaturalizam-se. Sem, entretanto, per- cia, para minha surpresa concluía: É de outro mundo, porque os, 
der o seu caráter natural. os bichos de, de, rio, é, é da água. No seco ele não pega! É encan-

E é neste imbricamento, nesta indistinção entre natural e tado! E vale dizer que esta serpente ao mesmo tempo em que 
sobrenatural, que se tece a noção de encantamento. O reino levanta a canoa de seu Donato nas costas, mais de dois metros 
encantado aqui é o reino das águas. acima da água, tem a cabeça presa no altar da igreja de Nossa 
Note-se como os “reinos” se conectam e se cruzam. Um dito popu- Senhora das Dores na cidade de Barão de Melgaço, distante 
lar, muito comum na região e que denota bem e de imediato esta muitos quilômetros. Deste modo, percebe-se visivelmente as duas 
idéia, quando se refere à água é a seguinte: “na água tem mais ser pontas, ou os dois pólos, com que ela se conecta: de um lado, a 
vivente do que cabelo na terra!” materialidade, o “bicho como jacaré”, o ser encarnado fisica-

A princípio poder-se-ia pensar que esta expressão refere-se mente, o mundo natural; por outro, todas as grandes imagens-
à existência de varias formas de vida natural nas águas, peixes, serpentes míticas, do outro mundo, do reino do sobrenatural.  A 
jacarés, cobras etc. Mas a bióloga Carolina da Silva e a antropólo- materialidade desta serpente é manifesta quando a canoa de 
ga Joana Fernandes detectaram um campo semântico para esta seu Donato é levantada por ela. Recolhi também alguns relatos 
expressão um pouco mais complexo e profundo, dizem elas: 

que narram que o pescador atirou o arpão no “bicho d'água”, no 
encantado, acertando-o. Explicitamente, o arpão fincou-se no 

Apesar de toda a técnica, estratégias, cuidados, ciclos 
corpo do bicho d'água que ficou “zoando” , nadando pra lá e pra 

lunares e nível da água que os pescadores devem 
cá, no rio. O sobrenatural, neste caso, é garantido pelo fato do 

observar, parece existir algo muito mais importante que 
bicho d'água ter descoberto quem o atingiu e “metido o bico”, 

regulamenta a pescaria./.../ Isto quer dizer que as 
batido, no barranco até derrubar a casa do pescador. Note-se 

águas são habitadas por muitas espécies de seres, 
também que a conclusão de seu Donato é que  se trata de “coisa 

além dos peixes, e todos perigosos aos humanos. 
do outro mundo” “porque é da água”, de rio, mas é encantado 

(SILVA/SILVA, 1995. p. 165). 
(LEITE, 2003, p. 136/137).

Neste mesmo aspecto se pode falar também sobre o Negri-Nas narrativas que recolhi, defrontei-me muito recorrente-
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nho d'água que é encantado, mas pode dar enormes surras nos 
pescadores que pega e leva para sua casa em baixo d'água. 

15.(LEITE, Op. cit, p. 137)
Mesmo quando se trata do Cavalo e do Boi marinho há a 

noção clara de que eles não são apenas reprodução ou versão 
1. Artigo publicado originalmente na Organon: Revista do Instituto de aquática de seus equivalentes naturais da terra. Eles são encanta-

Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Volume 21, Núme-dos. Encantados, mas podem sair da água no fim do dia ou à noite 
ro 42, 2007 (pp.183-195). Volume temático: Manda El-rei que eu conte para se alimentar de capim, para pastar (FERNANDES, 1998, pp. 
outra: literaturas da voz na modernidade, organizado por Ana Lúcia 113/114).
Liberato Tettamanzy.

Na verdade toda a ampliação do encantamento onde se 
equacionam natureza-cultura e sobrenatureza está ligada direta- 2. O Projeto Memória do Homem Pantaneiro, conveniado entre o 
mente à noção da água como um outro mundo. Essa idéia apre- MI/IICA/FAPEC, foi coordenado em Mato Grosso por Lylia da Silva Gue-
senta-representa o mundo subaquático como reprodução do des Galetti (UFMT) e contou com a participação dos seguintes pesqui-

sadores: João Carlos Barroso, Marinete Covezzi, Mário Cezar Silva Leite,  mundo do seco. O mundo submerso é reprodução do mundo do 
Sueli Pereira Castro, Tereza Cristina Cardoso Higa e Verone Cristina da seco, do mundo da terra. Daí que não é raro encontrar o Boi 
Silva. Em Mato Grosso do Sul foi coordenado por Idinaura Aparecida d'água, o Cavalo d'água, boiadas inteiras e seus boiadeiros surgin-
Marques (UFMS) com a participação dos pesquisadores Álvaro Ban-

do das águas. Mas há a percepção clara de que não se tratam de 
ducci Jr. e Eudes Fernando Leite. Os grandes eixos temáticos, que esti-

simples reprodução, todos eles são encantados. O que se distingue pulavam um eixo principal com sub-temas, foram cinco: Produção 
no imaginário popular pantaneiro do imaginário de outras comuni- Social do Espaço Pantaneiro e seu Entorno (eixo principal: Processos de 
dades à beira d'água que também elaboram essa concepção, de re-territorialização, ocupação e produção social do espaço e seu 

entorno); Sócio-economia e Modos de Vida (eixo principal: Formas mundo aquático reproduzido, é que para o Pantanal esta reprodu-
Históricas da Organização Social, Econômica e Política da Gente Pan-ção aquática muda ontologicamente os seres. A reprodução 
taneira); Concepções e Relações da Gente Pantaneira com o Mundo aquática do mundo sobrenaturaliza e encanta o universo submer-
Natural (eixo principal: Relações dos Seres Humanos com a Natureza e so. A água é o outro mundo. Sem deixar de ser, ao mesmo tempo, o 
a Problemática da Conservação do Ambiente Pantaneiro e da Diversi-

próprio universo natural. 
dade); Linguagens e Imaginários (eixo principal: Representações, For-

Assim a mitopoética pantaneira – nas vozes, na memória, mas pelas quais homens e mulheres do Pantanal dão sentido ao mun-
nas narrativas, no revivido do contar e recontar – revela o encanto do); Identidade Pantaneira: Uma Questão Cultural e Política (eixo prin-
das águas constituído na indistinção dos mundos. Estas narrativas cipal: Identidades do ser pantaneiro). A pesquisa demonstrou uma 

modificação dessa tendência a partir da segunda metade dos anos 90 redesenham e reorganizam um outro Pantanal. E seu mundo e seus 
e nos anos iniciais de 2000.   reinos nos atravessam! Para a população pantaneira não se trata 

de encantados, reinos, natureza, sobrenatureza, cultura, trata-se 
3. Ver a esse respeito LEITE (2000 e LEITE 2003)) especialmente o capítulo 

de labuta diária, risos, medos, amores, tristezas, alegrias. Os narra-
Impressão de Paisagens. 

dores e narradoras deste trabalho, desta pesquisa, cartografam 
reinos-existências, pantanais-vidas fissurando, rompendo, atraves- 4. Pesquisa de campo desenvolvida no Pantanal de Mato Grosso gravan-
sando todo e qualquer ponto final. do as narrativas orais sobre os encantados d'água.

NOTAS
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5. Note-se também que para Bachelard a “água má” muda de sexo 13. O Negrinho d'água é um dos encantados que tem este poder: transfor-
“torna-se masculina”. mar suas vítimas em outros negrinhos d'água.

6. Esta manifestação de ebulição das águas como reação a barulhos ou 
manifestação de seres sobrenaturais não é exclusividade da baía de 14. Seu Miguel, Manuel Miguel Araújo, melgassense, alfabetizado. Gravei 
Chacororé pode ocorrer em todas as outras baias ou em todos os rios nossa conversa em Estirão Comprido. 
do Pantanal.

15. Narrativa de Seu Manoel Miguel Araújo.
7. Preciso esclarecer que a população pantaneira não explicita ou ela-

bora a noção de sobrenatural. Isto é, não se utiliza desta expressão ou 
nomenclatura. A expressão utilizada é sempre “encantado” ou “en-
canto”, a idéia de sobrenatural manifesta-se quando se acrescenta a 
afirmação de que se trata de “coisas do outro mundo”.

8. Seu Arnaldo, Arnaldo ferreira Leite, mimoseano (de Mimoso), alfabeti-
zado. Nossa conversa foi gravada em Porto São Bento. Respeitei em 
todas as transcrições as repetições, a sintaxe, e os regionalismos dos 
narradores. Apenas grafei as palavras dentro da ortografia padrão da - BACHELARD, Gaston. A Água e os Sonhos: ensaio sobre a imagina-
língua portuguesa. O relato de seu Arnaldo é sobre o encanto, ligado às ção da matéria. Trad. bras. Antonio de Pádua Danesi. São Paulo : 
ondas, de Chacororé. Para maiores detalhes e relatos completos ver Martins Fontes, 1996.202p.
minha tese de doutorado “Águas Encantadas de Chacororé: Paisa-
gens e Mitos do Pantanal” (LEITE, 2000) e meu livro (LEITE, 2003).

- CASCUDO, Luis da Camara. Tradição, Ciência do Povo: pesquisas 
de cultura popular no Brasil. São Paulo : Perspectiva, 1971.198p.9. Dona Xanô, Adiles Teixeira Leite, mimoseana, alfabetizada. Dona Xanô 

é esposa de seu Arnaldo e gravei nossa conversa no mesmo local. O 
relato dela, como se vê acima, é sobre um ser, menino ou menina - ________________________. Literatura Oral No Brasil. 3ª. Ed.  Belo 
encantado, da baía. Horizonte/São Paulo : Itatiaia/Edusp, 1984. 435p.

10. É preciso esclarecer que estou fazendo uma divisão, em planos e ins- - ________________________. Dicionário do Folclore Brasileiro. Rio de 
tâncias, apenas para fins mais “didáticos” e que, em verdade, trata-se, 

Janeiro : s.d. (Coleção Terra Brasilis). 930p.
no todo, da noção de encantamento da baía de Chacororé e das 
águas do Pantanal. São várias realizações do mesmo encantamento, e 

- DIEGUES, Antonio Carlos. Povos e Mares: leituras em Socio-aqui se incluem os mitos d'água.
Antropologia Marítima. São Paulo : NUPAUB-USP, 1995. 260p. 

11. Seu Donato. Donato Rodrigues de Souza, mimoseano. Gravei nossa 
conversa em Cuiabá. - DURAND, Gilbert. As estruturas antropológicas do imaginário. Trad. 

Hélder Godinho. Lisboa: Presença, 1989. 326p.
12. Ver a este respeito, incluindo as narrativas, minha tese de doutorado. 

Especificamente, o capítulo 3.5. Chacororé: A Nau Fantasma do Divino 
- FERNANDES, Frederico Augusto Garcia. Entre Histórias e Tererés: o 

Espírito Santo. pp. 118-123 (LEITE 2000) e, em versão um pouco modifica-
ouvir da literatura pantaneira. Dissertação de Mestrado. Faculdade da, meu livro (LEITE, 2003, p. 111-116).  
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