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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. 
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A Revista Eletrônica Documento/Monumento promovida pelo Núcleo de Documentação e Informação Histórica 
Regional - NDIHR, da Universidade Federal de Mato Grosso, em sua 4.ª edição - junho 2011, vem apresentando à 
comunidade científica brasileira e estrangeira, desde a sua criação no ano de 2009, resultados de investigação de 
professores e pesquisadores de diferentes instituições de ensino e pesquisa e particulares, sem perder de vista o propósito 
do debate técnico - cientifico, essencial para o amadurecimento do conhecimento. Trata-se de uma revista on-line, meio 
amplamente democrático, sem custos gráficos e acessível no meio intra e extra acadêmico que cria e oferece aos leitores, 
alunos, professores, técnicos e demais pesquisadores,condições para que possam não apenas apreciar os diferentes 
textos, mas também publicar seus trabalhos e ofertar ricas e preciosas colaborações. Frente a todos os desafios, a Revista 
graças ao desempenho de seus colaboradores, dos membros do Conselho Consultivo e de seus editores, tem-se mantido 
fiel à proposta de tornar o periódico aberto às contribuições de pesquisadores que atuam no âmbito da preservação da 
memória histórica.
Neste quarto número da Revista Eletrônica Documento/Monumento são apresentados artigos, notas prévias de pesquisa, 
resenha descritiva, fontes inéditas comentadas e entrevista, de autoria de professores, alunos e técnicos de várias 
instituições de ensino superior do país e do exterior, de empresas públicas e privadas e de particulares, a respeito de 
temáticas e abordagens diferenciadas, como o estudo de , que discorre sobre a pioneira 
trajetória do Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional da Universidade Federal de Mato Grosso – 
NDIHR na preservação da memória da imprensa periódica mato-grossense através da microfilmagem e a consequente 
constituição do acervo de jornais, revistas e boletins em microfilmes que se encontram sob a custodia do órgão; no 
segundo texto, de autoria de  são destacadas as experiências de pesquisas paleográficas e edição de 
fontes,realizadas no âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso, do Departamento de História e do Núcleo de 
Documentação e Informação Histórica Regional - NDIHR, no momento em que a Universidade completou 40 anos de 
fundação e de realizações; apresenta um panorama da produção cartográfica setecentista 
relativo a Mato Grosso, disponivel em arquivos ibero-americanos; os autores , 

, e  analisam os 
Murais da Prelazia de São Félix do Araguaia/MT, relacionando os painéis com a constituição da identidade e memória, 
tomando como referência as imagens constantes nos Murais do Araguaia e a interface com as discussões de memória 
coletiva, a noção de Imagem/Documento e Imagem/Monumento perpassando pela constituição de identidades;  a seguir,

Eliane Maria Oliveira Morgado

Otávio Canavarros

Mário Clemente Ferreira
Maria Henriqueta dos Santos Gomes

Kátia Gomes da Silva Amaro Luciene Aparecida Castravechi Leonice Aparecida de Fátima Alves
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 aborda as dificuldades enfrentadas pelas autoridades competentes para reformar a 
Guarda Nacional na província de Minas Gerais nos moldes da lei de 19 de setembro de 1850 - milícia civil criada pelos 
liberais durante a Regência e que participou ativamente da vida institucional do Brasil no processo de formação do Estado 
Nacional nos oitocentos; , ,  

,  e analisam o sentimento da 
criança no Japão,através do enfoque da arqueologia, história, iconografia, das brincadeiras e celebrações deste país 
milenar buscando identificar as relações entre o sentimento da infância através dos tempos e a violência contra ela, 
presente nos dias atuais. Buscam também sensibilizar os educadores a repensar sua visão de mundo e promover uma 
educação escolar mais abrangente em que a criança seja valorizada e compreendida como ser ativo no processo ensino 
aprendizagem; os autores , , ,

, , e entrevistam 
a professora Thais Nivia de Lima e Fonseca, tendo como temática História&Ensino de História, de autoria da professora 
Thais Fonseca, para a leitura comum na disciplina de Prática de Ensino de História, regida pela professora Ana Maria 
Marques, do Departamento de História, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal de Mato 
Grosso; busca em seu texto problematizar a morte voluntária, praticada por cativos no período 
de desagregação do regime escravista, apresentando dados específicos da instituição escravista da então sociedade 
cuiabana do período e, posteriormente, direciona a atenção aos casos específicos, onde procura refletir, a partir de ações 
individuais, o universo complexo de relações estabelecidas no interior do mundo do trabalho escravo; 

e  analisam a participação da juventude da Baixada Cuiabana nas 
manifestações características da cultura tradicional mato-grossense nas últimas décadas. Traça um panorama da trajetória 
desta participação e apontando para as intervenções dos meios de comunicação e dos novos modelos de sociedade na 
cultura regional e consequentemente o movimento da juventude em sua relação com a cultura folclórica; a seguir, 

apresenta uma resenha descritiva, de sua dissertação de Mestrado - Mato Grosso e a Política de Integração 
Nacional na Era Vargas: entre o discurso e a prática, defendida junto ao programa de Pós-graduação em História da 
Universidade Federal de Mato Grosso, em junho de 2010; as autoras  e 

 avaliam a implantação de uma Política Social para o Trabalho Decente nas Américas, no âmbito do Público e do 
privado, sob direção da Organização Internacional do Trabalho - OIT (2006), para a construção de uma Agenda Nacional 
em defesa de condições dignas de trabalho. Elegeu-se como universo analítico o estado de Mato Grosso, o seguido pelo do 
Brasil a encampar a proposta por meio de acordos e convênios que envolvem a OIT, o governo do Estado e a 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego da 23ª Região – SRTE /MT; o artigo de  
propõe  examinar  as origens,  estruturação  e  transformações  que  ocorreram  na  Festa  de  São  Benedito  realizada pela  

Flávio Henrique Dias Saldanha 

Nailza da Costa Barbosa Gomes Luzia Miya Tanaka Marcelo María Fuidio Hiriart,
Márcia Atsumi Ikeda Marcia Yukiko Tateyama Margarete Wakako Aihara Suzuki

 Igor de Lima e Silva Jaqueline da Silva Alencar  João Luís Cavalcante Silva  Kátia Eliana 
Lodi Hartmann  Mauro Henrique M. de Alcântara  Wiviane Santana de Almeida  Ana Maria Marques

Bruno Pinheiro Rodrigues

Ramachandra Das 
dos Santos Branco Débora Cristina Tavares
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irmandade da Igreja do Rosário em Cuiabá entre os anos de 1787 e 1979; e 
 analisam a importância do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) para o 

desenvolvimento do setor de transporte rodoviário do estado de Mato Grosso no período 2000-2006; já o artigo de
 discute as trocas culturais ocorridas nas práticas alimentares da sociedade colonial que se 

formou na fronteira, Vila Bela da Santíssima Trindade, criada em 1752 para ser a primeira 

Cláudia Cristina Mattiello Adriano Marcos 
Rodrigues Figueiredo

Masília 
Aparecida da Silva Gomes

 

  

 capital da capitania de Mato 
Grosso (1748); os autores , e 

 investigam a violência que vitimou trabalhadores migrantes no extremo nordeste do Araguaia mato-grossense, 
elucidando algumas questões, tais como: violência;trabalho escravo contemporâneo; exclusão; conflito de terras; 
migrações, ou seja, problemas da região do Araguaia, sob a liderança da Igreja Católica tendo Dom Pedro Casaldáliga à 
frente apoiando os segmentos sociais mais vulneráveis, durante os anos do governo civil militar. 
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 40 anos de existência.

Luciene Aparecida Castravechi Maria Henriqueta dos Santos Gomes Vitale Joanoni 
Neto
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Memória da Imprensa de Mato Grosso: Periódicos dos 
Séculos XIX e XX 

RESUMO

ABSTRACT 

Eliane Maria Oliveira Morgado
elianemorgado@ufmt.br

A imprensa periódica como fonte para a pesquisa constitui-se em ferramenta subsidiária e complementar 
para os estudos interdisciplinares, fornece informações que, após releitura critica, traz relevante contribuição para 
a compreensão da sociedade, em função do seu alcance e de sua influência no modo como as pessoas apreen-
dem a realidade e lhe dá sentido. Nesta perspectiva, o presente texto tem por objetivo descrever sobre a pioneira 
trajetória do Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional – NDIHR na preservação dos Jornais, Revis-
tas e Boletins de Mato Grosso, através da microfilmagem. Trata-se de um acervo cujas informações vêm subsidiar as 
linhas de pesquisas, diversificadas em várias áreas acadêmicas da Universidade Federal de Mato Grosso que utili-
zam a imprensa periódica como fonte ou como objeto de estudos, bem como os pesquisadores nacionais e inter-
nacionais que utilizam os acervos sob sua custódia.

Palavras-chave: Periódicos. Memória. História de Mato Grosso

 The periodical press as a source for research constituted a subsidiary and complementary tool for interdisci-
plinary studies provides critical information that after rereading brings outstanding contribution to the understanding 
of society in terms of its scope and its influence on how people grasp reality and give it meaning. In this perspective 
the present work aims to describe about the pioneering history of the Center for Documentation and Information in 
the Regional Historic Preservation of Newspapers, Magazines and Newsletters Mato Grosso through microfilming. This 
is a collection whose information comes subsidize lines of research, diversified in several academic areas, Federal 
University of Mato Grosso using the periodical press as a source or subject of study as well as national and internatio-
nal researchers using the collections under their custody.

Keywords: Periodicals. Memory. History of Mato Grosso
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O
Já nos finais do século XX, assiste-se uma revolução na prática 

propósito deste trabalho não é a análise da imprensa historiográfica, com o surgimento da terceira geração dos Annales² 
periódica como fonte documental ou como objeto de que realiza grandes deslocamentos e gera novos problemas, novas 
estudo, mas discorrer sobre a pioneira trajetória do Núcleo abordagens, novos objetos, que remodelaram o campo epistemo-

de Documentação e Informação Histórica Regional da Universida- lógico da história.
de Federal de Mato Grosso na preservação da memória da Portanto, é no contexto da renovação dos estudos históricos 
imprensa periódica mato-grossense através da microfilmagem e a que a própria concepção de documento e sua crítica são amplia-
consequente constituição do acervo de jornais, revistas e boletins das. Se anteriormente somente as fontes escritas eram privilegiadas, 
em microfilmes que se encontram sob sua custodia. agora uma infinidade documental passa a ter valor como fontes 

Trata-se de um acervo cujas informações vêm subsidiar as para a pesquisa. 
linhas de pesquisas, diversificadas em várias áreas acadêmicas da Nesta perspectiva, Lucien Febvre em sua obra Combates 
Universidade Federal de Mato Grosso, bem como aos pesquisado- pela História, refere-se à diversificação das fontes documentais:
res que utilizam a imprensa periódica para a produção de conhe-

...A história faz-se com documentos escritos, sem cimento.
dúvida. Quando eles existem. Mas ela pode A imprensa periódica como fonte para a pesquisa constitui-
fazer-se, ela deve fazer-se sem documentos se em ferramenta subsidiária e complementar para os estudos 
escritos, se os não houver. Com tudo o que o interdisciplinares, fornecendo informações que, após releitura críti-
engenho do historiador pode permitir-lhe utilizar 

ca, traz relevante contribuição para a compreensão da socieda-
para fabricar o seu mel, à falta de flores 

de, em função do seu alcance e de sua influência no modo como habituais. Portanto, com palavras. Com signos. 
as pessoas apreendem a realidade e lhe dá sentido. Com paisagens e telhas. Com formas de cultivo 

Na década de 30, a Escola dos Annales¹, já assumia uma e ervas daninhas. Com eclipses da lua e cangas 
posição que contrariava a concepção de que os periódicos se de bois. Com exames de pedras por geólogos e 

análises de espadas de metal por químicos. constituíam em fontes de pesquisa pouco adequadas para a 
Numa palavra, com tudo aquilo que pertence escrita da história. Contudo, o potencial informacional registrado 
ao homem, depende do homem, serve o nesse tipo especial de documentação não era reconhecido de 
homem, exprime o homem, significa a imediato e permanecia sem relevância como fonte para o campo 
presença, a atividade, os gostos e as maneiras 

historiográfico. 
de ser do homem... (FEBVRE, 1985, p.249)

Contudo, os desafios e inquietações teórico-metodológicos 
da prática historiográfica vêm sempre acompanhados de um O historiador Jacques Le Goff (1992, p. 540) traz uma perspec-
processo de ampliação e diversificação das fontes. Neste sentido, tiva de documento que submete a sua utilização à crítica radical do 
o estatuto da imprensa sofreu grandes deslocamentos, ainda nos pesquisador, de forma a libertar o documento do lugar de cárcere 
anos de 1970, e o próprio jornal deixa de ocupar um lugar pouco da verdade, a sair do isolamento e da inocuidade enquanto prova 
relevante no cenário da pesquisa para passar a ser tomado como de objetividade. Essa nova tendência de interpretação da História 
objeto e fonte de pesquisa nos estudos históricos e também vem acompanhada de uma nova concepção de documento: 
enquanto material didático.
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O documento é, pois, monumento. É o aquilo que queremos confirmar o que em geral 
resultado do esforço feito pelas sociedades acontece quando desvinculamos uma palavra, 
históricas, para impor ao futuro – querendo-o ou uma linha ou um texto inteiro de uma 
ou não – determinada imagem de si mesma. realidade maior. (1971 p. 226).
Em definitivo não existe um documento-
verdade. Todo ele é mentira. Cabe ao A mesma autora ainda destaca as implicações e a importân-
historiador não fazer o papel de ingênuo. (Le cia de se usar de forma criteriosa os jornais como fonte para a pes-
Goff, 1984.95) quisa:

Depreende-se que as mudanças na forma de conceber o [...] alguns, talvez, limitem seu uso por escrúpulo, 
documento na prática historiográfica, contribuíram significativa- já que encontram, tão em evidência e 
mente para diversificar as fontes e alterar o papel que a imprensa abundâncias as “confirmações”, de suas 

hipóteses – e com a mesma facilidade, também periódica ocupava para subsidiar a produção do conhecimento 
argumentos contrários. A maioria, pelo e não lograr mais o lugar de fonte não reconhecida e desprovida 
desconhecimento, pela ausência de repertórios de valor. 
exaustivos, pela dispersão das coleções.     Nestes termos, Morel (2003, p. 8-9), argumenta que “a reno-
Quando o fazem tendem a endossar totalmente 

vação das abordagens políticas e culturais redimensionou a 
o que encontram, aproximando-se de seu 

importância da imprensa” que passou a ser considerada “fonte objeto de conhecimento sem antes filtrá-los 
documental”, quando enuncia discursos e expressões de protago- através de crítica mais rigorosa. (1971, p. 226).
nistas e também como “agente histórico” que intervém nos pro-
cessos e episódios [...].

Ana Maria de Almeida Camargo, quando analisa a impren-
sa periódica como documento e como fonte documental, salien-
ta sobre a necessidade de usar de prudência e também de ater-se 

Muitos são os qualificativos dados para o uso da imprensa aos desafios que vão deparar os pesquisadores quando utilizam 
periódica na pesquisa histórica. Vista por muitos como “manancial este tipo de fonte. Assim refere-se quando a problemática se tra-
fértil para o conhecimento do passado”, “fonte de informações duz na busca da veracidade das informações contidas no jornal:
sobre o cotidiano”, “material privilegiado para a recuperação dos 
acontecimentos históricos”.[...] o Jornal é um documento a ser usado com 

As possibilidades ensejadas por este tipo de fonte têm sido o máximo cuidado; os perigos de distorção 
amplamente utilizadas na pesquisa acadêmica e no ensino de His-(comuns, alías, a todos os textos – onde 

geralmente se encontra aqui lo que tória. Os enfoques de estudos são diversificados e vão desde as vari-
procuramos) são bem mais frequentes, edades históricas, nos jornais especializados, partidários e/ou porta-
principalmente quando se trata de jornais do voz de militantes, alternativos ou de humor; seja em suas diferentes 
século XIX, em sua maioria formativos, partes e seções, como editoriais, noticiários, culturais, literárias, carta 
doutrinários, apaixonados. Corremos o grande 

de leitores, seção comercial, artigos assinados; ou ainda nos diversos 
risco de ir buscar num periódico precisamente 

BREVE PANORAMA SOBRE O USO DOS JORNAIS, REVISTAS E BOLETINS 
PARA A PRODUÇÃO HISTORIOGRÁFICA SOBRE MATO GROSSO
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gêneros e linguagens que se articulam nos veículos, como artigo entrecruzam nas divergências e acordos entre a igreja e o Estado. 
de fundo ou editorial, a notícia e a reportagem, as crônicas, críti- A historiadora Nileide Souza Dourado  enseja em sua obra, ao 
cas e ensaios, as cartas e pequenos comentários, a fotografia, o estudar a história dos deslocamentos populacionais na primeira 
desenho, a charge e a caricatura, o classificado e o anúncio metade do século XX em Mato Grosso, um embricamento das fon-
comercial, etc. tes com as narrativas orais, a produção bibliográfica e os jornais.

Em abordagens diferentes, a imprensa periódica tem sido O cineasta Luis Carlos de Oliveira Borges , se servindo farta-
tomada como fonte ou como objeto de estudo. Entre muitas possi- mente da imprensa mato-grossense, dentre outras fontes, inicia a 
bilidades exploradas, podemos citar alguns estudos que se apro- construção de um inventário da memória social do cinema brasileiro 
priaram dos periódicos do acervo organizado pelo NDIHR para e mato-grossense, que resultou na coletânea Memória e Mito do 
subsidiar suas análises, como fez, a historiadora Luiza Volpato³ que, Cinema. Teve como preocupação adicional descrever a forma 
além de outras fontes, serve-se da imprensa periódica para estu- como o cinema era apresentado na imprensa, que espaço ocupa-
dar a vida cotidiana dos escravos em Cuiabá, nos anos de 1850- va, e, ainda, como era feita a paginação e impressão dos periódi-
1888, e através dela perceber nas relações próprias do dia-a-dia a cos. 
luta e resistência diante da escravidão. O jornal, como objeto de estudo foi a opção de análise da 

O estudo da historiadora Regina Beatriz  sobre a coloniza- dissertação de mestrado de historiadora Léia de Souza Oliveira , que 
ção nas fronteiras não dispensou o jornal e “ [...] por intermédio de privilegia o jornal O estado de Mato Grosso para compreender 
alguns textos dos órgãos de imprensa local, distingue-se, para aná- como a imprensa difundiu a imagem do Estado Novo para legitimar 
lise, indícios de um discurso que propõe regras de civilidade, tanto o projeto de Vargas em Mato Grosso.
no campo que versa sobre infraestrutura e melhoramentos do Da mesma forma, a escritora Yasmim Nadaf , elege a revista 
ambiente citadino, quanto na ordem das posturas e condutas, A Violeta para estudar o universo cultural feminino reinante em Mato 
orientando comportamentos das pessoas na vida social como na Grosso na primeira metade do século XX. 
cidade [...] ”. Assim, recorrente os pesquisadores que buscam, no acervo 

Destaca-se na produção historiográfica educacional, o do NDIHR, o substrato informativo para a construção do conheci-
estudo da historiadora Elizabeth Madureira Siqueira , que investiga mento na graduação e pós-graduação e não excluem dos seus 
o nascedouro e a realização da instrução pública em Mato Grosso repertórios a análise de alguns órgãos da imprensa para a compre-
na segunda metade do século XIX. Para tal estudo, utiliza-se tam- ensão da totalidade histórica.
bém das fontes periódicas na perspectiva de buscar contribuições 
dos estudos históricos educacionais, seja no âmbito da historiogra-
fia da educação mais geral, seja daquela produzida sobre Mato 
Grosso. A imprensa no Brasil existe há mais de duzentos anos, porém 

Compõem o repertório de fontes analisadas pela historiado- anterior ao seu aparecimento a palavra impressa  vive um longo 
ra Sibele de Moraes   os periódicos A Cruz, A Gazeta Official, A Pro- período sujeito à vigilância e a repressão imposta pela Coroa Portu-
víncia de Matto Grosso, A Reacção, A Situação, O Estado, O Libe- guesa e, somente em 1808, com a tranferência da Família Real para 
ral, O Pharol e a Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Mato o Brasil, instalada  no Rio de Janeiro, a publicação oficial de jornais, 
Grosso para captação dos significados e jogos de interesses que se editado pela Imprensão Régia em 13 de maio de 1808.

7

8

4 9

10

5

6

O SURGIMENTO DA IMPRENSA PERIÓDICA EM MATO GROSSO
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Os dois jornais a circular em território nacional, inicialmente, jornal, como também pela criação de um encarte que possibilitava 
foram  O Correio Braziliense, editado e impresso em Londres pelo manter intensa correspondência com seus leitores cuiabanos, que 
exilado Hipólitoda Costa, no dia  1º  de junho de 1808, e a Gazeta nas páginas da Miscelânea Cuyabanense, relatavam os incidentes 
do Rio de Janeiro, publicada em 10 de setembro de 1808, ambos políticos e o cotidiano de Cuiabá.
são tidos como os primeiros jornais brasileiros, apesar do Correio A chegada da Tipografia contribuiu radicalmente para as 
Brasiliense ser editado fora do Brasil. mudanças da vida política, econômica, social e cultural da provín-

Não é tardio , portanto, o surgimento da imprensa no ano de cia, e os impressos que por aqui circularam em quase dois séculos 
1839 em Mato Grosso, se comparado à vinda da imprensa para o não só testemunham, registram e veiculam nossa história, mas é 
Brasil. Inicialmente, em 1833, os atos provinciais de Mato Grosso parte intrínseca que constitui e delineia identidades culturais e políti-
eram veiculados no jornal da Provincia de Goiás,  que teve seu cas. 
primeiro periódico em circulação, em 1830, no Arraial de Meia A diversidade de títulos prolifera em tão pouco tempo em 
Ponte, a Matutyna Meyapontense, que circulou num período de Mato Grosso, são jornais de caráter oficial, abolicionista, partidário, 
quatro anos. noticioso, literário, religioso, comercial, associativo, estudantil, ope-

Contudo, foi no governo do Dr. Antônio Pimenta Bueno, em rário, humorístico, cultural e educacional, além daqueles defensores 
1838, que consolidou o funcionamento da primeira Imprensa Ofici- de ideais revolucionários e outros que deixaram seus registros na 
al do Centro-Oeste, por ocasião da instalação da tipografia historia dos periódicos mato-grossense.
adquirida através de uma subscrição popular que assegurou a Através da pesquisa bibliográfica e empírica, foi identificada 
circulação do primeiro órgão da imprensa de Mato Grosso, em 14 uma expressiva produção de jornais, revistas e boletins publicados 
de agosto de 1839, o jornal Themis Mattogrossense. (JUCÁ, 2009, p. no estado de Mato Grosso, aproximadamente 360 periódicos, nos 
29) séculos XIX e XX, dos quais 170 foram microfilmados e estão sob cus-

Assim, a província de Mato Grosso efetivamente teve o seu tódia do NDIHR.
primeiro jornal com a instalação da tipografia provincial na cidade 
de Cuiabá e deixou de publicar os atos oficiais provinciais na 
Matutyna Meyapontense, para anunciá-los no recente jornal.

De acordo com Pitaluga (2000, p. 11), pode-se dizer que 
ambas nasceram juntas, pois mesmo antes da impressão do prime-
iro periódico em Mato Grosso, a imprensa provincial mato-

ALTO ARAGUAIA
grossense já se fazia enunciar nas páginas de A Matutina Meya-
pontense, através de um encarte denominado Miscelânea Cuya-
banense, cujas características e identidade mais se assemelha-
vam a um jornal distinto da Matutina Meyapontense do que propri-
amente um encarte. 

Sublinha ainda o mesmo autor que o primeiro jornal goiano 
incentivou particularmente o despertar da imprensa mato-
grossense, não apenas pela divulgação dos atos oficiais naquele 

ALGUNS DOS JORNAIS, REVISTAS E BOLETINS PUBLICADOS EM MATO 
GROSSO
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Correio do Oeste

Folha do Araguaia

O Araguaia

O Baluarte

O Manchão

O Sapeca

Pau-tá-Comendo

Rio das Garças



AQUIDAUANA

BARRA BONITA

CORUMBÁ
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A Razão

Correio do Sudoeste

Folha do Sula

Gazeta do Sula

Jornal do Povo

Jornal do Sula

Tribuna do Povo

A Cidade Bonita

A Cidade

A Defesa

A Federação

A Mareta

A Notícia

A Opinião

A Opinião Pública

A Pátria

A Ripa

A Tribuna de Corumbá

A Violeta

A Voz do Povo

Athleta

Autonomista

Beija-Flora

Boletim

Calabrote

Atualidade

Carijó

Comércio

Correio de Corumbá

Correio do Estado

Correio do Povo

Corumbá-Jornal

Diabinho

Diário Corumbaense

Diário da Manhã

Diário da Tarde

Diário de Corumbá

Eco Diocesano

Echo do Povo

Faísca

Falena

Farola

Folha da Tarde

Fronteira Oriental para Bolívia 

Fronteira-Oeste

Gazeta do Sul

Gazeta Liberal

II Garibalde

Jornal de Corumbá
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Miosótis

Nautilo

O Imaculada

O Argonauta

O Bajuladora

O Brazila

O Calabrote

O Comércio

O Correio do Estado

O Corumbaense

O Embrião

O Escravo

O Estudante

O Garibaldi

O Gráfico

O Grande  Industrial

O Independente

O Indicador

O Iniciador

O Lidador

O Momento

O Mosquito

O Município

O Município de Corumbá

O Nacionalista

O Operária

O Rugido Corumbaense

O Secundarista

O Sertanejo

O Vinte de Agosto

Oásis

Ordem

Para Todos

Raio X

Satélite

Sátira

A Tesoura

Tiradentes

Tribuna

União

Vagalume



CUIABÁ

CÁCERES

CAMPO GRANDE
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Jornal do Povo

Juvenil

Vergel

A Cidade de Cáceres

A Fronteira

A Razão

Argosa

O Atalaia

O Comércio

O Progresso

A Campanha

A nota

A República

Civilização

Correio do Estado

Correio do Sul

Diário da Serra

Correio do Sul

Diário do Sul

Economia Mato-Grossense

Écos Juvenis

Folha da Serra

Jornal da Serra

Jornal do Commércio

Jornal do Sul

O Estado

O Campograndense

O Correio de Campo Grande

O Debate

O Democrata

O Estado de Mato Grosso

O Imparcial

O Matogrossense

O Nove de Julho

O Progressista

O Sul

Ruy Barbosa

Tribuna do Povo

Tribuna do Povo

Vida Escolar

A Arte

A Aurora

A Baioneta

A Batalha

A Boa Nova

A Brisa

A Capital

A Chrysallida

A Colligação

A Cruza

A Defesa

O Bandolim

O Cacete

O Clarim

O Colibri

O Combate

O Commércio

O Crepúsculo

O Cruzeiro

O Cuyabá

O Cuyabano

O Cuyabano

A Distracção

Folha do Povo

A Gazeta

A Gazeta Cuyabana

A Hora

A Imprensa

A Imprensa Cuyabana

A Independência

A Juventude

A Letra

A Lição

O Debate

O Délio

O Democrata

O Diplomata

O Duelo

O Echo

O Echo do Povo

O Embrião

O Esporte

O Estado

O Estado
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A Lida

A Liga

A Locomotiva

A Lucta

A Luz

A Matraca

A Notícia

A Nova Era

A Opinião

A Penna Evangélica

A Pilhéria

A Plebe

A Província de Matto Grosso

A Reacção

A Reacção

A Reacção

A Rebate

A Semana

A Situação

A Themis

A Torcida

A Tribuna

A União

A Verdade

A Vespa

A Violeta

A Voz da Verdade

A Voz do Aluno

A Voz do Norte

A Voz do Povo

Alan Kardeca

Alliancista

Anjo da Paza

Athleta

Boletim da Associação de
Imprensa Matogrossense

Carapuça

Club Litterário

Constitucional

Correio Cuiabano

Correio da Imprensa

Correio da manhã

Correio do Estado

Correio Mato-Grossense

Cuiabá-Jornal

O Estado de Mato Grosso

O Estudante

O Evolucionista

O Expectador

O Ferrão

O Fifó

O Filho do Povo

O Filhote

O Futuro

O Garganta

O Gladiador

O Guaycuru

O Imparcial

O Industrial

O Jasmim

O Jornal

O Lábaro

O Liberal

O Liceu

O Lutador

O Lycenista

O Martello

O Matto Grosso

O Matto Grosso

O Momento

O Motorista

O Mutualista

O Neophito

O Notador

Noticiador Cuiabano

O Oito de Abril

O Onze de Agosto

O Operário

O Parafuso

O Pequeno Mensageiro

O Pharol

O Popular

O Porvir

O Povo

O Propulsor

O Rábula

O Radical

O Rebate

O Republicano



DOURADOS

GUIRATINGA

MIRANDA

NIOAQUE
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O Republicano

O Revérbero

O Semeador

O Senador

O Social Democrata

O Tagarela

O Tempo

Orientação Trabalhista

Pega Onça

Primeiro de Março

Pró-Família

Pyrilampo

Quinze de Novembro

Rádio Postal

Revista Anual do Grêmio
Litterário ‘Dom Aquino Corrêa’
Revista da Sociedade Literária
‘Rui Barbosa’
Revista Anual do Grêmio
Litterário ‘Álvares de Azevedo’

Revista Matto-Grosso

Saci

Themis Mattogrossense

Três de Setembro

Tribuna Acadêmica

Tribuna Esportiva

Tribuna Liberal

Tribuna às Letras

Cuyabano Oficial

Diário da Tarde

Diário de Cuiabá

Diário de Mato Grosso

Dunda

Echo Cuiabano

Echo de Cuyabá

Escola

Folha do Norte

Folha Esportiva

Folha Juvenil

Folha Literária

Folha Matogrossense

Ganga

Gazeta

A Gazeta Official do Estado
de Mato Grosso

Gazeta Oficial

Jornal do Comércio

Jornal do Esporte

Luiz Murata

O Abecê

O Alfinete

O Amiguinho

O Apa

O Archivo

O Argos

O Progresso

Novo Mundo

O Araguaia

O Garimpeiro

Voz do Leste

Colombo

Voz do Sul Diário do Rio Grande
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PONTA PORÃ

POCONÉ

POXORÉO

A abundante produção hemerográfica mato-grossense e a 
necessidade de salvar este valioso patrimônio documental impres-
so, que à época se encontrava disperso e perecível à ação do tem-

ROSÁRIO OESTE po, fez com que este investimento se tornasse um dos maiores desa-
fios do Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional, 
oportunizando, desta forma, garantir a integridade da informação 
contida nos periódicos originais e, por conseguinte, preservar parte 

SANT’ANNA DO PARANAHYBA substancial da memória mato-grossense e, por extensão, a memória 
nacional.

Nesta perspectiva, é implantado no NDIHR o Projeto Memória 
da Imprensa, nos anos 80, com  a  finalidade  de  preservar e consti-

SANTO ANTÔNIO DO MADEIRA tuir o acervo da imprensa periódica

TRÊS LAGOAS

O PROJETO MEMÓRIA DA IMPRENSA DE MATO GROSSO 

11 mato-grossense. Contudo, 
somente a partir da vinculação do projeto ao Plano Nacional de 
Microfilmagem de Periódicos Brasileiro, que teve início no Brasil em 
meados dos anos de 1970, com a finalidade de recuperar, através 
da microfilmagem, a memória da imprensa brasileira, que foi possí-
vel o desenvolvimento efetivo deste investimento histórico-cultural. 
 No período de janeiro de 1979 a março de 1983, a execução 

A Folha do Povo

A Gazeta do Povo

A Razão

Correio do Povo

Fronteira

O Independente

O Progresso

O Sul

Ponta Porã

A Cidade de Poconé

A Lida

Cidade de Poconé

O Município

A Razão O Correio de Poxoréo

A Centelha O Município

A Ordem

Extremo Norte

A Época

A Evolução

A Notícia

Flit

Gazeta do Commércio

Jornal do Comércio

Jornal do Povo

O Argos

O Clarim

O Concórdia

Caçula

O Democrata

O Dois de Julho

O Evangelista

O Liberal

O Noroestino

O Picolé

O Raio X

O Três Lagoas

Três Lagoas Jornal

Tribuna do Comércio
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do Plano ficou ao encargo do Instituto de Preservação e Microrre- uma das fundadoras e primeira coordenadora do NDIHR, a respon-
produção da Hemerografia Brasileira, da Fundação Casa de Rui sabilidade da implantação deste arrojado projeto de preservação 
Barbosa. da memória da imprensa periódica regional, que passou a ser coor-
 Com a criação da Fundação Nacional Pró-Memória e a denado e executado por uma equipe de pesquisadores, represen-
consequente integração da Biblioteca Nacional, o Plano passou a tado pelos professores da UFMT Neuza Bini Rosa, do Depto de Histo-
ser totalmente executado a partir de 1982, sob a Coordenação da ria, Ernani Pedroso Calháo, do Depto de Economia, e as Historiado-
Fundação Biblioteca Nacional, com a tarefa essencial de viabili- ras Eliane Maria Oliveira Morgado e Sibele de Moraes, ambas da 
zar, através de uma rede de núcleos regionais, a microfilmagem área técnico-cientifica do NDIHR/UFMT.
dos periódicos publicados no Brasil. 

No âmbito do estado de Mato Grosso, o NDIHR foi parceiro 
da Biblioteca Nacional, coordenando e executando os trabalhos 
de identificação, localização e recuperação dos periódicos publi-
cados regionalmente, visando não somente constituir o acervo 
documental hemerográfico do Estado, como também contribuir 
para o enriquecimento do acervo nacional de periódicos brasilei-
ros, junto à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

Assim, o NDIHR buscou a colaboração de instituições con-
gêneres e detentoras de arquivos pessoais, a fim de estabelecer 
uma rede de parceria, com a finalidade de formação de grandes 
coleções de periódicos para a microfilmagem.   

Durante um longo período, as coleções eram organizadas e 
posteriormente acondicionadas em grandes caixas de madeira 
que se deslocavam de Cuiabá, por via aérea, para aterrissarem no 
Rio de Janeiro e ali efetuar a microfilmagem. Após a implantação 
do Laboratório de Microfilmagem do NDIHR, os acervos originais 
passaram a ser microfilmados na UFMT.

Vale ressaltar que a Dra. Esther Caldas Bertholetti coordenou 
o Plano Nacional de Microfilmagem de Periódicos Brasileiros, atra-
vés da Fundação Casa de Rui Barbosa e da Fundação Biblioteca 
Nacional, e esteve à frente deste grande projeto nacional sistêmi-
co de preservação das coleções de periódicos, desde as suas 
origens até 1990, envolvendo praticamente todas as instituições 
públicas e privadas que possuíam em seu acervo coleções de 
periódicos. 

Em Mato Grosso, coube à Profª Therezinha de Jesus Arruda, 

 ITINERÁRIOS DE PESQUISA

O panorama da preservação da documentação hemero-
gráfica em Mato Grosso era desafiador, amontoados de jornais e 
revistas diluíam e esfarinhavam ao singelo toque dos dedos, marcas 
da ação do tempo, do cupim, da umidade e do calor, que deterio-
ravam e consumiam ricas coleções de jornais. Também se encontra-
va aqueles que resistiam às intempéries do tempo e contavam com 
a ação conservadora dos detentores de acervos. 

 Preliminarmente, fez-se um diagnóstico dos acervos e reali-
zou-se minuciosa pesquisa bibliográfica para identificação dos títu-
los de periódicos e delimitação da área geográfica de sua publica-
ção. De posse desses dados, realizou-se o mapeamento das cole-
ções e dos prováveis detentores de acervos originais. 

Após diagnóstico do campo da produção hemegráfica no 
Estado, foram estabelecidas as balizas temporais para definição dos 
acervos a serem microfilmados inicialmente. A prioridade foi a 
microfilmagem dos periódicos publicados na época provincial, 
marco de implantação da tipografia até a primeira República;  pos-
teriormente, os publicados da segunda República até a divisão do 
estado de Mato Grosso, em 1977, com exceção dos periódicos cuja 
fundação foi anterior a esta data e ainda continuavam em circula-
ção nos anos subsequentes.

 Assim, seguiram-se as etapas de vasculhar os acervos para 
higienizar, acondicionar e colocar a mão na colossal massa docu-
mental para organização e catalogação. A elaboração de um 
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modelo de ficha para abordagem e levantamento de órgãos da Dos periódicos recuperados através da microfilmagem, sua 
imprensa dos séculos XIX e XX, de Mato Grosso, auxiliou na repre- maior parcela é dos jornais e revistas publicados em Cuiabá, 
sentação descritiva da informação. O modelo teve como referên- Campo Grande e demais localidades. Todavia, é também significa-
cia a catalogação dos periódicos da hemeroteca Júlio de Mes- tiva a publicação de jornais no interior de Mato Grosso. 
quita, a partir da tese de doutorado da Profª Ana Maria de Almei-
da Camargo.

As normas técnicas de preparo da documentação para 
microfilmagem das coleções basearam-se nos procedimentos 
adotados pelo Plano Nacional de Microfilmagem de Periódicos 
Brasileiros. 

A riqueza da produção hemerográfica no Estado é consta-
tada pela abundância de periódicos publicados em muitas locali-
dades, conforme dados extraídos da pesquisa empírica e biblio-
gráfica, revelada numa expressiva publicação de jornais, revistas 
e boletins. Alguns não foram localizados, porém parcela significati-

É possível também observar no referido acervo, que a déca-va dos periódicos foi recuperada e preservada pelo NDIHR por 
da de 1930 constituiu-se em um período de maior publicação de meio da microfilmagem, conforme representado no gráfico abai-
periódicos, conforme gráfico que se segue:xo.

12

A ABUNDANTE PRODUÇÃO DE PERIÓDICOS EM MATO GROSSO
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A abrangência geográfica da publicação dos periódicos de periódicos do NDIHR. 
microfilmados estende-se aos atuais estados de Mato Grosso e Optou-se pela elaboração de um instrumento de pesquisa 
Mato Grosso do Sul (até 1977). Portanto, são periódicos publicados que destaca os elementos constitutivos da chamada identificação 
em Cuiabá, Alto Araguaia, Aquidauana, Cáceres, Campo Gran- de periódicos, que, segundo Camargo (1975, p.18), é o tipo tradicio-
de, Corumbá, Dourados, Guiratinga, Ponta Porã, Poconé, Paranaí- nal e mais comum de catalogação. 
ba e Três Lagoas.  Camargo (1975, p.19 -20), em sua análise, refere-se ao registro 

de identidade de um periódico como “ [...] o conjunto de caracterís-
ticas que identificam ou distinguem uma publicação das demais” e 
acrescenta ainda que, em relação ao título “ [...] deve-se atentar 
para possíveis alterações ou substituições, e freqüentes casos de O NDIHR, frente aos arrojados projetos, tanto em nível nacio-
homonímia.”nal como regional, através da sua equipe técnico-científica, pros-

A mesma autora adverte quanto ao subtítulo ou indicações seguiu com a busca, através da identificação, localização e recu-
que acompanham o título, que “ [...] são reveladoras muitas vezes peração dos periódicos para a microfilmagem, visando comple-
da tendência da publicação ou das modificações dessa tendência mentar as coleções existentes no acervo, bem como, a inclusão 
ao longo do tempo”, além de outros elementos constitutivos da iden-de novas coleções, a partir de 1930 até 1985, e assim respaldar a 
tidade, tais como: entidade responsável, periodicidade, data em continuidade deste ousado investimento histórico-cultural brasilei-
que foi fundada, tiragem e outros. Ocasionalmente, ainda se pode ro em Mato Grosso. A estimativa inicial era de, aproximadamente, 
complementar o título, divisas ou lemas que podem subsidiar o 11.00 números de edições. Hoje, o NDIHR supera esta expectativa 
entendimento da linha programática do periódico. com o acervo composto de 33.064 edições.

Desse modo, no instrumento de pesquisa são destacados os O resultado parcial deste investimento resultou na constitui-
subtítulos dos periódicos e também dados indicativos das mudan-ção do acervo de periódicos em microfilmes, o qual se consolidou 
ças do perfil editorial que vão ocorrendo no decorrer de sua circula-com a publicação, no ano de 1994, do instrumento de pesquisa 
ção. Imprensa Periódica Mato-grossense - 1847-1965.

Predomina como entrada principal do Catálogo de Jornais, Assim, com o prosseguimento da pesquisa, o acervo em 
Revistas e Boletins de Mato Grosso, 1847-1985, a localidade de publi-microfilme foi ampliado e enriquecido com o acréscimo de mais 
cação em ordem alfabética e os títulos também relacionados em 45 novos títulos, 144 rolos de microfilmes, 15.964 edições, elevando 
ordem alfabética. Constam cinco formas de recuperação da infor-a coleção para 170 títulos e 228 rolos de microfilme, que correspon-
mação: dem a, aproximadamente, 33.064 edições e cerca de 183.000 mil 

fotogramas. 
· Índice Toponímico.
· Índice dos Jornais.
· Índice das Revistas e Boletins. 
· Índice Cronológico.A representação descritiva da totalidade do acervo é 
· Índice Remissivo (remete o pesquisador aos subtítulos e aos encontrada no Catálogo de Jornais, Revistas e Boletins de Mato 

lemas que sugerem a identificação de elementos Grosso 1847 – 1985 que possibilita o acesso e divulgação do acervo 

A EXPANSÃO DO ACERVO DA IMPRENSA PERIÓDICA DO NDIHR 

A SOCIALIZAÇÃO DO ACERVO

13
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indicadores e reveladores da linha editorial da Ainda com relação ao acesso, os periódicos estão em supor-
publicação). te de microfilme de 35 mm. A recente aquisição do NDIHR de um 

equipamento cuja função é a digitalização e conversão do suporte 
Assim, todos os índices têm a função de remeter os pesquisa- em microfilme para o formato digital vai possibilitar a inclusão do 

dores ao corpus do catálogo, vez que terá uma visão geral qualita- acervo de periódicos no universo digital e o acesso mantido através 
tiva e quantitativa do acervo. do mesmo instrumento de pesquisa.  

Contudo, no Catálogo de Jornais, Revistas e Boletins de Consta também, no catálogo, a Coleção Avulsa da Revista 
Mato Grosso, 1847-1985 consta, ainda, o código de localização Brasil - Oeste, publicada em São Paulo, especializada na difusão de 
que dá acesso aos periódicos em microfilme. Veja o exemplo abai- técnicas agropastoris e conhecimentos gerais sobre a região Cen-
xo: tro-Oeste do país. Esta revista foi encontrada junto à coleção de 

periódicos de Mato Grosso e incorporada ao acervo, por se tratar 
de veículo que divulga questões relativa a agropecuária Mato-
grossense.

Além de contribuir para expandir o universo das fontes, o Catá-Órgão Quinzena1 Noticioso e Defensor dos Interesses dos Garim-
logo de Jornais, Revistas e Boletins de Mato Grosso 1847-1985 traz peiros. (1927)
também outras informações acerca da trajetória da produção e 
circulação dos periódicos, que certamente servirão como pistas Redação: O Matto Grosso
estimuladoras para a produção do conhecimento. Propriedade e edição: Gazeta do Commércio 

Assim refere-se Camargo (1975 p.14), sobre a organização de 
acervos e aos instrumentos de pesquisa no contexto do uso das fon-
tes [...] A idéia de uma massa passiva e inerte de documentos pare-
ce associada ao trabalho de organização de acervos de qualquer 

Pr 122 (1r)*  
natureza. Todavia se colocada em movimento – através de instru-

Total de Edições: 1
mentos de publico acesso – torna-se o elemento vitalizante de inú-
meros setores, em função dos quais sua existência é justificada.   

Ano 1 - 1927 - Maio 
Cumpre assinalar que a utilização da imprensa periódica 

como fonte ou como objeto de estudo, em diversas áreas do conhe-
A abreviatura Pr refere-se ao periódico e o número 122 cor-

cimento, vem cada vez mais apontando para a necessidade de se 
responde ao código de identificação que o periódico recebeu na 

preservar os acervos hemerográficos e da criação de políticas públi-
catalogação após a microfilmagem. Do mesmo modo, o número 

ca de salvaguarda e acesso às coleções, bem como incentivar a 
entre parênteses (1r)* indica a quantidade de rolo em que o perió-

criação de hemerotecas. Assim, como é importante sensibilizar os 
dico foi microfilmado. Já o asterisco (*) informa que outros periódi-

atuais órgãos da imprensa na perspectiva da preservação das 
cos foram microfilmados no mesmo rolo. 

publicações periódicas, parte integrante do patrimônio histórico.
Portanto, de posse dos códigos, o pesquisador poderá solici-

O tratamento e manuseio das coleções de periódicos sempre 
tar o periódico de sua preferência ao técnico da unidade de pes-

representaram um grande desafio e em geral revelam grande difi-
quisa.

Araguaia

Acesso
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É na perspectiva de ultrapassar as barreiras que impedem e cotidiano de itinerantes rumo a Poxoréu-MT: primeira metade do 

provocam desestímulo e restringem o interesse público à pesquisa século XX- Cuiabá,MT: Entrelinhas; EdUFMT, 2007.
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Por imprensa periódica entende-se a abrangente produção gráfica não 

 NOTAS

aditividades humanas; uma perspectiva da História menos ligada à 
narrativa dos acontecimentos e mais ligada à análise das estruturas. 
Entre os seus principais protagonistas destacam-se na primeira fase 
Lucien Febvre e Marc Bloch e, posteriormente, Fernand Braudel [...].
²[...] A 3° geração dos Annales é conduzida por Jacques Le Goff. 
Ficou mais conhecida como a "Nova História", segundo a qual, toda 
atividade humana é considerada história. Além de Le Goff, nesse 
período se destaca Pierre Nora.[ ...]

³

4

5

6

7

8

9

¹[...] Esta nova concepção de interpretação da História, que ficou 
conhecida como Escola dos Annales, põe em causa toda a histori-
ografia tradicional, surgindo como reação às escolas metódica e 
positivista. Visava, sobretudo, substituir uma visão demasiadamen- 10

te política e institucional da História, que caracterizava as corren-
11tes anteriores, por uma História mais vasta, que incluísse todas as 
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só relativa a jornais como também, revistas almanaques e polianteias. 

Tese de Ana Maria de Almeida Camargo apresentada na Universidade 
de São Paulo - USP para obtenção do título de Doutorado. 1975.

CALHÁO, Antonio Ernani P; MORGADO, Eliane M.O MORAES Sibele. 
Imprensa Periódica Mato-Grossense: 1847-1985. Cuiabá: EdUFMT, 2009.
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O acervo de documentos coloniais do NDIHR: pesquisas 
e edição de fontes

RESUMO

ABSTRACT 

Prof. Dr. Otávio Canavarros 
otaviocanavarros@terra.com.br

Este trabalho pretende destacar experiências de pesquisas paleográficas e edição de fontes para pesqui-
sas, realizadas no âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso, do seu Departamento de História e do Núcleo 
de Documentação e Informação Histórica Regional (NDIHR), no momento em que a nossa Universidade completa 
40 anos de fundação e de realizações. Faço deste artigo um registro da minha singela contribuição para maiores 
feitos da UFMT, na história quase tricentenária desta Cidade.

Palavras-chave: pesquisas/ edição de fontes/ Cuiabá

 This work intends to detach paleografics research experiences and sources edition to researches, archieved 
in the ambit of the Universidade Federal de Mato Grosso, from it's History Departament and from the Documentation 
Core and Regional Historic Information (NDIHR), in the moment that our University completes 40 years of foundation 
and realizations. I make from this article a register of my little  contribuition for biggest accomplishments of UFMT, in the 
almost three-centenary history of this town.

Keywords: researches/ sources edition/ Cuiabá
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T
Metropolitana para o SPHAN, fui contratado novamente pelo 

omei conhecimento do extraordinário acervo de docu- NDIHR, ocasião na qual completei as transcrições até 1735 e pude 
mentos coloniais microfilmados do Núcleo de Documenta- avançar até os primeiros anos da década de 1740, já em projeto 
ção e Informação Histórica Regional (NDIHR/ UFMT) há mais pessoal, com visada de tese. Em 1987, ao término do contrato, tinha 

de trinta anos, lá pelos princípios de 1980, quando dois ainda em mãos uma massa documental transcrita e inédita, de aproxima-
jovens historiadores, eu e a professora Elizabeth Madureira Siqueira, damente 225 documentos coloniais ibéricos integrais, avulsos seleci-
apresentávamos à Coordenação de Pós-Graduação onados, muitos dos quais são partes de unidades maiores, excluídos 
(CPG/SPG/UFMT) um projeto de pesquisa visando realizar a trans- os fragmentados, relacionados tanto pelo Inventário do NDIHR (mi-
crição parcial de conteúdos de mensagens coloniais recém- crofichas 01 a 42, cerca de 60% do total), como pelo relacionado ao 
arroladas pela saudosa Maria Cecília Guerreiro de Sousa no seu Inventário do IHGB, mais precisamente da Revista do IHGB de 1956, 
Inventário de Documentos Históricos sobre o Centro- Oeste, Cole- vols. II e III (microfichas 09 a 32 do acervo da nossa Microfilmoteca, 
ção Documentos Ibéricos. Transcreveríamos aqueles, por nós ava- cerca de 40%). Esse formidável conjunto documental de avulsos foi 
liados mais interessantes, referentes à Cuyabá, entre 1719 (ou ante- recentemente disponibilizado ao público interessado, na forma de 
riores) e 1735. Era esse o nosso recorte temporal. Como o projeto seleções de documentos raros do período colonial.Pode ser, grosso 
tinha objetivos pedagógicos, pois visava o aproveitamento didáti- modo, dividido em três tipos arquivísticos, sub-divididos em séries 
co do material em sala de aula, procuramos fazer uma leitura sele- diplomáticas, aqueles classificados em: Correspondências (cartas, 
tiva dos fotogramas, nos suportes das microfichas. A mim caberia, mensagens, nestes volumes publicados); Notariado (certidões, tres-
na nossa divisão interna de trabalho, a transcrição do período a lados, notas) e Legislação (ordens, pareceres, bandos, leis, etc.). 
partir de 1727 até 1735.  Com essa idéia na cabeça, metemos Esses documentos oficiais, procedentes de Cuiabá, São Paulo e Lis-
mãos à obra e enfrentamos a paleografia. Quanta dificuldade nas boa, mesmo os produzidos por particulares, como as representa-
primeiras leituras! Eram aulas práticas de leitura setecentista. Tra- ções dos súditos ao soberano, são todos do Arquivo Histórico Ultra-
balhávamos na velha leitora de microfichas Bell & Howell SR III, marino de Lisboa (AHU), originários na maioria do Conselho Ultrama-
transcrevendo, em geral, um documento por dia de leitura morosa rino do Reino, por onde tramitavam os processos ou, ainda, o lugar 
e com extremo rigor, a qual se encontra toda registrada em nume- de sua produção. São papéis da Monarquia e para uso da Monar-
rosos e volumosos cadernos manuscritos para evitar possíveis per- quia, portanto, como era o comum nos registros, principalmente 
das ou dispersão, caso optássemos por outro suporte. Esses deta- administrativos, do período. O estado e a sociedade liberais ainda 
lhes são importantes para o profissional de arquivos. Quanto aos estavam em formação e com eles a clara distinção e distanciamen-
conteúdos, nosso olhar estava treinado para a época mercantilis- to entre as coisas públicas e privadas. O Bem Comum motivava a 
ta, quer dizer, a questão da riqueza, do poder político e das rela- república, quer dizer, a todos, súditos, senhorios e soberanos. 
ções de hierarquias e status, ou estamentos, com seus valores de Ainda quando realizava meu doutorado na USP, voltei ao 
honra, qualidades e linhagens. Estávamos no Antigo Regime, esta acervo do NDIHR, ao AHU, em 1994, para realizar algumas buscas 
noção era básica. Trabalhamos diariamente na Microfilmoteca específicas e para complementar a transcrição dessa 
durante ano e meio. Não chegamos a concluir o projeto, mas o documentação de avulsos, ocasião na qual li e transcrevi 
deixamos bem avançado. microformas até 1746, formando um verdadeiro corpus diplomático 

Em 1986, quando terminava o arranjo do arquivo da Cúria de natureza político-administrativa, somado àqueles outros, aos 
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quais faço referências nas Fontes do meu livro (CANAVARROS, 
2004). Aliás, tenho a registrar que não houve apenas uma 
operação dedutiva na seleção dos documentos, como também, 
igualmente, a sua leitura, transcrição (manual e datilográfica), 
classificação (geográfica e cronológica) e manuseio constante 
propiciaram, indutivamente, a formação de idéias que se 
transformaram em hipóteses de trabalho, principalmente aquelas 
relacionadas aos aspectos geopolíticos da Região, assim como, 
da inversão política das prioridades metropolitanas, além de 
apontar, a cada passo, a presença régia no cotidiano da 
longínqua, mas não negligenciada, vila do Extremo Oeste do 
Estado do Brazil.

Finalizando, realçamos que em nossa Coletânea de 
Documentos Raros do Período Colonial (1727-1746), volumes I a IV, 
da edição de fontes das Correspondências (MORGADO, Eliane 
Maria et alii, 2007, pp.27/28), podemos encontrar, segundo critérios 
técnicos de Heloísa Belloto (BELLOTO, H. L., 2004), caracterizadas 
nove espécies documentais, tais como:

Fonte: MORGADO, Eliane Maria Oliveira et alii. Op. Cit. 2007, pp. 27/28.

Quanto à edição de fontes sobre o Notariado e Legislação, 
divulgada no volume V, com o título de Coleção de Documentos 
Raros: Notariado e Legislação de Mato Grosso no Período Colonial - 
1728-1744 (cf. CANAVARROS, Otávio et alii, 2009, pp.17ss) nela pode-
mos encontrar caracterizadas mais treze tipos documentais desse 
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Carta

Forma de correspondência do alto escalão da 
administração pública em comunicações sociais 
decorrentes de cargo e função pública. Nas 
entidades privadas da área comercial, industrial, 
bancária, social etc., a carta é forma de 
correspondência largamente utilizada para 
transmitir informações, solicitar favores, fazer 
convites;

Despacho
Manifestação escrita de autoridade sobre assuntos 
de sua competência, submetidos a sua apreciação 
em autos ou papéis administrativos;

Exposição de 
motivos

Documento em que ministros de Estado e dirigentes 
de órgãos apresentam motivos que justificam a 
necessidade de medidas ou providências;

Ordem de 
Serviço

Determinação técnica expedida por escrito por 
autoridade e dirigida a responsáveis por 
serviços, tarefas ou obras, autorizando-as.

Parecer

Opinião técnica ou científica sobre um ato que 
serve de Base á tomada de decisão. O mesmo 
que consulta;

Petição 

Instrumento pelo qual se solicita à autoridade 
pública, sem certeza legal ou sem segurança, 
quanto ao amparo legal do pedido;

Relatório

Exposição de ocorrências, fatos, despesas, 
transações ou de atividades realizadas por 
autoridade com finalidade de prestar conta de 
seus atos à autoridade superior;

Representa-
ção

Ofício ou manifesto assinado coletivamente 
por órgão colegiado, expondo ou solicitando 
algo a uma autoridade. 

Requerimento

Ofício ou manifesto assinado coletivamente 
por órgão colegiado, expondo ou solicitando 
algo a uma autoridade. 



imenso acervo manuscrito do AHU de Lisboa, sob a custódia do 
NDIHR, em microformas, tais como:
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AUTO
Narração escrita, pormenorizada e autenticada, de 
um fato com a finalidade, em geral, de conduzir um 
processo a uma decisão.

BANDO
Ordem, um decreto de governadores e capitães-
generais, proclamada ou afixada em lugar público.

Carta Régia
Ordem real dirigida à determinada autoridade ou 
pessoa e iniciada pelo nome dela.

CERTIDÃO

Documento emanado de funcionário de fé pública, 
mediante o qual se transcreve algo já registrado em 
documento de assentamento, elaborado segundo 
normas notariais ou jurídico-administrativas. A 
certidão pode ainda ser retirada de um processo, 
livro ou documento existente em repartição pública 
e passada, se não por notário, por funcionário 
autorizado.

CONTRATO
Documento que estabelece a convenção pela 
qual, duas ou mais partes se obrigam a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa. 

DECISÃO
Registro numerado de resolução aprovada por 
órgão colegiado, por exemplo, O Conselho 
Ultramarino de Lisboa.

DECRETO

Ordem emanada do soberano ou em seu nome. 
Resolução do rei, só por ele assinada com sua 
rubrica. Pode acrescentar, modificar ou revogar 
alguma lei. Ato de natureza legislativa que pode 
ser expedido pelo Judiciário, pelo Executivo ou 
pelo Legislativo.

EDITAL

Ordem oficial ou traslado de postura afixado em 
lugares públicos. Ato governamental que contém 
determinação, aviso, postura que se publica ou 
se afixa em lugares públicos para conhecimento 
de todos ou de determinada pessoa, cujo destino 
se ignora.

Ordem 
Régia

Ordem real dirigida a uma determinada 
autoridade ou pessoa. Expedida pelo soberano 
(rei, rainha ou regente, se for o caso). Documento 
diplomático, dispositivo normativo.

PROVISÃO

Ato pelo qual o rei concede algum benefício ou 
algum cargo a alguém. Sendo documento de 
correspondência, está sempre ligado a algum 
ato dispositivo anterior. Também pode ser 
definida como carta de ordem de tribunais para o 
despacho do seu expediente.

REGIMENTO

Manifestação da vontade do rei, representa 
conjunto de normas disciplinadoras de uma 
entidade, estabelecendo direitos e obrigações e 
regendo as finalidades dos tribunais e outros 
órgãos. Quando passado por ocasião da 
nomeação de uma autoridade, constitui o 
elenco de obrigações a cumprir a frente do órgão 
pelo qual vai ser responsável.



Fonte: CANAVARROS, Otávio et alii. Op. Cit. 2009, pp. 17/18.

Gostaria, ainda, de ressaltar a importância de alguns docu-
mentos (microfilmados) que foram pesquisados e arrolados, em meu 
trabalho arquivístico e transcritos, tanto na Coletânea, como na 
Coleção de Documentos Raros do Período Colonial, do NDIHR. A 
maior parte deles é inédita. Dentre as transcrições realizadas de 
microfichas do NDIHR/UFMT/AHU, editadas recentemente em forma 
de instrumentos de pesquisas, vale a pena destacar os seguintes 
documentos: 

· Poder de Justiça e Ordenações;
· Cotidiano, Abandono, Despovoamento e Proibições;
· Índios: Dóceis e Malditos;
· Guerra de Conquista: Devassa Cultural;
· Doenças: Enfermos, Hospitalidade e Misericórdia;
· Explorações de Plantas com Finalidade de Medicamentos;
· Transportes e Comunicações;
· Defesa; Ensino e Evangelização;
· Fronteiras: Fortes e Domínios;
· Assimilação de Comunidades e transculturação
· Relações Comerciais e guerreiras
· Propagação de Fé, Conversão e Redução dos Infiéis no 

Sertão etc.
A partir dessas considerações, é possível revelar que, tanto 

· A vida local, os usos, costumes e tradições se vêem refletidos 
na Coleção de Documentos Raros: Notariado e Legislação de 

nessa documentação.
Mato Grosso no Período Colonial, como na Coletânea de Docu-
mentos Raros do Período Colonial, os 22 (vinte e dois) tipos diplo-
máticos, com transcrição na íntegra, propiciam avanços no 
campo da investigação, a partir do amplo repertório de fontes 
documentais que retratam aspectos históricos distintos: adminis-
trativos, políticos, econômicos, culturais, geográficos, etc. Tudo 
isso, acrescentado de extenso e rigoroso Glossário e dois índices 
remessivos nos póstextos das obras.

Portanto, temos nestes instrumentos de pesquisa, em forma 
de edição de fontes, um mosaico temático que contempla o 
pesquisador com perspectivas conteudísticas diversificadas do 

1º. Contas dos "rendimentos e despezas da Camera das Minas do 
setecentos, dentre as quais, podem ser destacados:

Cuyabá", de l727 a l732 (Mf. 27, doc. l091, 8º documento, 2º. anexo, 
de 08/XI/l734, S.P.). Por este minucioso documento pode se acom-

·  Administração Colonial;
panhar os balanços do Concelho nos seis primeiros anos de sua exis-

· Povoamento e Infra-estrutura Administrativa na Vila; tência. Por ele, pude organizar uma pequena série estatística da 
· Capitães Generais e as Representações da Coroa contabilidade da Câmara de Vereadores pela qual se constata 

Portuguesa na Administração das Minas; que, mesmo em região mineira, eram parcos os recursos concelhios 
· Expedições Monçoeiras, Terrestres e Varadouros; disponíveis (cf. CANAVARROS, 2004, pp. 122ss.).
· Construção de Obras Públicas;
· Irregularidades e Usurpação de Poder nas Minas; 2º. Certidão do termo de entrega e remessa de ouro de quintos reais 
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RESOLUÇÃO
Ato emanado de órgão colegiado que 
registra uma decisão ou uma ordem no 
âmbito de sua área de atuação.

TRESLADOS

Documento diplomático testemunhal 
comprobatório, notarial. Cópia ou 
reprodução integral de documentos 
autênticos originais, assentados em livros 
próprios no tabelionato.



em março de l727 (Mf. 18, doc. 796, de 26/X/1730, Camapuã). Esta entre 1733 e 1734, matando ou escravizando cerca de um milhar de 
fonte comprova o real valor do ouro substituído por chumbo e a índios “canoeiros”.
exata dimensão do prejuízo da fazenda real ocorrido no transporte 
monçoeiro para São Paulo e posterior reenvio para Lisboa em 5º. Carta-relatório do Ouvidor de Cuiabá expondo ao Soberano o 
caixotes fechados contendo folhetas de ouro in natura para conteúdo das atas de seis Juntas realizadas em Cuiabá (Mf. 13, doc. 
regalo de D. João V. 173, de 07/X/l736, Cuiabá). Foram objetos principais de discussão: a 

conservação dos engenhos de aguardentes em Cuiabá e a sua 
3º. "Copia da Real Ordem de S. Magde q. Ds gde ao Ouvidor gl q. proibição no Mato Grosso (Guaporé); a questão da imediata 
foi do Cuyabá, Jozé de Burgos Villa Lobos sobre a conservação abertura do caminho por terra de Cuiabá para Goiás; a 
destas Minas escrita em 23 de Janrº de l732" (Mf. 42, doc. 344, cópia possibilidade de realizar-se comércio com os Guaykuru (gado) e a 
da provisão de 8/X/1744, Cuiabá). Trata-se, na verdade, de um necessidade de se construir duas embarcações de porte (galeotas) 
dramático apelo de D. João V aos súditos para permanecerem para comboiar as monções, devido ao prosseguimento das 
naqueles sertões, para não abandonarem a região. Diz num hostilidades com os Payaguá; a conveniência de deixar a guerra 
trecho: "...e asim vos recomendo façaes toda a humana contra os Kayapó aos sertanistas de Goiás, em vista da falta de 
deligencia por conservar a povoação que se acha, ainda que recursos dos mineiros de Cuiabá. Estas juntas dos principais da terra, 
faltem os descubrimentos de ouro, impedindo o dezertarem..." convocadas pelas autoridades do termo, demonstra a existência 
(grifos nossos). Esta foi a manifestação mais pessoal e explicita por muito efetiva no período colonial de práticas de deliberações 
parte do soberano no sentido de manterem os luso-paulistas a colegiadas de natureza extraordinária, que extrapolavam as 
posição destacada de Cuiabá frente às Índias de Castela. Com deliberações ordinárias da Câmara. A pauta era constituída de 
esse documento, comprova-se uma inversão importantíssima na assuntos prementes e relevantes, demandando decisões rápidas 
estratégia portuguesa de conquistas de terras no Extremo Oeste das lideranças locais. As juntas eram espécies de assembléias gerais 
do Estado do Brasil: a prioridade dos aspectos geopolíticos sobre de autoridades constituídas com líderes da comunidade. Havia 
os meramente fiscais. Ainda que faltassem as minas de ouro, a vários tipos de juntas, inclusive algumas inteiramente governativas, 
região não deveria ser abandonada, que os mineiros mantivessem institucionalizadas, formando instâncias especiais de deliberação.
a Vila!  

6º. Documento de real importância encontrado nas microfichas do 
4º. "Mapa dos regimentos, petrechos, munições, e embarcações NDIHR que na verdade são dois, pois se trata de uma carta do 
que forão na espidição contra os Payaguazes" (Mf. 29, doc. 1093, Ouvidor de Cuiabá que inclui petição de 20 comerciantes da Vila 
anno de l733). É a composição de cada um dos três regimentos ao Rei. Esta é no sentido de se construir algumas feitorias artilhadas 
que integraram a armada. Cada regimento tinha 448 soldados, no Rio Paraguai "para com este meyo tentarem abrir comercio com 
mais os oficiais. Um deles, o do coronel Antônio Pires de Campos, os castelhanos do Reyno do Peru, e Província do Paraguay, e com 
foi completado em Cuiabá. Foi a maior armada militar organizada varias nações de índios..." (Mf. 34, doc. 276, 20/IX/1740, Cuiabá). 
em São Paulo para executar a ordem, emanada de Lisboa, de Nesse documento incluíam-se, ainda, o pedido de fundação de 
“guerra justa” contra as nações confederadas: Kayapó, Guaykuru uma Casa de Misericórdia em Cuiabá  "para hospitalidade dos 
e Payaguá. Esses regimentos percorreram as baias do pantanal enfermos pobres" e de missionários para redução dos índios.  
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Quanto à solicitação de Casa de Misericórdia em Cuiabá, o rei até É importante, ainda, salientar que o NDIHR, ao publicar a Cole-
se interessou por fundá-la, mas foi desestimulado pelas tânea e a Coleção de Documentos Raros do Período Colonial, 
autoridades fazendárias que alegaram falta de recursos. A como edição de fontes e instrumentos de pesquisa, dá prossegui-
Misericórdia de Cuiabá teve de esperar pelas iniciativas do mento a uma tradição que remonta a 1982, quando da efeméride 
bisneto, príncipe regente D. João, para ser construída, mesmo do bicentenário da morte de D. Rolim de Moura, com o lançamento 
assim, graças a bens de inventários de súditos. Em relação ao impresso da série Capitães Generais e da subsérie Correspondênci-
pedido principal dos comerciantes de Cuiabá, no sentido de se as que, proximamente, deverá ter prosseguimento. Como apresen-
construírem feitorias artilhadas para o comércio com os tação dessa subsérie, lembro as palavras das organizadoras:
castelhanos, isso deu motivo para a maior discussão entre as 

A importância destes documentos traduz-se autoridades coloniais, envolvendo mesmo o Conselho Ultramarino 
não só pela amplitude dos assuntos tratados, de Lisboa. Causou um verdadeiro escândalo, pois o provedor da 
espécie de contínua prestação de contas da fazenda, preso em Cuiabá nessa ocasião, por arbitrariedades, 
missão colonizadora de que fora investido seu denunciou em numerosas e detalhadas cartas a formação de 
autor, quando, obviamente, ganha relevo a figura 

uma espécie de quadrilha, grupo dominante oligárquico, para se 
de estadista e de diplomata no quadro de 

locupletar de negócios ilícitos e mesmo falcatruas. Ele foi julgado desempenho pol í t ico-admin is t rat ivo.  Os 
em Lisboa, anos mais tarde e absolvido. documentos, entretanto, revelam ainda as 

características marcantes de uma personalidade 
7º. Documento contendo os mapas da Intendência do Ouro, de que transita entre o brio do aristocrata e a 

humildade do vassalo, entre a pertinácia ante os Cuiabá e Mato Grosso, sobre a capitação dos escravos e maneio 
objetivos a serem perseguidos e o senso de das lojas e ofícios para vários semestres. Assim constam as 
oportunidade que pondera a eficácia dos meios, matrículas de l738 (1ª e 2ª), l739 (1ª e 2ª) e l740 (1ª e 2ª) nas 
tais e outros qualificativos que definem o primeiro microfichas 22 (docs. 240 e 242) e 33 (doc. 274). Esses mapas são 
governador de Mato Grosso, primeiro conde de 

importantíssimos para a história fazendária e demográfica das 
Azambuja, governador e capitão general da 

minas de Cuiabá e, principalmente, do Mato Grosso. Por eles Bahia, vice-rei do Brasil, D. António Rolim de Moura. 
poderemos constatar a grande concentração de escravos nas (PAIVA, Ana Mesquita Martins et alii, 1982, p. 02).
minas da bacia do Guaporé, assim como sua extrema 
volubilidade. O sistema de capitação dos direitos de quintos reais, Por último, duas palavras finais. A primeira, de 
substituindo o sistema anterior, de cobrança pelas Casas de agradecimento à FAPEMAT e à Secretaria Estadual de Cultura, 
Fundição, demonstrou ser mais ágil e eficiente na cobrança, particularmente ao Conselho Estadual de Cultura, que apoiaram 
efetivada em cada região mineira com a criação das decisivamente o projeto do NDIHR, de Edição de Fontes 
Intendências do Ouro. Nas minas da região do Mato Grosso, elas Documentais.
foram efetivadas a partir de meados de 1738, quando da posse do A segunda, é para o registro da iniciativa da UFMT e de sua 
novo intendente, oficial provedor. Esse cargo foi criado para a Editora, em desenvolver essa linha de publicações. Essas edições de 
superintendência do sistema de capitação dos escravos e maneio fontes, organizadas pela equipe de trabalho do NDIHR, só foi 
(tributos) das lojas e ofícios. possível graças ao empenho e dedicação das Especialistas Eliane 
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Maria Oliveira Morgado e Vera Lúcia Macedo Duarte e da 
Mestra/Supervisora Nileide Souza Dourado, além da competente 
colaboração técnica de seus servidores.
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FONTES CARTOGRÁFICAS EM ARQUIVOS IBERO-AMERICANOS 
RELATIVAS À FRONTEIRA OCIDENTAL DO BRASIL NO SÉCULO XVIII

PANORAMA DA PRODUÇÃO CARTOGRÁFICA SETECENTISTA RELATIVA A MATO GROSSO

Mário Clemente Ferreira

preocupação pela representação cartográfica do território que viria a constituir a Capitania de Cuiabá e 
Mato Grosso é tão antiga quanto a ocupação daquele espaço por súbditos da coroa portuguesa. Na ver-
dade, ainda em 1717, informações fornecidas por sertanistas relativas à fixação de jesuítas castelhanos em 

sertões próximos do rio Paraguai, que o Ouvidor de São Paulo entendia pertencerem à sua Capitania, preocupa-
ram as autoridades coloniais e metropolitanas. Por isso, em 1720, o Conselho Ultramarino ordenou que o engenheiro 
da Capitania de São Paulo ali se deslocasse e traçasse uma carta onde representasse a rede hidrográfica e as cor-
dilheiras, apontando os rios e os montes que poderiam servir de limites com a América espanhola ². Apesar de não 
ser conhecida a elaboração desse mapa, iniciava-se, desta forma, um comportamento que se prolongaria por 
todo o século XVIII naquelas regiões do extremo-oeste da colónia sul-americana: o da permanente busca de infor-
mações geográficas e cartográficas que possibilitassem conhecer melhor o espaço, de forma a permitir assegurar 
o seu domínio. O contacto entre as duas frentes de colonização naquela região e a consciência de que a presença 
nela de religiosos ao serviço da coroa espanhola estancava o avanço português para ocidente justificaram a von-
tade de Lisboa em encontrar desde logo balizas naturais que servissem como delimitação entre os territórios das 
duas coroas.

Os sertanistas que deambulavam por aquelas terras em busca de ouro e de índios foram, portanto, as primei-
ras fontes de informação sobre uma nova realidade geográfica que então se começava a desenhar. Contudo, 
eles continuarão a ser os “olhos dos cartógrafos” durante todo o século. É neste contexto, que podemos identificar 
um conjunto de cartas ou esboços cartográficos que designamos, utilizando as palavras de Jaime Cortesão, de 
cartografia de bandeirantes e sertanistas³ . Cartografia que, muitas vezes, era acompanhada de roteiros dos cami-
nhos para as terras que então se começavam a ocupar.

Sabemos que, nessas primeiras décadas da ocupação deste novo espaço, muitos desses roteiros e mapas 
circulavam nas diferentes esferas do poder. Na verdade, apesar do fraco rigor matemático que apresentavam, 
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estas cartas manuscritas de sertanistas e bandeirantes, ou elabora- leiro. O percurso fluvial, as monções, surge traçado logo nos primei-
das por outros com base nas suas informações, apresentavam os ros exemplares, pois era fundamental conhecer como chegar àque-
mais recentes conhecimentos geográficos então existentes. Daí a las terras. No entanto, essa cartografia dos caminhos, onde a preo-
importância que mantiveram ao longo do tempo e que o jesuíta cupação pela representação da articulação do interior com o lito-
Diogo Soares tão bem salientou em 1730, ao referir-se à recolha de ral é essencial, continuará ao longo de todo o século. Exemplo dessa 
notícias, roteiros e mapas dos «melhores certanistas de S. Paulo e tendência é o conjunto de mapas produzidos após a viagem do 
Cuyabá, Rio Grande e da Prata» a que já havia procedido, «[…] a primeiro governador da capitania, desde Santos até Mato Grosso. 

4fim de dar principio a alguma carta […]»  . Ao longo da sua viagem, D. António Rolim de Moura, sempre com o 
Essa importância era ainda claramente reconhecida em agulhão na mão, tirou os rumos. Com esses dados elaborou um «ris-

meados do século. Em finais de 1746, o Governador Gomes Freire co» com a finalidade de o mesmo ser passado a limpo. Sabemos 
de Andrade enviou para a corte, a pedido de Alexandre de Gus- desta forma o processo de elaboração dos mapas relativos à via-
mão, a carta geográfica intitulada Descripçam do Continente da gem até Vila Bela. Mas, conseguimos identificar o desenhador dos 
América Meridional que nos pertence com os Rios, e Montes, que mapas. Diogo José Pereira, que, por saber desenhar mapas, após ter 
os Certanejos mais experimentados, dizem ter encontrado, cuja estado preso em Santos chegou a ocupar diversos cargos da admi-

5divisaõ se faz, datada de 5 de Dezembro daquele ano . A impor- nistração da capitania e a constituir grande fortuna. Para além dos 
tância que as informações dos sertanistas então adquiriam, sobre- mapas relativos à viagem de Rolim de Moura, acabou por desenhar 
tudo pela sua novidade, está patente no próprio título do mapa. outros, hoje dispersos por diversos arquivos, onde se registaram infor-

8Analisando as informações nele inscritas, constata-se que as auto- mações obtidas com expedições ordenadas pelo governador . 
ridades coloniais tinham conhecimento das mais recentes viagens Com os dados até agora recolhidos, este é um dos casos de produ-
efectuadas pelos particulares. O autor deste mapa teve acesso, ção cartográfica na capitania que melhor conhecemos.
entre outras, às informações relativas à viagem de António Pinheiro Outro governador de Mato Grosso, Luís de Albuquerque de 
de Faria à missão de São Rafael de Chiquitos, ocorrida em 1740 e Melo Pereira e Cáceres, teve também um extremo cuidado na 
às duas viagens em que participou Francisco Leme do Prado às representação do caminho que seguiu, em 1772, do Rio de Janeiro 
missões de Moxos, em 1742 e 1743, das quais já anteriormente se até Vila Bela, onde tomou posse do governo da capitania. Despre-
havia enviado para Lisboa um esboço cartográfico, juntamente zando os caminhos até então conhecidos para atingir Mato Grosso 

6com os depoimentos dos sertanistas que nelas participaram . As (dois, pelo sul, partindo de São Paulo e o terceiro da cidade de 
informações neles contidas eram de tamanha importância que, Belém), empreendeu o trajecto por vias desconhecidas, pelo centro 
quer o mapa de 1746, quer os documentos relativos às viagens de do Brasil. Durante a viagem, Luís de Albuquerque elaborou um «Ma-
Leme do Prado, foram usados em 1749 na elaboração do célebre pa-Livro», no qual se encontravam metodicamente apresentadas 
Mapa das Cortes, o qual serviu de base às negociações do Trata- indicações relativas a todo o percurso: dias de viagem, nomes das 

7do de Madrid . localidades visitadas, qualidade dos caminhos, informações sobre 
Nesta cartografia de bandeirantes e sertanistas, para além rios, riachos e ribeiros, horas de chegada, de partida e de descanso, 

de uma vaga consciência de fronteira com a América espanhola, distância em léguas entre as localidades, latitudes e longitudes 
a qual estava materializada no rio Paraguai, surge também a observadas em cada paragem. Para além deste, existiam mais três 

9representação dos caminhos do litoral para o extremo-oeste brasi- cadernos com informações sobre a viagem . Apenso ao «Mapa-
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Livro» encontrava-se uma Carta Corográfica de toda a região resultaram diversos mapas, dos quais se destaca a grande Carta 
percorrida. Existe ainda hoje um mapa que ilustra toda a viagem hydrografica, existente no Serviço de Documentação da Marinha, 

10 12então efectuada por Luís de Albuquerque . no Rio de Janeiro . Para além desta, outras cartas foram então pre-
Na verdade, os meados do século XVIII marcaram o início paradas. Entre elas encontra-se a minuciosa Configuração da Cha-

de uma nova etapa, não só na história política e administrativa do pada das Minnas do Mato Grosso, cuja autoria atribuímos também a 
território, com a criação da capitania em 1748, mas também na José Gonçalves da Fonseca, datando-a de cerca de 1750, e que 
produção cartográfica que então se desenvolve, em grande representa a região das minas de Mato Grosso, entre os rios Sararé e 

13medida decorrente da chegada dos sucessivos governadores e Galera . Trata-se de material fundamental para o conhecimento 
da crescente importância geoestratégica desta região. Ao nível geográfico do interior ocidental do Brasil no final da primeira meta-
do conhecimento geográfico e da representação cartográfica, a de do século XVIII e a grande Carta hydrografica insere-se clara-
presença dessas autoridades e diversas conjunturas que caracteri- mente no que entendemos por cartografia dos caminhos.
zam a segunda metade do século, reforçam a importância do Pouco tempo depois, acontece uma segunda e mais profun-
Estado e das suas autoridades também neste sector, diminuindo o da intervenção sobre o território de fronteira com a América espa-

11papel dos particulares na revelação do espaço . Acontece, ago- nhola. As actividades da terceira partida das demarcações do sul 
ra, uma intervenção mais diligente, sistemática e organizada decorrentes do Tratado de Madrid, desenvolveram-se desde as 
sobre o território. proximidades da foz do rio Iguatemi no Paraná até à embocadura 

Esta nova fase da representação cartográfica, segundo a do Jaurú no rio Paraguai. Pela parte portuguesa comandou esta 
entendemos, inicia-se em 1749, quando, em pleno processo de expedição o engenheiro militar José Custódio de Sá e Faria e da 
negociação diplomática do Tratado de Madrid, o governador do actuação desta equipa mista, composta por elementos ao serviço 
Grão-Pará, Francisco Pedro de Mendonça Gorjão, enviou a escol- das duas coroas, resultaram vários trabalhos cartográficos, dos quais 
ta comandada pelo Sargento-mor Luís Fagundes Machado, da se destaca o mapa geral que sintetiza toda essa actividade, de enor-
qual fazia parte José Gonçalves da Fonseca. O pretexto invocado mes dimensões e de grande pormenor, guardado na Mapoteca do 

14foi o do transportar de regresso a Mato Grosso um grupo de serta- Itamaraty, no Rio de Janeiro . Desse mapa, o mais representativo da 
nistas que havia chegado a Belém no início daquele ano, nave- laboração das partidas do sul ainda existente, seriam posteriormen-
gando pelo rio Madeira. No entanto, o verdadeiro objectivo era o te feitas algumas reduções, das quais uma delas foi propositada-
de proceder a uma pormenorizada, mas sigilosa, exploração do mente elaborada em 1759 para ser oferecida ao Governador D. 

15rio Madeira, com a finalidade de avaliar e decidir sobre a abertura António Rolim de Moura . Entrámos, desta forma, na cartografia dos 
da navegação por esse rio, estabelecendo-se por ele a ligação Tratados de Limites.
fluvial de Mato Grosso com o Pará. Esta nova via de comunicação Para a delimitação no terreno da fronteira acordada no Tra-
com o litoral constituía uma alternativa às ligações a São Paulo tado de Santo Ildefonso, em 1777, estabelecera-se a actuação na 
pela rota das monções e ao caminho terrestre por Goiás. Mas a capitania de Mato Grosso das segunda e terceira partidas. Mas, ao 
recolha de informações relativas à América espanhola fazia tam- contrário do que sucedeu com o acordo de Madrid, as equipas por-
bém parte dos objectivos estabelecidos ao comandante da expe- tuguesas e espanholas não se chegaram a reunir. Apesar disso, os 
dição. técnicos portugueses da terceira partida mantiveram-se bastante 

Desta iniciativa, para além dos textos que relatam a viagem, activos durante a sua permanência naquelas terras, em grande 
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parte devido à iniciativa do governador Luís de Albuquerque de do governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro como 
Melo Pereira e Cáceres. Entre eles encontravam-se os astrónomos comandante do forte e responsável pela fronteira do baixo Para-
António Pires da Silva Pontes Leme e Francisco José de Lacerda e guai, onde trabalhou na vigilância dessa fronteira e na remodela-
Almeida, ambos naturais do Brasil, o engenheiro Ricardo Franco de ção da fortificação, até então uma simples estacada. Daí que vári-
Almeida Serra e também Joaquim José Ferreira. os dos seus trabalhos tratem precisamente esta fortificação, como 

17Após a chegada a Vila Bela, a qual ocorreu em inícios de alguns existentes na Mapoteca do Itamaraty, no Rio de Janeiro .
1782, aqueles técnicos, mostrando grande colaboração com Luís As expedições que, sobretudo na segunda metade do século 
de Albuquerque, determinaram as coordenadas de várias locali- XVIII, foram sendo ordenadas e organizadas pelas autoridades colo-
dades, exploraram diversos rios afluentes da bacia amazónica niais e metropolitanas, por variados motivos e não exclusivamente 
como o Madeira e o Guaporé, entre outros. Procederam ainda ao com a finalidade da produção de material cartográfico, traduzi-
reconhecimento da serra do Grão-Pará, próxima de Vila Bela e ram-se, muitas vezes, numa ampliação significativa deste tipo de 
junto do rio Guaporé. Lacerda e Almeida foi também incumbido conhecimento. Salientamos aqui a importância que então foi con-
pelo Governador Luís de Albuquerque da exploração dos rios que cedida ao reconhecimento do vale do Paraguai. A ocupação 
constituíam o caminho das monções de São Paulo. Entre outras desta região, iniciada tardiamente por portugueses e espanhóis, 
actividades, os técnicos portugueses exploraram ainda em 1782 muito depois, por exemplo, do que as regiões de Cuiabá ou do rio 
parte da bacia platina, nomeadamente o alto Paraguai. Partici- Guaporé, assume uma importância preponderante nas últimas 
param também activamente na política de povoamento desen- décadas do século XVIII. Desenvolve-se então uma disputa pela 
volvida por aquele Governador. Silva Pontes, por exemplo, cola- posse de posições nas margens daquele rio por súbditos de ambas 
borou no estabelecimento da povoação de Casalvasco, manten- as coroas. Esta realidade reflecte-se, obviamente, também na car-

18do-se em Mato Grosso até 1790 e produzindo diversos mapas tografia . A notícia da fundação da povoação castelhana de Vila 
durante a sua permanência. É da sua autoria, por exemplo, a Real da Conceição, na margem oriental do Paraguai, punha em 
Carta limitrofe do paiz de Mato Grosso e Cuyaba. Desde a foz do causa a navegação portuguesa deste rio, o que preocupou as auto-
rio Mamore athe o Lago Xarayes e seus adjacentes, de cerca de ridades, nomeadamente o Morgado de Mateus. Mas a atenção 
1790, que acompanhava a sua Memoria sobre os Homens Selva- concedida àquela região perdurará na cartografia até ao final do 

19gens da America Meridional, apresentada à Academia Real das século .
16Ciências de Lisboa no ano de 1792 . Intimamente relacionada com a questão do domínio da 

Mas foi sobretudo Ricardo Franco de Almeida Serra aquele navegação do rio Paraguai esteve o estabelecimento, em 1767, da 
que mais se destacou. Este engenheiro efectuou expedições pelos fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres e São Francisco de Paula, 
sertões; fez explorações e levantamentos de linhas de fronteira; nas margens do rio Iguetemi, a qual gerou também uma importante 

20redigiu memórias e relatórios; desenhou mais de vinte mapas e produção cartográfica . A ordem da sua fundação deveu-se ao 
plantas; acompanhou a construção de diversos edifícios. Foi tam- Morgado de Mateus, Governador de São Paulo. Este facto ilustra a 
bém comandante do forte de Coimbra, onde acabou por falecer indefinição dos limites territoriais da capitania, a qual perdurou 
em 1809. Com este baluarte, estabelecido por vontade de Luís de durante várias décadas após a sua criação, mas também a impor-
Albuquerque, pretendia-se garantir a continuidade da rota das tância geoestratégica do território de Mato Grosso. Relevância que 
monções. Almeida Serra foi para ali enviado em 1797 por ordem extravasou esta capitania, pois a posse e ocupação desta porção 
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25meridional do seu território proporcionava segurança a outras mente publicado um outro mapa das missões de Moxos .
regiões, nomeadamente a São Paulo, e permitia uma maior tran- Mas outra cartografia jesuíta impressa circulava então. Um 
quilidade na circulação pela rota fluvial das monções que ligavam desses exemplos é a monumental carta do Padre Javier Iraizos e 

26Araritaguaba a Cuiabá. Entre os trabalhos relativos a esta fortale- cuja datação atribuímos a cerca de 1717 . Outro exemplo foi aque-
za, destacam-se os de José Custódio de Sá e Faria. Este antigo téc- le que os jesuítas da província do Paraguai publicaram em 1726, 
nico das partidas demarcadoras do Tratado de Madrid, viajou até atribuído ao padre Juan Francisco Dávila, o qual foi inclusivamente 
ao Iguatemi, em 1774-1775, e dessa viagem, por exemplo, resulta- usado como uma das fontes cartográficas do já referido Mapa das 
ram um diário e numerosas cartas em diferentes escalas, dispersas Cortes de 1749, nomeadamente para a região do rio Paraguai e 

21 27por variados arquivos . territórios a ocidente deste .
Com a progressiva ampliação do conhecimento geográfi- Durante o período da presença dos jesuítas na América, as 

co e cartográfico por parte das autoridades, vai-se desenvolven- autoridades espanholas apenas penetraram nas missões em 1762, 
do uma cartografia do conjunto da capitania. Falamos em con- aquando da chamada “Expedição de Moxos”, em que um numero-
junto, pois esta realidade geográfica, que apresentou algumas so exército comandado por D. Juan de Pestaña, presidente da Real 
fronteiras indefinidas até bastante tarde, era, na verdade um Audiência de Charcas, a partir de Santa Cruz de la Sierra atingiu a 
autêntico arquipélago de áreas colonizadas, intercaladas por missão de Santa Rosa Nova, que, por imposição do Tratado de 
territórios indígenas, muitas vezes bem salientados em muitas das Madrid, os jesuítas castelhanos haviam transferido da margem direi-
cartas, nomeadamente naquelas elaboradas no início da coloni- ta do rio Guaporé para a margem esquerda. O forte empenho cas-
zação. Para além dessas verdadeiras fronteiras indígenas, assina- telhano nesta expedição justificou-se pela vontade em desalojar os 
lavam-se também as ainda «terras incógnitas», ou seja, desconhe- portugueses do forte de Nossa Senhora da Conceição, que estes 

22cidas dos colonizadores . estavam a instalar nas proximidades da antiga missão de Santa 
Quanto à produção cartográfica relativa à América espa- Rosa. Para além de um grande número de militares, provenientes de 

nhola fronteira a Mato Grosso, ela foi sobretudo elaborada por várias partes da Província do Paraguai, esta iniciativa implicou gran-
jesuítas até 1767, data da expulsão destes religiosos das missões de des gastos financeiros. No entanto, e apesar da guerra então decla-
Moxos e Chiquitos. Essa cartografia, manuscrita ou posteriormente rada entre as coroas ibéricas e do menor poder militar do governa-
impressa, reveste-se de um elevado rigor matemático e represen- dor D. António Rolim de Moura, apenas se registaram alguns con-
ta os conhecimentos obtidos com as viagens desenvolvidas por frontos, acabando inesperadamente as tropas castelhanas por 
aqueles religiosos. No entanto, apesar da sua expulsão dos territóri- retirar, oficialmente pelas dificuldades causadas pelas doenças nos 
os coloniais americanos, regressados à Europa, os padres jesuítas militares. Importa, contudo, com base nos inquéritos que as autori-
continuam a desenhar mapas com base nas informações anterior- dades castelhanas efectuaram, avaliar verdadeiramente os moti-
mente adquiridas. É o que sucedeu, por exemplo, com o padre vos. No entanto, esta expedição originou a elaboração de um 
Francisco Javier Eder. Após o seu regresso da América, traçou uma mapa com o traçado do percurso, actualmente no Archivo General 

28carta da Província de Moxos, actualmente existente em Budapes- de Indias, em Sevilha . Desse mapa foram elaboradas várias varian-
23 29te . Também com base nos seus escritos, após a sua morte foi publi- tes existentes na Biblioteca Nacional, em Madrid .

cada por Pal Mako, uma descrição dessa província jesuítica na Com as informações recolhidas nesta, mas também numa 
24qual foi incluída um novo mapa . Nas Lettres Edifiantes foi igual- segunda Expedição de Moxos, ocorrida em 1766, durante o gover-
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no de D. Pedro da Câmara, ainda com o objectivo de desalojar os guai até ao rio Guaporé. Por isso, o Comissário da terceira partida 
portugueses do Forte de Nossa Senhora da Conceição e também espanhola do Tratado de Santo Ildefonso, propôs num mapa elabo-
fracassada, foi elaborado em 1769, pelo Capitão Miguel Blanco e rado em finais de 1791 uma solução para esse troço daquela frontei-

30 33Crespo, um mapa existente no Archivo General de Indias . ra, actualmente existente no Museo Naval, em Madrid . Neste arqui-
Estas duas expedições foram essenciais para o conheci- vo existem ainda dois esboços que foram certamente elaborados a 

mento do território das missões de Moxos pelas autoridades caste- partir de cartas portuguesas, o que também ilustra as actividades de 
lhanas. Na verdade, os espanhóis não dispunham de muitas infor- espionagem desenvolvidas com o objectivo de se obterem conhe-

34mações sobre os territórios ocupados pelos missionários. A propósi- cimentos geográficos e cartográficos .
to de Chiquitos, em 1756, ao proceder à recolha de notícias sobre O vale do Paraguai foi a outra das áreas privilegiadas na pro-
as comunicações do Rio da Prata com estas missões, Manuel Antó- dução cartográfica espanhola nas últimas décadas do século. Isso 
nio de Flores lamentava-se da ausência delas nos arquivos de justifica-se pela ocupação que então se encontravam a desenvol-
Assunção onde, segundo o mesmo, a «incuria y abandono han ver na região, numa clara disputa com os portugueses. Um dos maio-

31sido tan completos, que no se conserva memoria […]» . Mas a ver- res exemplos é a Carta Reducida del Tramo del Rio Paraguay, com-
dade é que o domínio jesuíta na região dificultava o acesso à prehendido entre la ciudad de la Asunción y la boca del rio Jaurú, 
mesma pelos espanhóis. Por isso, as actividades demarcadoras existente no Archivo Histórico Nacional de Madrid, a qual apresenta 

35decorrentes do Tratado de Madrid assinalam pela primeira vez a um curioso processo de laboração . No seu traçado, para o troço 
presença de representantes das autoridades castelhanas na compreendido entre o estreito de S. Francisco Xavier e a foz do rio 
região do alto Paraguai, pois os territórios pertencentes àquela Jaurú, foi usado como base um mapa elaborado no âmbito das 
coroa eram ali ocupados pelas missões jesuítas. Daí que tenham demarcações do Tratado de Madrid, de 1753. O restante rio Para-
aproveitado essa ocasião para recolher o máximo de informações guai até à cidade de Assunção foi representado com base nos resul-
possível sobre esta parte da América portuguesa, tendo a espio- tados obtidos com a expedição efectuada desde esta cidade até 
nagem sido uma prática incentivada. Nova Coimbra, em 1790, por Martin Boneo e Inácio de Pasos, por 

Após a expulsão dos religiosos, as preocupações castelha- ordem do governador do Paraguai, para desalojar os portugueses 
nas relativas à fronteira com Mato Grosso assumem uma grande desse presídio por ele desrespeitar a linha de limites de 1777. No 
importância, sobretudo no que se refere a duas áreas fundamen- Museu Naval de Madrid existe um outro mapa que parece ser um 

36tais. Uma é a do rio Guaporé, onde os portugueses haviam instala- esboço deste último .
do a fortaleza do Príncipe da Beira. Nesse contexto, em 1788, o Anterior a este é um mapa, provavelmente de José de Custó-
governador do Paraguai, Lázaro de Ribera, enviou para Madrid dio Sá e Faria, quando este já se encontrava ao serviço da coroa de 
um mapa em que procurava demonstrar a intenção portuguesa Madrid, representando a localização da Vila Real de Nossa Senhora 
de não abandonar o referido forte e a aldeia de São João, ao con- da Conceição, espanhola, na margem oriental do Paraguai e da 

32trário do que estabelecia o Tratado de Santo Ildefonso . O proces- aldeia de Nossa Senhora de Belém, de índios Guaicurús, na margem 
so de definição da fronteira com a América espanhola nesta norte do rio Ipané, que, segundo o tratado de Santo Ildefonso, ficari-
região prolongou-se ao longo de toda a segunda metade do sécu- am ambas sob domínio português. Por isso é também aí apresenta-
lo. Um dos troços dessa fronteira que maior discussão causou foi o da uma solução para esta questão, propondo uma alteração dos 

37que se referia ao espaço situado desde a foz do rio Jaurú no Para- limites estabelecidos naquele tratado . Observamos assim, que a 

REVISTA ELETRÔNICA 4    DOCUMENTO MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 

40



definição e o estabelecimento de limites da fronteira entre a se de instrumentos fundamentais para iniciar qualquer pesquisa e 
região de Mato Grosso e a América espanhola é uma constante para avaliar e conhecer a importância dessas colecções. Dessas 
que se prolonga durante toda a segunda metade do século. publicações destacamos aqui, pela sua temática e especificidade, 

o catálogo A Mais Dilatada Vista do Mundo. Inventário da colecção 
38cartográfica da Casa da Ínsua . Ao tratar de uma riquíssima colec-

ção privada, este catálogo assume ainda uma muito maior impor-
tância, pois o acesso aos espécimes cartográficos não é tão simples 
como a pesquisa em colecções públicas. Para colecções públicas 

No estudo que nos encontramos a desenvolver, no âmbito 
portuguesas existe o catálogo A Nova Lusitânia. Imagens cartográfi-

de uma tese de doutoramento sobre esta fronteira no século XVIII, 
cas do Brasil nas colecções da Biblioteca Nacional (1700-1822), que 

estamos a construir um inventário exaustivo de todos os exempla-
trata a colecção cartográfica relativa ao Brasil da Biblioteca Nacio-

res cartográficos manuscritos (originais, cópias ou variantes) e 39nal de Portugal . Para as colecções dos principais arquivos espa-
impressos que conseguimos localizar, relativos à capitania de 

nhóis foi publicado o importante inventário Cartografia Manuscrita 
Mato Grosso e à fronteira com a América espanhola. Para cada 

do Brasil nas Colecções Espanholas (1500-1822), no âmbito do pro-
peça cartográfica é preenchida uma ficha onde consta o título, o 40jecto Resgate . Para além destas publicações mais recentes, impor-
autor, a data e local da produção do mapa, a escala e a sua des-

ta aqui recordar inventários mais antigos, e ainda imprescindíveis 
crição física. Procuramos ainda analisar o conteúdo do mapa, 

para qualquer pesquisa, da autoria de Isa Adonias ou de Pedro Tor-
contextualizando a sua elaboração, e fazer referência aos docu- 41res Lanzas, apenas para citar alguns exemplos .
mentos manuscritos ou publicados a ele relativos. Referimos tam-

Numa época em que os meios tecnológicos facilitam, mesmo 
bém a bibliografia editada onde cada mapa é reproduzido ou 

à distância, o acesso às peças cartográficas, é de destacar o pro-
estudado. Terminamos com a indicação da região a que o mapa 

jecto Biblioteca Virtual da Cartografia Histórica do século XVI ao 
se refere e a cota da sua localização no respectivo arquivo.

XVIII, desenvolvido na Fundação Biblioteca Nacional no Rio de Jane-
Por diversas razões, a nossa pesquisa foi limitada a arquivos 42iro . Outro exemplo é o Arquivo Digital de Cartografia Urbana, que 

portugueses, espanhóis e brasileiros. Por isso, neste texto não sur-
reúne e, nalguns casos, reproduz, espécimes cartográficos que 

gem quaisquer referências a mapas de arquivos da América de 
como o próprio título sugere tratam sobretudo questões relaciona-

língua castelhana. Com isto não pretendemos diminuir a importân- 4das com a urbanização, embora não exclusivamente . 
cia desses arquivos, os quais, a partir do que sabemos existir em 

Relativamente aos arquivos públicos, os grandes núcleos da 
alguns deles, nomeadamente na Argentina, mereciam pelo 

documentação por nós inventariada encontram-se no Brasil. A Bibli-
menos igual importância que aqueles por nós visitados. Mesmo 

oteca Nacional, e o Arquivo Histórico do Itamaraty, no Rio de Janei-
assim, ao proceder à elaboração do referido inventário, já locali-

ro, apresentam as maiores colecções, sendo o primeiro desses acer-
zámos, entre originais, cópias ou variantes, mais de duas centenas 

vos constituído sobretudo por originais, enquanto no segundo se 
de peças cartográficas e iconográficas relativas ao território da 

encontram muitas cópias. O Arquivo Histórico do Exército, possui 
antiga Capitania de Mato Grosso ou a territórios seus confinantes.

também um vasto acervo, na sua maioria constituído por cópias 
Nos últimos anos têm sido publicados diversos catálogos e 

elaboradas no século XIX, muitas delas por ordem do General Ron-
inventários de enorme importância sobre colecções cartográficas 

don, aquando da preparação das suas actividades em Mato Gros-
relativas ao Brasil em diversos arquivos, públicos ou privados. Trata-

AS COLECÇÕES DOS ARQUIVOS PORTUGUESES, ESPANHÓIS E 
BRASILEIROS
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so. O acervo do Serviço de Documentação da Marinha, no Rio de Mato Grosso. Os 179 mapas manuscritos da sua colecção, a maioria 
Janeiro, apresenta poucas cartas relativas a Mato Grosso, embora deles relativos àquela Capitania, são datados ou datáveis da 
de grande importância. Ainda no Brasil outras instituições dispõem segunda metade desse século e foram mandados levantar ou dese-
de peças cartográficas relativas a Mato Grosso, embora em núme- nhar pelos seus possuidores, os governadores Luís de Albuquerque 
ro reduzido. Entre elas encontram-se o Arquivo Nacional, no Rio de de Melo Pereira e Cáceres e seu irmão João de Albuquerque de 
Janeiro, e a Biblioteca Mário de Andrade e o Instituto de Estudos Melo Pereira e Cáceres.
Brasileiros da USP, em São Paulo. A dispersão dos mapas por todos estes arquivos compreende-

Em Portugal, os mapas setecentistas relativos a Mato Grosso se, muitas vezes, pelas vicissitudes que os acervos enfrentaram com 
encontram-se dispersos por vários arquivos públicos, não se desta- a passagem do tempo. Por exemplo, a riqueza da Biblioteca Nacio-
cando nenhum por uma quantidade muito elevada. Em Lisboa nal no Rio de Janeiro justifica-se pela ida da Biblioteca Real com o 
encontramos mapas no Arquivo Histórico Ultramarino, na Acade- príncipe D. João para o Brasil. As colecções da Biblioteca Pública 
mia das Ciências, na Biblioteca Nacional de Portugal e na Direc- Municipal do Porto e da Casa da Ínsua pela actuação dos seus pri-
ção dos Serviços do Exército. Na Biblioteca Pública Municipal do meiros possuidores. Os acervos do Arquivo Histórico Ultramarino, dos 
Porto existe um conjunto de cartas proveniente do espólio de Luís arquivos de Sevilha e de Simancas, da Academia das Ciências de 
Pinto de Sousa Coutinho, Governador de Mato Grosso e 1º Viscon- Lisboa e de outras colecções pela própria história das instituições a 
de de Balsemão. A Biblioteca Pública de Évora e o Observatório que pertencem. Noutros casos, porém, desconhece-se as razões 
Astronómico de Coimbra encontram-se entre as instituições que que justificam a sua localização em determinados locais.
contam com alguns mapas. Esta última instituição, por exemplo, No entanto, fazer história da cartografia implica uma análise 
apresenta um conjunto de três mapas de grandes dimensões e de da documentação escrita coeva. Só é possível contextualizar a pro-
enorme importância para a região sul da Capitania, pois foram dução dos mapas com o acesso a essa documentação. É funda-
elaborados por José Custódio de Sá e Faria após a sua viagem ao mental saber que processos foram utilizados na recolha das informa-
Iguatemi. ções presentes nos mapas. Houve selecção nas informações neles 

Em Espanha, diversas instituições apresentam no seu acervo representadas? Que métodos foram utilizados na sua elaboração? 
peças cartográficas referentes aos domínios castelhanos fronteiros Com que finalidade foram produzidos? Que tipo de utilização mere-
a Mato Grosso. Em Madrid, encontram-se exemplares no Museo ceram os mapas produzidos? Em que contextos foram os mapas 
Naval, no Archivo Histórico Nacional, na Biblioteca Nacional e no utilizados?
Arquivo do Centro Geográfico do Exército. No entanto, no Archivo Ora, provavelmente todos eles, quando enviados para as 
General de Simancas e, sobretudo, no Archivo General de Indias, autoridades ou particulares a quem se destinavam foram acompa-
em Sevilha, encontram-se os núcleos mais significativos. nhados, pelo menos, com uma carta, oficial ou privada. Muitos, 

Nas colecções privadas, a colecção de Guita e José Mindlin como vimos, ilustravam roteiros, diários ou descrições. No entanto, 
conta com um importante mapa para a história da cartografia encontrando-se inclusivamente no mesmo arquivo os dois tipos de 
setecentista de todo o Brasil e não apenas de Mato Grosso. Trata- documentos originalmente enviados em conjunto, devido a vicissi-
se da Descripçam do continente da América Meridional. No tudes várias, muitas vezes por concepções vigentes da organização 
entanto, é a colecção da Casa da Ínsua que se destaca como um interna dos próprios arquivos, eles acabaram por ser separados, não 
dos maiores conjuntos cartográficos do século XVIII relativos a ficando qualquer referência à sua ligação original. Se no caso dos 
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roteiros, diários ou descrições o seu reagrupamento é relativamen- das Relações Exteriores, Instituto Rio-Branco, Rio de Janeiro, 1971, 
te fácil, quando ainda existentes, o mesmo não sucede com a tomo II, pp. 217-227. Na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, exis-
correspondência, pois na mesma carta eram frequentemente tem diversos exemplares deste tipo de cartografia. Entre eles encon-
tratados diferentes assuntos que não surgem referidos nos inventá- tram-se o [Mapa da região das monções de São Paulo a Cuiabá], 
rios. Isso implica um trabalho exaustivo de leitura pormenorizada ca. 1720, FBN, Rio de Janeiro, ARC.029,04,001, e a carta Parte do 
da documentação escrita. Só por isso se justifica, por exemplo, que governo de S. Paullo [e] parte dos domínios da Coroa de Castella, 
só recentemente tenhamos conseguido identificar o desenhador post. a 1730, FBN, Rio de Janeiro, ARC.030,03,002.
dum importante conjunto de cartas traçadas durante o governo 

4de D. António Rolim de Moura. AHU, Carta de Diogo Soares, Rio de Janeiro, 4-7-1730, Rio de Janeiro, 
Mas se muitas vezes dispomos dos mapas e não da docu- Documentos Avulsos, 1730, antiga catalogação.

mentação escrita a eles relativa, também se verifica o contrário. 
5Trata-se daquilo que designamos de cartografia ausente. Sabe- Colecção Guita e José Mindlin, São Paulo. Sobre este mapa, ver 

mos da sua elaboração, conhecendo muitas vezes o contexto em Mário Clemente Ferreira, «Uma ideia de Brasil num mapa inédito de 
que ela ocorreu, mas desconhecemos a localização dos mapas, 1746», in Oceanos, nº 43, Comissão Nacional para as Comemora-
ou sequer se eles sobreviveram ao passar do tempo. Por exemplo, ções dos Descobrimentos Portugueses, Lisboa, 2000, pp. 184-195.
localizámos um importante documento escrito pelo jesuíta Carlos 

6Hirschko, membro das equipas espanholas de demarcação do [Mapa da bacia hidrográfica dos rios Guaporé e Mamoré, com a 
Tratado de Madrid, onde descreve o mapa que elaborou do rio localização das missões da Sociedade de Jesus], João Gonçalves 
Madeira, mas desconhecemos a localização deste. De outros, Pereira, 1743, A.H.U., Cartografia Manuscrita, Mato Grosso, nº 850.
sequer sabemos se chegaram a ser elaborados, como o primeiro 

7aqui referido, relativo às notícias de 1717 sobre a presença de jesuí- Sobre a elaboração do Mapa das Cortes, ver Mário Clemente Ferre-
tas castelhanos junto do rio Paraguai. ira, «O Mapa das Cortes e o Tratado de Madrid – a cartografia a ser-

viço da diplomacia», in Varia Historia, vol. 23, nº 37 (Janeiro-Junho 
2007), Departamento de História, Programa de Pós-Graduação em 
História, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007, pp. 51-69.¹Este trabalho foi elaborado a partir do texto que serviu de base à 

palestra apresentada no Seminário Permanente de História do 
8Entre os mapas desenhados por Diogo José Pereira encontra-se a Brasil, a 4 de Dezembro de 2010, em parceria com João António 
célebre Carta Chorographica, ou Descripção demonstrativa das Botelho Lucídio, e organizado pelo Centro de História de Além-Mar 
terras, e rios mais principais, que se tem descoberto, e navegado, da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores.
des o limite Setentrional da Capitania de S. Paulo, até a divisão da 
America, no destricto de Villa-bella, Capitania do Matto-grosso […], ²AHU, Consulta do Conselho Ultramarino, Lisboa, 23-8-1720, Conse-
1754, Lisboa, Academia das Ciências, Série Azul, ms. 14/10.lho Ultramarino, cód. 233, f. 205vº.

9Tanto o «Mapa-Livro» como os três cadernos relativos à viagem ³Ver Jaime Cortesão, História do Brasil nos Velhos Mapas, Ministério 

NOTAS
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encontravam-se na Casa da Ínsua, Penalva do Castelo, em Portu- Sargento-Mor Luís Fagundes Machado e a carta hidrográfica de 
gal, entretanto destruídos por um incêndio. Ver J. C. Freitas Barros, José Gonçalves da Fonseca», in Anais Hidrográficos, t. XLIX (Suple-
Um português no Brasil. Luís de Albuquerque de Mello Pereira e mento), actas da VII Reunião Internacional de História da Náutica e 
Cáceres (1739-1797), ed. do autor, Lisboa, 1948 e Gilberto Freyre, da Hidrografia (Manaus, 1992), Diretoria de Hidrografia e Navega-
Contribuição para uma sociologia da biografia. O exemplo de Luiz ção, Rio de Janeiro, 1992, pp. 163-194.
de Albuquerque, governador de Mato Grosso no fim do século 

13XVIII, 2 vols., Academia Internacional da Cultura Portuguesa, Lis- Configuraçaõ da Chapada das Minnas do Mato Grosso, [José Gon-
boa, 1968. No segundo volume da sua obra, entre as páginas 199- çalves da Fonseca],ca. 1750, A.H.U., Cartografia Manuscrita, Mato 
208, Gilberto Freyre reproduziu o «Mapa Livro». Grosso, nº 858.

10 14Carta de toda a porção d'America Meridional que pareceo Mapa Geografico hecho por orden de Sus Mag.es Catholica, y 
necessaria a manifestar a viagem de 569 legoas commuas, que da Fidelis.ma Que comprehende la Demarcacion de la Linea de Divisi-
escala e cidade do Rio de Janeiro, executou por terra, em 17 do on des de el Salto grande del Rio Paraná, hasta la boca del Rio Jaurú 
mez de Mayo de 1772, para Villa Bella da Santissima Trindade, o en la America Meridional. Egecutada Por las Terceras Partidas que 
governador e capitão general do Estado do Mato Grosso e Cuia- subieron por el Rio Paraguay. Año de 1754, Rio de Janeiro, Mapote-
bà, Luis d'Albuquerque de Mello Pereira e Caceres […], 1772, Rio ca do Itamaraty, nº 758. Sobre a actuação da terceira partida de 
de Janeiro, Mapoteca do Itamaraty, 779 at – 1772 / 1859 – 3010-IA. demarcação do sul, do Tratado de Madrid, ver Mário Clemente Fer-

reira, O Tratado de Madrid e o Brasil Meridional. Os trabalhos demar-
11Sobre o papel dos particulares e do Estado na exploração do cadores das partidas do sul e a sua produção cartográfica (1749-
território ver Mário Clemente Ferreira, «Colonos e Estado na revela- 1761), Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobri-
ção do espaço e na formação territorial de Mato Grosso no século mentos Portugueses, Lisboa, 2001, pp. 172-188. 
XVIII: notas de uma investigação», in Territórios e Fronteiras – Revista 

15do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Fede- Mappa Geographico, da Terceira Partida de divisões, que com-
ral de Mato Grosso, vol. 7, nº1, Janeiro/Junho 2006, EDUFMT, Cuia- prehende do Salto grande do Rio Paraná, até a boca do Rio Jaurú, 
bá, 2006, 37-56. aonde se colocou hum dos Marcos de mármore, em o dia 14º de 

Janeyro do anno de 1754. V.ª Bella 5 de M.ço de 1759, Rio de Janeiro, 
12Carta hydrografica, Em que se descreve as origens de varios E Arquivo Histórico do Exército, 047-M-1-G.2.
grandes Rios da America Meridional Portugueza, e muito especial-

16mente O nascimento do Rio da Madeira, E os rumos da sua dire- Carta Limitrofe do Paiz de Mato Grosso e Cuyaba. Desde a foz do 
ção, com os Rios que saõ colatheraes, atê entrar no famoso Rio Rio Mamore athe o Lago Xarayes e seus Adjacentes. Levantado 
das Amazonas observando tudo exactamente por ordem se S. pellos Officiaes da Demarcaçaõ dos Reais Dominios de Sua Mages-
Mag. Fidelissima no anno de 1750, José Gonçalves da Fonseca, Rio tade Fidelissima desde o anno de 1782 athe o de 1790. Correcta 
de Janeiro, Serviço de Documentação da Marinha, 912.811 A-XIII- com as Observaçoens Astronomicas em todos os logares notaveis, 
1797 C837. Sobre esta carta, ver Max Justo Guedes e Marly Jobim António Pires da Silva Pontes, [1790?], Lisboa, Academia das Ciênci-
Gomes, «Primórdios da Exploração do Rio Madeira: a “escolta” do as, Inv. Arm. 1-3-6.
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mais Ocidental  d'America Portugueza q. com o destino de Ser envi-
17Um exemplo é a Planta do Novo Forte de Coimbra Situado na ada a prez.ª do ILL.mo e Ex.mo Snr. Conde de Valadares, mandou 
margem Occidental do Paraguay na Latit. de 19º 55' e Long. de levantar Luiz d'Albuquerque de Mello Pereira, e Cáceres, Gov.or e 
320º e 2' […], Ricardo Franco de Almeida Serra, 1797, Mapoteca do Cap.am Gen.al da m.ª Cap.ta em 25 de Março de 1775, IEB – USP, 
Itamaraty, 1797 / 779.2 hkcmf-C23 1797S I.1273. Colecção J. F. de Almeida Prado, 23, folha 12.

18 23Mappa Topographico Do terreno comprehendido entre os Rios Moxos Mission de la Compañia de Jesus de la Prov.a que fue del 
Paraguay, e Paraná em que se ve a Povoação e Praça de Villa Peru, Francisco Xavier Eder, post. a 1767, Biblioteca da universidade 
Real da Conceição fundada de novo pelos Cast.os sobre a borda ELTE, Budapeste, A-17.
do Rio Paraguay entre duas Aldeyas do gentio Cavaleiro nova-

24mente convertidos e tudo obrado no anno de 1773, José Custódio Francisco Xavier Eder, Descriptio Provinciae Moxitarum in Regno 
de Sá e Faria, Mapoteca do Itamaraty, Arq. Hist. – 1773 / Inv. 31816. Peruano, Budapeste, 1791. O mapa incluído nesta obra é Provincia 

Moxos Americ  Meri e MS Franc Xav. Eder S. Iesu Anno MDCCLXXXXI 
19Um dos exemplos é a Idêa Topografica do Rio Paraguay desde o delin., Budapeste, 1791.
Prezidio de Nova Coimbra athe Villa Real Novo Estabelecimento 

25Espanhol sobre a margem oriental do Paraguay, sinco legoas supe- Mission des Moxes etablie les PP. de la Comp.e de JESUS dans le 
rior a boca do Rio Ipanê que pelo mesmo lado desagoa nelle […], Perou, Paris, 1717, in Lettres Edifiantes et Curieuses, Ecrites des Missi-
João de Almeida Pereira, ca. 1792, A.H.U. Cartografia Manuscrita, ons Etrangeres, par quelques Missionaires de la Compagnie de Jesus, 
Mato Grosso, nº 857. Chez Nicolas Le Clerc, Paris, 1717, vol. XII, entre pp. XXVIII-1.

20 26Sobre a história desta fortaleza ver Heloisa Liberalli Bellotto, Autori- Mission de Mojos de la Compañia de IHS de el Peru, Javier Iraizos, 
dade e conflito no Brasil colonial: o governo do Morgado de Mate- post. a 1717, Biblioteca Pública de Évora, Gav. 2, Pasta C – nº 49.
us em São Paulo (1765-1775), 2ª edição revista, Alameda, São Pau-

27lo, 2007, pp.103-145 e 229-271. Paraquariae Provinciae Soc. Jesu cum adjacentib.s novissima des-
criptio post iteratas peregrinationes, & plures observationes Patrum 

21Um desses exemplos é o conjunto de 19 mapas intitulado Missionariorum eiusdem Soc. Tum huius Provinciae, cum & Peruanae 
Demonstrasão e Configurasão dos Rios Tietê, Paraná, e Ygatemy, accuratissime delineata, Anno 1722, Juan Francisco Dávila, Roma, 
desde a Freguezia de Araritaguaba, té à Prasa de N. S.ª dos Praze- 1726.
res do mesmo R.º Ygatemy. Feita por ordem de Sua Magestade por 

28Jozê Custodio de Sâ, e Faria, Brigadeiro dos Ex.tos do mesmo S.nr Mapa de las Missiones de la Compañia de Jhs en el Territorio de 
Ano de 1774,  José Custódio de Sá e Faria, Mapoteca do Itama- Moxos i Chiquitos en la Guvernacion i Comandancia G.ral de Santa 
raty, 1867 – 9365 / 9384 – IA. Crus de la Sierra Marcando en el, el Terreno de S. M. C. que ocupan 

los Portugueses, seg.n las mas Exactas noticias, adquiridas por los 
22É o que sucede por exemplo, na Carta Topográfica em q. se Oficiales que han servido en la Expedicion de Moxos, Antonio Ayme-
observam os lemites, e extençaõ da Cap.ta de Matto Groço a rich y Villajuana, 1764, Archivo General de Indias, Sevilha, MP, Buenos 
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Aires, 66.
35Carta Reducida del Tramo del Rio Paraguay, comprehendido entre 

29Uma dessa variantes é o Plan, y Descripc.on Que comprehende el la ciudad de la Asunción y la boca del rio Jaurú; formada desde el 
territorio de las Missiones y Pueblos de Moxos, y Chiquitos perte- Estrecho de San Francisco Xavier hasta la Asunción: En virtud de lo 
nec.tes al Gob.º de S.ta Cruz de la Sierra, y los q. uzurpan los Portu- mandado por el Señor Gov.or Yntendente, y Coman.te General de 
gueses â Su Mag.d Católica, [António Aymerich y Villajuana], la Provincia del Paraguay D.n Joaquín Alos, en la Ynstruccion, que 
[1776], B.N., Madrid, Ms. 3112 , entre fs. 174 v. – 175 r. dió para el descubrimiento y requirimiento de los Portugueses situa-

dos en las margenes de este Rio. Lo restante es copia de la que for-
30Mapa Que comprehende las Missiones de Moxos y Chiquitos, Mar- maron los Demarcadores el año de 1753, Inácio de Pasos, ca. 1790,  
cando en el terreno de S. M. C. que ocupan los Portugueses, según Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado, MPD, Sig.ª 685.
las más exactas noticias adquiridas y observaciones echas en las 

36dos Expediziones de Moxos el Año 1763 y de 766 […], Miguel Blanco Carta reducida del Rio Paraguay, desde la Asumpcion hasta el 
e Crespo, 1769, Archivo General de Indias, Sevilha, MP, Buenos Presídio de Coimbra en el estrecho de San Francisco Xavier donde se 
Aires, 78. establecieron los Portugueses en [sic] Lebantado por D.n Ignacio de 

Pasos 1.r Piloto de la R.l Armada y Geografo de la 3.ª Partida de 
31Carta de Manuel António de Flores para o Marquês de Valdelirios, Demarcacion, destinado a este reconocimiento com motivo de 
Buenos Aires, 14-8-1756, in Jaime Cortesão, Alexandre de Gusmão d.ho establecimiento Portugues de que se tubo noticia estrajudicial 
e o Tratado de Madrid, parte V, Ministério das Relações Exteriores, en la Asumpcion del Paraguay en Sept.re de 1790, Inácio de Pasos, 
Instituto Rio Branco, Rio de Janeiro, 1963, p. 281. Museo Naval, Madrid, 42-C-06.

32 37Plano de la parte del Rio Ytenes ó Guaporé que corre por la fron- Demonstracion Geografica de la situacíon en que se hallan los pue-
tera de la Provincia de Moxos, 1788, Archivo Histórico Nacional, blos de N. S.rª de la Concepcion, de Españoles, y de N. S.ra de Belén, 
Madrid, Estado, MPD, Sig.ª 89. de Indios Guaycurus, que segundo el Tratado Preliminar quedan 

comprehendidos en la Demarcacíon de Portugal, [José Custódio de 
33Bosquejo que manifesta la Posicíon respectiva de las Misiones de Sá e Faria], 1779, Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado, MPD, 
Chiquitos, parte de las de Moxos, el Distrito de St.ª Cruz de la Sierra, y Sig.ª 129.
el curso, y direccion de los principales Ríos, que corren por dichos 

38Terrenos, y circuyen sus Limites dirigido à la Superioridad, por el A Mais Dilatada Vista do Mundo. Inventário da colecção cartográ-
Comisario de la 3ª Part.da Demarcadora en 12 de Diciembre de fica da Casa da Ínsua, coord. de João Carlos Garcia, Comissão Naci-
1791, Museo Naval, Madrid, 38-C-08. onal para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 

Lisboa, 2002.
34 39Trata-se da carta [Região desde o Rio de Janeiro a Vila Bela], A Nova Lusitânia. Imagens cartográficas do Brasil nas colecções da 
segunda metade do século XVIII, Museo Naval, Madrid, 38-C-12 e Biblioteca Nacional (1700-1822), coord. de João Carlos Garcia, 
da carta [Região desde Cuiabá às minas de Mato Grosso], segun- Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos 
da metade do século XVIII, Museo Naval, Madrid, 38-C-05. Portugueses, Lisboa, 2001.
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40Juan Vicente Bachiller Cabria, Cartografía Manuscrita de Brasil en 
las Colecciones Españolas (1500-1822) - Cartografia Manuscrita do 
Brasil nas Colecções Espanholas (1500-1822), Centro de Estudios 
Brasileños, Universidade de Salamanca, 2008.
41 Isa Adonias, Mapas e planos manuscritos relativos ao Brasil coloni-
al conservados no Ministério das Relações Exteriores e descritos por 
Isa Adonias para as Comemorações do Quinto Centenário da 
morte do Infante D. Henrique, 2 vols., Brasília, Ministério das Rela-
ções Exteriores, 1960; Isa Adonias, A cartografia da região amazó-
nica, 2 vols., Conselho Nacional de Pesquisas, Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazónia, Rio de Janeiro, 1963; Pedro Torres Lanzas, 
Catalogo de Mapas y Planos, Buenos Aires, tomo I, reimpressão, 
Archivo General de Indias, Ministerio de Cultura, Dirección General 
de Bellas Artes y Archivos, Sevilha, 1988.

42 Acessível em http://bndigital.bn.br/cartografia/projeto.html

43 Acessível em http://cartografiaurbana.ceurban.com/
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O presente artigo tem por escopo realizar um estudo acerca dos Murais da Libertação, localizados na Prela-
zia de São Félix do Araguaia/MT, que mais do que uma função estética, cumprem uma função pedagógica, no 
que diz respeito à constituição e consolidação da identidade de parte da população local. O objeto de investiga-
ção, os Murais, permitirá uma efetuar interface com as discussões de memória coletiva, a noção de Ima-
gem/Documento e Imagem/Monumento perpassando pela constituição de identidade. A presente investigação 
destaca ainda o uso da fonte iconográfica, visto que o estudo dos Murais do Araguaia pode ser percebido como 
uma chave explicativa importante para a interpretação da história recente local, desde que o analista possa per-
cebê-lo como produto das relações concretas do contexto em que os mesmos estão inseridos. Nesse sentido, é 
nossa proposta fazer uma investigação relacionando os painéis com a constituição da identidade e memória, 
tomando como referência as imagens constantes nos Murais do Araguaia. A leitura e análise desse material possibi-
lita a percepção - por parte do investigador - de inúmeras experiências e projetos da população residente na 
região, contribuindo de forma significativa para a constituição da identidade da população local.

Palavras-chave: Murais da Libertação - Monumento - Documento.

The scope of this paper is a study on the Murals of Liberation, located in the Prelature of São Félix do Araguaia / 
MT, more than an aesthetic function, fulfill an educational role, as regards the establishment of local population con-
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solidation of its identity. The object of investigation, the murals, 
which will interface   the discussions of collective memory, the 
notion Photo / Document and Image / Monument passing through 
the constitution of identity. This research also highlights the use of 
iconographic source, since the study of the Araguaia Murals can 
be perceived as an important explanatory key for the interpreta-
tion of recent history site, since the analyst may perceive it as a 
product of the concrete relations of context in which they are 
inserted. In this sense, our proposal relating to an investigation pan-
els with the constitution of identity and memory, taking as reference 
the images on the Murals of Araguaia. The reading and analysis of 
this material allows the perception - by the researcher - in numerous 
experiments and projects of the resident population in the region, 
contributing significantly to the establishment of the identity of the 
local population.

Keywords: Murals of Liberation - Monument - Document

CONSIDERAÇÕES INICIAIS/CONTEXTO HISTÓRICO

A

a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem.i 
Diante desta afirmação de Febvre, podemos referir, que há uma 
infinidade de variante, as quais foram (re) significadas, passando a 
contribuir na escrita da história, ou seja, com uma possibilidade 
maior de fontes, que nos possibilitam a atribuir significados ao 
passado, tendo em vista, a arte, dentre tantas outras. Cumpre referir 
as ponderações de Bloch, que não apenas ampliava a restrita 
noção de documento como lhe fornecia um novo quadro de 
reflexões: o documento seria não apenas um resto, um vestígio do 
passado, mas um produto do passado, ou seja, produzido por 
relações de força assimétricas, desiguais sempre, de um passado 
agônico, irregular e contingente.ii

Na nossa investigação priorizamos as imagens – Murais da 
Libertação – como fonte iconográfica e o objeto de estudo. Vale 
ressaltar ainda, que quando da utilização das imagens como fonte 
histórica, ultrapassamos a questão do sentido ilustrativo, da estética, 
e nos apropriamos de tal manifestação cruzando com um maior 
número de fonte, para assim, conseguirmos alcançar e atribuir um 
sentido ao passado. Lembrando sempre, que as imagens são 
históricas, que carecem de uma análise técnica e estética do 
contexto histórico do qual está inserida. A partir desta variável iremos 
discutir a questão da memória coletiva, ao passo, que nos painéis área da história, ciência, aponta para um desapego as 
podemos destacar alguns elementos daquela população que fontes iconográficas, mesmo tendo em vista, a revolução 
utilizam os Murais da Libertação não somente para decoração, mas na historiografia, a partir da Escola dos Annales, com uma 
também como uma forma de crítica social e mescla de motivos maior abrangência no conceito de fonte, não contemplando 
religiosos quando da confecção das referidas obras, estamos somente o documento escrito, mais também, qualquer vestígio ou 
diante de um esforço significativo no que diz respeito à constituição manifestação deixada pelo homem.
de uma memória coletiva, sempre em processo de disputa.Como bem assevera Febvre, a história faz-se com 

No que tange o contexto histórico, o Nordeste do Estado de documentos escritos, sem dúvidas. Quando eles existem. Mas ela 
Mato Grosso, um lugar distante, não somente no aspecto pode fazer-se, ela deve fazer-se sem documentos escritos, se os 
geográfico como também de ausência de uma infra-estrutura; não houver. Com tudo o que engenho do historiador pode 
manifestações culturais; entre outros. A região em estudo permitir-lhe utilizar para fabricar o seu mel, a falta de flores 
corresponde aos municípios de Alto Boa Vista, Bom Jesus do habituais. Portanto, com palavras. Com signos, com paisagens e 
Araguaia, Canabrava do Norte, Confresa, Luciara, Novo Santo telhas. Numa palavra, com tudo aquilo que pertence ao homem, 
Antônio, Porto Alegre do Norte, Ribeirão Cascalheira, Santa Cruz do depende do homem, serve o homem, exprime o homem, significa 
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Xingu, Santa Terezinha, São Félix do Araguaia, São José do Xingu, O maior problema da região sempre foi o latifúndio, sendo 
Serra Nova Dourada, Vila Rica e Querência, que pertence à que os titulares dessas áreas, grande parte com títulos forjados, 
microrregião de Canarana. A população da localidade não desconsideravam toda e qualquer forma de ocupação da terra 
passa dos 150.000 habitantes, bastante dispersos, sendo que não a sua, sendo absolutamente contrários a qualquer 
importante referir que a mesma ficou conhecida nacionalmente possibilidade do fracionamento de terra ou do reconhecimento de 
como o "Vale dos Esquecidos" pela precária atuação do Estado. outras formas de acesso à mesma.

A economia local é baseada na pecuária e na agricultura, A ascendência desse grupo social, aliada à fragilidade do 
voltadas tanto para o auto-sustento quanto para a Estado, provocava inúmeros desmandos, além da repressão 
comercialização. O solo fértil permite o cultivo de inúmeras violenta àqueles que questionavam o poder dessas elites. Como 
espécies vegetais, sendo importante também, a pecuária de cria, bem assevera Escribano: “Aqui, quem tinha dinheiro comprava o 
recria e corte. Encontra-se na área a maior parte dos silêncio, e os latifundiários, apoiados pela ditadura militar, tinham 
empreendimentos agropecuários, fazendas ou companhias, terra, dinheiro e pouca vontade de dar explicações sobre a origem 
aprovadas e financiadas pela SUDAMiii, dentre eles a antigas de sua riqueza” (ESCRIBANO, 2000, p. 24).
fazendas Suiá-Missu e BORDON, CODEARA, entre outras. Acerca da constituição do poder local e da sua relação 

Merece ainda destaque a presença, na região, de um com a questão fundiária achamos por bem citar (CARONE, 1975, p. 
significativo contingente de indígenas, em especial das etnias 85-86) que afirma:
Tapirapé, Carajá e Xavante, que sofreram intensamente com a 

A formação complexa e individualista de nossa implantação dos grandes projetos agropecuários na região.
expansão territorial se faz através de núcleos A área sob a jurisdição da Prelazia pode ser identificada 
isolados. Portugueses nobres, comerciantes ricos como um importante pólo de atração de migrantes vindos do 
e militares a serviço da Coroa, etc., estes Piauí, Ceará, Pará, Maranhão, Goiás, entre outros estados. Na sua 
recebem sesmarias, formando os primeiros 

maioria podem ser identificados como posseiros, que saíram de 
núcleos independentes e iniciando, por razões 

sua região na busca de melhores oportunidades. várias, um processo que prossegue no Império e 
Os moradores da Região da Prelaziaiv, até bem pouco República. Enquanto os latifúndios se estendem, 

tempo, não contavam com serviços públicos básicos (educação, praticamente não existe a ação do Estado; a 
saúde, transporte, energia, saneamento, entre outros), sendo, ausência do poder público facilita a presença do 

poder privado, que se arroga no direito de todos ainda hoje, evidente a precariedade desses serviços. Esse cenário 
os atributos legais.foi adequado para a presença muito intensa de manifestações 

clássicas do poder localv. A área da Prelazia de São Félix do 
Com efeito, frisamos que a modernização agropecuária no Araguaia pode ser descrita ainda como um local de contrastes: 

Brasil é implantada de foram desigual, possibilitando um profundo percebe-se uma prosperidade significativa resultante da 
descompasso social e político, bem como a convivência de implementação de projetos agropecuários que, por sua vez, 
situações e valores plurais, quando não contraditórios, fruto de uma resultou na expropriação absoluta das populações pobres que ali 
produção capitalista baseadas em relações não capitalistas.habitavam, população essa freqüentemente vitimada pelo 

Se a luta pela terra é marcada por elementos religiosos e de avanço da fronteira agrícolavi.
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valorização do trabalho, também é de onde emergem contrariando interesses importantes, especialmente dos 
concepções de direitos, não só de direitos tradicionalmente latifundiários e representantes do governo militar, o que fez com que 
negados, mas também de direitos que se incorporam às pautas o mesmo ganhasse a confiança dos moradores pobres da 
pela própria riqueza de contatos e perspectivas que a localidade.
modernidade oferece. (SAUER, 2010, p 20). Cumpre salientar ainda, a ação das ordens religiosas 

masculinas e femininas, além da atuação importante de um 
diaconato e de leigos muito comprometidos com a Prelazia e com a 
região. Esses grupos, juntamente com D. Pedro, passaram a 
identificar e a analisar os problemas e as dificuldades do local, O final dos anos 60 e a década de 1970 foi um período de 
destacando-se temas como: o trabalho no campo; a situação de recrudescimento do regime militar, especialmente no que tange a 
alguns peões que trabalhavam nas fazendas em condições supressão de direitos e garantias individuais possibilitada pela 
desumanas; os problemas indígenas; os conflitos fundiários; a vigência da Emenda Constitucional de 1969 e pela edição dos 
ausência de serviços públicos essenciais, trabalho escravo, entre Atos Institucionaisvii. Ademais, vivíamos um período de freqüente 
outros.violação dos direitos políticos, civis e humanos.

A Igreja local proclamava a possibilidade de uma sociedade A Igreja Católica, através de requerimento do Bispo de 
mais justa e igualitária de tal sorte a mobilizar a comunidade, que Goiás - à época Dom Tomás Balduíno – contatou algumas ordens 
passa a perceber-se de outra forma, valorizando sua trajetória, religiosas simpatizantes da Teologia da Libertaçãoviii. Naquele 
experiências, crenças e valores.contexto, veio para a região do Araguaia mato-grossense, no final 

Merece destaque o tratamento despendido às populações de julho de 1968, o Padre espanhol Pedro Casaldáliga,ix 
indígenas, que ficaram livres para manifestar seus credos, não assumindo a responsabilidade pelas diligências religiosas e 
havendo qualquer processo de evangelização que tentasse também a organização da população pobre do local, visto que a 
demovê-los desses princípios. Cumpre salientar, que essa postura, região já aparecia no cenário nacional como um local de conflitos 
em que pese ser majoritária, não foi aceita e seguida por todos os entre posseiros, latifundiários, peões e, principalmente, povos 
missionários católicos.indígenas.

Vale referir ainda, a publicação da Carta Pastoralxi Com a chegada desse religioso na região, o Vaticano criou 
identificada como o documento mais importante e polêmico oficialmente, no ano de 1970, a Prelazia de São Félix do Araguaiax. 
escrito por Casaldáliga, na qual o mesmo denunciava a violência, o Passado um ano, o religioso recebeu o título de Bispo, porém, 
trabalho escravo, à luta pela terra, a ocupação desordenada da diferente dos demais, seria um bispo com chapéu de palha, sem 
Amazônia, a luta dos povos indígenas, a destruição do meio mitra, báculo, nem pompa, para assemelhar-se às pessoas da 
ambiente, ou seja, a injustiça generalizada na região do Araguaia.região. (ESCRIBANO, 2000, p.46).

Em setembro de 1970, fez uma denúncia de trabalho O Bispo deparou-se com as péssimas condições de vida 
escravo intitulado “Feudalismo e Escravidão no Norte de Mato das pessoas que ali habitavam. Diante de todas essas 
Grosso'', onde o religioso catalão descrevia a situação dos dificuldades, Dom Pedro procurou auxiliar na resolução dos 
trabalhadores da região, caracterizado como servidão feudal, problemas do Araguaia. Segundo seu próprio depoimento, 
trabalhadores que são sujeitos a trabalho degradante. Essa negou-se a fechar os olhos para as violências e desmandos, 

 A ATUAÇÃO DA PRELAZIA
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denuncia foi incluída na Carta Pastoral, que foi publicada em e Dom Bauduíno de serem comunistas.
1971, que também é identificada por “O Grito da Igreja da Ainda na condição de Bispo, Casaldáliga correu risco de 
Amazônia”. morte muitas vezes, tendo sido acuado e ameaçado por jagunços a 
Retiramos desse documento a seguinte passagem, por ser mando dos grandes proprietários da região contrariados com a sua 
ilustrativa do quadro vigente na região: pregação. A publicação do relatório sobre a escravidão na região 

e a possibilidade do Vaticano ordená-lo bispo, fez com que seus 
Enquanto isto, a população, primeira opositores tentassem eliminá-lo. Segundo Escribano, em meados de 
desbravadora da reg ião,  se  ha no 1971, ofereceram a um pistoleiro uma quantia considerável em 
esquecimento mais completo, ocupando dinheiro, além de uma arma e uma passagem para fugir. 
áreas das quais freqüentemente é expulsa, pois (ESCRIBANO, 2000, p.39).
na hora menos pensada aparece o assim 

Ainda que a trajetória de vida de Dom Pedro, como Bispo da 
chamado "tubarão", dono das terras, que quer 

Prelazia de São Félix do Araguaia, tenha sido marcada por fazer valer o seu título de propriedade, como 
enfrentamentos de diferentes naturezas, é possível afirmar-se que o veremos detalhadamente mais adiante, Todas 
mesmo se consolidou como uma das mais importantes vozes da as terras deste imenso Nordeste Mato-

grossense já estão vendidas. Mesmo as que região e, principalmente, da população desassistida do nordeste 
pertecem ao Parque Nacional do Xingu. Por do Mato Grosso, sendo reconhecido internacionalmente por sua 
isto a esperança do povo por um pedaço de atuação junto a indígenas e camponeses.
terra é quase nula, tendo em vista que o mesmo Podemos perceber a figura de Dom Pedro Casaldáliga, 
decreto presidencial declarado "indispensáveis como imigrante, veio da Espanha para o Brasil, um lugar que até 
à segurança e desenvolvimento nacionais" 

então era desconhecido para o mesmo, vinha de outra cultura, de 
faixas de 100 quilômetros de cada lados das 

outra nação. Assim como Maximino Cerezo Barredoxii, também de vias Amazônicas (entre as quais estão citadas a 
origem espanhola, este fato certamente teve influência sobre as BR-80 -Trecho Araguaia-Cachimbo, e a BR-158 - 
formas de ver e agir perante as dificuldades e injustiças sociais por Trecho Barra do Garças- S. Félix) (cf. O Estado 

de São Paulo 30/3/71) se refere unicamente a eles aqui encontrados.
terras devolutas, o que na região não existe.

O religioso, em depoimento prestado a (ESCRIBANO, 2000, 
p.28) afirma que só lançou a Carta Pastoral no dia em que foi 
consagrado Bispo, pois, na condição de mero padre ou morador  
da região, sua fala não teria credibilidade e não causaria o No altar da Catedral de São Félix do Araguaia, e em outras 
impacto que teve, além do risco de ser facilmente eliminado por Igrejas, Sedes e Paróquias da localidade, existem gravuras, 
contrariar interesses locais poderosos. conhecidas como Murais da Libertaçãoxiii, de autoria do pintor 

A divisão da Igreja pode ser evidenciada quando referimos Maximino Cerezo Barredo, missionário claretiano é identificado 
as pressões da Nunciatura Apostólica através de Dom Sigaud, como já dito antes como pintor da Teologia da Libertação, tendo 
arcebispo de Diamantina, que acusou publicamente Dom Pedro ilustrado a maioria dos livros de Casaldáliga, além de possuir uma 

MURAIS DA LIBERTAÇÃO: IDENTIDADE; MEMÓRIA E IMAGEM 
DOCUMENTO/MONUMENTO
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série de obras no Brasil e na América Latina.
La pintura mural creo que es la pintura del Os Murais da Libertação explicitam bem o que a Prelazia de 
porvenir, no sólo por ser monumental y expresar São Félix, defendia e tinha como seus ideais, uma Igreja cuja 
las esperanzas de las grandes y anchas masas, opção pastoral pelos carentes e pobres. A Igreja se colocava 
sino también porque la transformación de la 

como defensora dos posseiros, indígenas e peões, haja vista que, 
sociedad impone que al expresarse de forma 

eram os segmentos vulneráveis da região, as imagens monumental, la plástica exprese el sentimiento 
materializam esses fatos. democrático y humano de la sociedad en su 

As pinturas foram produzidas entre os anos de 1977 e 2001 e conjunto, es decir, que la pintura mural debe 
são apresentadas, cada uma com uma denominação, num total substituir en el futuro a los pequeños museos en 

que hoy se conservan las obras maestras del de onze painéis de diferentes tamanhos, espalhados pelos 
pasado. Mi mayor anhelo es siempre pintar municípios de São Félix do Araguaia, Luciara, Santa Terezinha, 
murales, lo que no me impide hacer pintura de Ribeirão Cascalheira, Vila Rica, São José do Xingu e Querência.
caballete.Como característica importante dessa produção 

iconográfica, destacamos as temáticas locais, representando as 
Fato singular que distingue os Murais do Araguaia de outras 

cenas do cotidiano das populações residentes no Araguaia. As 
manifestações semelhantes diz respeito à sua localização, uma vez 

cores utilizadas nos Murais são intensas e vibrantes, com aspectos 
que todos eles se situam em templos religiosos, merecendo 

vivos e contrastivos. Referindo-se a um mural, (JOANONI NETO 
destaque os altares dos mesmos, sendo pertinente referir que os 

2007, p.108) afirma que:
murais mexicanos foram pintados em prédios públicos, escolas, 
praças, bibliotecas, etc. (espaço público laico), com o forte Na gravura do altar da Catedral de São Félix, 
propósito de aproximar o talento artístico da causa revolucionária, Cristo guia seu povo, rompe as cercas do 
marcadamente anti-clerical. Também podemos destacar nessa latifúndio e abre as terras devastadas para que 

os seus filhos possam nela viver. Eles vêm logo manifestação artística uma forte preocupação em propiciar a 
atrás, carregando a pesada cruz, uma única apreciação por parte de uma parcela significativa da população, 
levada por todos, homens, mulheres e crianças, rompendo com a tradição de produzir obras e guardá-las em locais 
pés descalços confiantes e aplicados na privados ou de restrito acesso, como são as galerias, os museus, etc., 
tarefa. imprimindo à arte um aspecto social. No Araguaia, as obras de 

Barredo podem também ser denominadas de arte sacraxv como 
bem assevera (BOFF, 2005, p.8).Inútil procurar descrever a força dessa imagem para o 

povo daquela Prelazia. Representação que didatiza o cotidiano e 
[...] Ambas traduzem a grandeza da gesta de integra fé e vida, o deslocamento sem sentido, o errar à procura de 
libertação de um povo de pobres e de um pedaço de terra, é substituído pela peregrinação, uma 
teimosamente rebeldes que não aceitam a romaria que tem como objetivo a terra prometida.
opressão e que com o evangelho na mão vão 

Os Murais do Araguaia identificam-se, comparativamente 
construindo sua libertação. Elas mostram o que 

ao Muralismo Mexicanoxiv, por sua monumentalidade. Como Dom Pedro tão verdadeiramente canta: „a beira 
bem assevera (ANDRADE, 2006, p.149)
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do Araguaia nasce uma Igreja nova, tão Católica procurava auxiliá-los oferecendo apoio e subsídios a esse 
pequena como um grão de mostarda‟. Mas povo que se encontrava à margem da sociedade. A socialização 
que dentro de si guarda toda a promessa de da arte deve ter um instrumento a mais no aprimoramento da 
uma frondosa árvore que vai ser um dia a Igreja sensibilidade individual, para sua conscientização dos problemas 
de Deus, dom a graça divina e fruto da luta do coletivo, ao passo, que um maior número da população pudesse 
humana. (BOFF apud JESUS BORGES, 2005, p.8)  apreciar e identificar com aquelas variáveis, ou seja, a arte para o 

povo.
Além de tudo isso, as imagens cumprem outra função. Em Personagens que foram silenciados, agora ganham 

uma localidade em que poucos sabem ler e escrever, as imagens visibilidade nas pinturas do artista, Cerezo Barredo, o qual dá voz a 
dos afrescos nas Igrejas elucidam a história vivida naquele local; é esses personagens – camponeses, indígenas, peões, posseiros - à 
uma cartilha, cumprindo uma função pedagógica importante no margem da sociedade, homens esquecidos. Seres que se definem 
que tange a memória daquela população. As pinturas têm o pela exclusão, pela excomunhão, são retratados nos Murais da 
papel de mostrar as dificuldades, os conflitos fundiários, embates Prelazia de São Félix do Araguaia. Mas o que essa manifestação 
de posseiros e peões contra os grandes empresários, os mártires, as artista advoga é a intencionalidade do artista em participar das 
questões indígenas, multiplicidades culturais e colonização, entre mudanças sociais a partir do teor conteudístico de seu trabalho. Há 
outras temáticas que são encontrados nos Murais da Libertação. uma preocupação social materializada no trabalho do artista. 

A título de ilustração achamos por bem fazer alguns Barredo, ao confeccionar esse conjunto de obra de arte teve como 
apontamentos sobre o conceito de arte. Tendo em vista, o nosso intenção a publicidade destas pinturas e ainda podemos afirmar 
objeto de investigação, os painéis da Prelazia. Devemos dizer que: que são manifestações artísticas, arte de resistência e libertação. 
“O conceito de arte não define, pois, categorias de coisas, mas Como afirma Argan e Fagiolo (1992), a história da arte tem a função 
um tipo de valor. Este está sempre ligado ao trabalho humano e às de estudar a arte não como um reflexo, mas como agente da 
suas técnicas e indica um resultado de uma relação entre uma história: ela é, portanto, uma história especial (como a história da 
atividade mental e uma atividade operacional xvi” filosofia ou da economia ou da ciência).

Aproprio-me do conceito de arte dos historiadores e teóricos As obras de arte, são tratadas de acordo com o tempo e as 
da arte Argan e Fagiolo, para subsidiar-me para a análise dos tendências, há obras de artes que foram celebradas como 
murais, tendo em vista que a arte é qualquer coisa que é dada a excelentes, em determinado momento do passado, mas hoje em 
perceber, quando o observante julga como tal, e reconhecer ao dia já não são vistas com tanto apego, enquanto já exaltamos 
mesmo tempo a historicidade, entretanto, antigamente era outras que outrora eram silenciadas.
reconhecido como arte o belo, a fidelidade na imitação da Já o conceito de história da arte para Panofsky é uma ciência 
natureza, a relação que tinha com o religioso, entre outros em que se definem três momentos inseparáveis do ato interpretativo 
aspectos. das obras em sua globalidade: a leitura no sentido fenomênico da 

Os Murais da Libertação trazem à tona a realidade do povo imagem; a interpretação de seu significado iconográfico; e a 
do Araguaia, evidenciam um momento da história, relatando o penetração de seu conteúdo essencial como expressão de valores.
cotidiano de certa época, onde existiam segmentos sociais que Apropriamos ainda de algumas reflexões acerca da 
acabavam por serem emudecidos pela sociedade e a Igreja existência de uma Arte Útil, profundamente vinculada ao esforço do 
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artista em atribuir um sentido que transcende o individual. No que Tendo em vista, esta variável, fica claro, que há uma insistente 
se refere a isso é possível identificarmos essa modalidade nas publicidade, apostando na ostentação e na durabilidade desta 
Igrejas, Sedes e Paróquias da Prelazia de São Félix do Araguaia, de memória, bem como, o armazenamento de informações, que 
qualquer forma, parece incontestável que, enquanto útil a arte é possibilita a transmissão da comunicação através do tempo e do 
necessária. A manifestação artística da região do Araguaia tem espaço, deste modo, por meio do suporte, os painéis, permite um 
por objetivo uma arte útil, ao passo, que tem por ideal demonstrar registro, que assegura uma identidade daquele local, ao passo, que 
as situações negativas presente, e ainda, fazer uma denúncia das ao referir à constituição da memória perpassamos pela 
arbitrariedades, levantando ainda uma crítica social do contexto composição da identidade. Ao reportarmos a apreciação de 
histórico, ao passo, que se utiliza da arte como suporte para identidade, esta foi pautada em elementos regionais e situações 
problematizar a questão social ali presente, sendo uma arte útil, e peculiares, marcando aquele grupo, como pessoas sofridas, 
não somente para fins decorativos. desprovidas de condições digna de vida, e que muitas vezes são 

O historiador Moura Sobral assevera que “o principio exploradas e sofrem com a arbitrariedade dos grupos majoritários 
segundo o qual a arte pode, e em certas condições deve, ter um da região, que se reconhecem como os mandatários daquele 
alcance social imediato” e estabelecer implicações com o local.
mundo do trabalho por poder igualmente, dentro de um quadro No que tange o conceito de identidade, nos embasamos nas 
histórico bem preciso, incitar “um grupo social à resistência”, ou reflexões de Silva, a identidade é relacional, ou seja, a identidade 
auxiliar o grupo de trabalhadores a aumentar seu apreço por sua de um indivíduo ou de uma etnia depende para existir, de algo fora 
própria dignidade humana. (SOBRAL, 1977, p.8 apud AMARAL, dela, bem como, de outra identidade, de uma identidade que ela 
2003, p.8) não é. No caso da nossa investigação a identidade constituída pela 

Passamos agora a proferir acerca da Memória. Diante Prelazia, se dá a partir dos segmentos sociais mais vulneráveis, que 
desses fatos, elegeu-se uma memória da região, desta Igreja são os migrantes, indígena, posseiros, peões e caboclos presentes 
engajada e militante, cumpre salientar, como se dá a constituição na região, que trazem os painéis, frisando ainda, que se exalta uma 
da memória, ao modo, que é de maneira seletiva, ou seja, elege- postura de uma Igreja militante e comprometida com essa gente. E 
se um fato em detrimento de outro, lembrando ainda, que a como já referimos, a região Nordeste do Estado de Mato Grosso é 
memória está em permanente processo de disputa pelos grupos, marcado por dois grupos muito bem definidos, os que possuem uma 
que estão presentes na sociedade, que almejam transformá-la em ascensão social elevada, e fazem tudo ao seu bel prazer, 
história numa acepção tradicional do termo. independente, das opiniões da maioria, os segmentos mais 

Os Painéis servem não somente, mais também como suporte vulneráveis são vitimas muitas das vezes das ações do grupo oposto, 
a uma sobrecarga de memória, tem a função de uma fonte tendo em vista, que as suas atitudes são justificadas a partir do seu 
histórica, propriamente dita, e possui um caráter de divulgação e lugar social.
denúncia da realidade do Nordeste do Estado de Mato Grosso, Faz por bem referir aqui, as discussões acerca de identidade 
lembrando ainda, que essa manifestação artística, são bens proposta por Oliveira. Para o autor o núcleo do conceito de 
tombados, patrimônio histórico-cultural de Mato Grosso, tombado identidade étnica esta no fato de ela ser contrastiva, ou seja, por 
pelo Estado através da Portaria n° 021/2005, publicada no dia 30 contato, através de interações espaciais que uma pessoa ou grupo 
de agosto de 2005 no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.xvii se identifica como tal, passa a visualizar o “outro” de forma 
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etnocêntrica. Cardoso desenvolve tal perspectiva ao trabalhar memória, onde o mesmo assevera que esta pode apresentar-se sob 
com o estudo dos contatos inter-étnicos (“fricção inter-étnica”) duas formas principais: os monumentos, herança do passado, e os 
em áreas de expansão da fronteira demográfica e econômica da documentos, escolha do historiador.xix O monumento é tudo aquilo 
“civilização” na Amazônia. xviii que pode evocar o passado, perpetuar a recordação, por 

Vale referir ainda que quando nos referimos à identidade de exemplo, os Murais da Libertação, que podemos identificá-los como 
uma nação, cabe salientar o que aponta (GONÇALVES 1988, documento monumento, que tem por finalidade ligar-se ao poder 
p.267 apud BARRETO, 2000): de perpetuação, é um documentoxx com intencionalidade 

explicitas no que tange a questão dos Murais, que são tratados na 
Assim como a identidade de um individuo ou presente pesquisa como documento/monumento pelo fato, que os 
de uma família pode ser definida pela posse de mesmos são documentos e passam a ser monumento a partir da 
objetos  que foram herdados e que atribuição de valor, ou seja, a sua utilização pelo poder, bem como, 
permanecem na família por várias gerações, empregado por um determinado grupo para exaltar uma memória, 
também a identidade de uma nação pode ser 

criar-se uma identidade, nos reportamos novamente as reflexões de 
definida pelos seus monumentos – aquele 

Le Goff, que utiliza das seguintes dados para tratar dos documentos: conjunto de bens culturais associados ao 
“não existe um documento objetivo, inócuo, primário”xxi.Diante passado nacional. Esses bens constituem um 
desta afirmação podemos afirmar que os painéis da Prelazia são tipo especial de propriedade: a eles se atribui a 

capacidade de evocar o passado e, desse produtos de um dado grupo – segmento da Igreja Católica 
modo, estabelecer uma ligação entre o identificada como Teologia da Libertação – que o fabricou segundo 
passado, o presente e o futuro. Em outras relações de forças presente entre os grupos, a composição das 
palavras, eles garantem a continuidade da mensagens elaboradas para a produção dos Murais foram 
nação no tempo. carregadas de intencionalidades, de uma ideologia do grupo, 

lembrando ainda, que o produtor das imagens possui um lócus 
Nesse contexto, entendemos que a memória de um povo, social definido, é a partir daí, que se dá a elaboração dos painéis, 

ou a memória coletiva, é um processo que ajuda o cidadão a se nesta perspectiva, temos que ter claro, que os murais são produtos 
identificar com a sua história e sua cultura. Por exemplo, quando de relações sociais, pautado em uma doutrina religiosa, 
um indivíduo quiser saber sobre os fatos que não testemunhou e enfatizando um ponto de vista da realidade, em detrimento de 
que fazem parte do seu passado e de sua comunidade, ele outros.
precisa recorrer a essa memória coletiva. Só a análise do documento enquanto monumento permite a 

Com a chegada de D. Pedro Casaldáliga a São Félix, nasce memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo 
a Prelazia e junto com ela uma identidade religiosa que vai se cientificamente isto é, com pleno conhecimento de causa. O efeito 
consolidando ao longo do tempo. que um documento produziu e produz em dada sociedade, é 

É pertinente discorrer acerca da memória, ao passo, que as explícita a intencionalidade nos monumentos, focos e contra focos.
pinturas materializam o contexto histórico referente aos anos de Passamos agora a apresentar os murais como uma mensagem 
chumbo e se cria uma lembrança do que foi o Nordeste do Estado que se elabora através do tempo, tanto como imagem/documento 
de Mato Grosso. O historiador Le Goff na reflexão em torno da quanto imagem/monumento, para tanto nos apropriamos das 
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reflexões de Jacques Le Goff. Os murais são imagem e t r a t a d a s ,  t a i s  c o m o  a  i m a g e m / d o c u m e n t o ,  a  
documento, bem como, vestígios, marca de uma materialidade imagem/monumento, as composições da identidade e da 
de uma dada realidade passada, incluindo elementos, tais como: memória coletiva são variáveis, que estão interligadas, e ao 
objetos, pessoas, lugares nos informam sobre determinado falarmos dos Murais da Libertação nos declinamos para estes 
aspectos desse passado, nas imagens da Prelazia podemos elementos que dialogam entre si. Contudo, a memória é onde se 
perceber através das variáveis presentes, que houve e ainda há sustenta a história, e a mantém viva, reavivando o passado para 
conflitos entre peões, posseiros e os grandes latifundiários, servir o presente e o futuro, frisando ainda, que a memória, seja ela 
deixando claro, que um dos maiores problemas da região é a coletiva ou individual deve sempre ser proporcionada para a 
reforma agrária, as condições de vida que os personagens – além libertação e não para a servidão do homem.
dos já mencionados, contava também e ainda conta com um 
número significativo de etnias indígenas - do Araguaia 
enfrentavam, seja as condições de vida, a ausência de infra-
estrutura a vida no campo, ou seja, são essas variáveis do passado, FEBVRE, 1985. p. 249.
que são materializadas no murais, dando a ela esse sentido de 
imagem/documento.

SALIBA, E. T. Documentos, relíquias, lembranças: pequena história 
No que tange o imagem/monumento podemos afirmar que 

de aventuras e desencantos. In: Karnal, Leandro;Freitas, J. Alves. os murais têm como característica ligar-se ao poder de 
(Org.). A Escrita da Memória: Interpretações e análises perpetuação, tendo em vista, que é patrimônio cultural, e optou-

se por estabelecer e ser projetada para o futuro. Lembrando documentais. 1 ed. São Paulo: Instituto Cultural Banco Santos, 
ainda, que a imagem/monumento é produto do esforço de um 2004.
determinado grupo que tem por objetivo impor ao futuro uma 
imagem de si própria. Voltando novamente a questão da 

Acerca da SUDAM é importante referir que a mesma foi criada no 
memória coletiva, nos reportamos as reflexões de Halbwachs, que 

ano de 1966, sendo um importante órgão de fomento para projetos assevera, que toda memória coletiva tem por suporte um grupo 
agropecuários implantados no centro-oeste e em toda a região limitado no espaço e no tempo. Não se pode concentrar em um 
amazônica em meados da década de 60, entre os quais se destaca único quadro a totalidade dos acontecimentos passados senão 

na condição de desligá-los da memória dos grupos que deles também a criação do Banco de Crédito da Amazônia (atual BASA 
guardavam a lembrança. Banco da Amazônia) tinha por objetivo estimular os projetos de 

Esta memória coletiva tem assim uma importante função de 
ocupação da região Amazônica. Em 1970 foi lançado o Programa 

contribuir para o sentimento de pertencimento a um grupo de 
de Integração Nacional (PIN), marco de uma ação mais ostensiva passado comum, que compartilha memórias. Ela garante o 
do Governo Federal sobre toda a região, criado através do decreto sentimento de identidade do indivíduo calcado numa memória 
Lei nº 1.106, de 16/06/70. O primeiro Plano Nacional de compartilhada não só no campo histórico, do real, mas, sobretudo 

no campo simbólico.xxii Desenvolvimento (1972-1974), elaborado sob a orientação do 
Em suma podemos perceber que as categorias aqui ministro do Planejamento Reis Velloso, esteve mais voltado para 

NOTAS
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grandes projetos de integração nacional (transportes, inclusive João Goulart em 31 de março de 1964.

corredores de exportação, telecomunicações). Joanoni Neto 

(2005). A Teologia da Libertação é uma correte teológica de interpretação 

do cristianismo que enfatiza a atuação político-social do cristão em 

Prelazia é um tipo de circunscrição eclesiástica, que não possui prol da transformação das estruturas de exploração da sociedade 

independência financeira. “Chama-se de Prelazia uma diocese capitalista (causadora de injustiça, pobreza, violência, sofrimento e 

ainda não plenamente organizada. etc.) como em decorrência do amor ao próximo. Desenvolvida 

após o Concilio do Vaticano II (1962-1965) e a Conferência 

O conceito de poder local foi consagrado pela historiografia Episcopal de Medellín (1968), principalmente por teólogos latino-

brasileira sendo objeto de freqüentes discussões algumas americanos, a Teologia da Libertação ganhou nome e corpo com a 

privilegiando às questões de natureza econômica e geográfica e publicação da obra Teologia da Libertação, do peruano Gustavo 

outras enfatizando vínculos extra-econômicos. Na América latina Gutiérrez, em 1971, na qual se formalizou e se estruturou essa leitura 

é um fenômeno ligado a constituição das grandes propriedades mais social da fé cristã. Os teólogos (Gustavo Gutiérrez, Leonardo e 

que marcam a ocupação do espaço Merecem destaque os Clodóvis Boff, Jon Sabrino, Enrique Dussel, entre outros) afirmavam 

estudos de A. Rouquié que afirmam que se estabeleceram fazer teologia a partir da realidade (de subdesenvolvimento, 

relações denominadas extracontratuais, "Com muita freqüência dependência, violência e etc.) vivida no Terceiro Mundo e defendia 

os grandes domínios modernos utilizam, com efeito, meios pré- o engajamento social e político dos cristãos com base em conceitos 

capitalistas para gerir sua mão de obra...” (1991, p. 217 e seguintes) como o da caridade política. A Teologia da Libertação não se 

restringiu às especulações teológicas, mas difundiu-se no plano 

Acerca do avanço da fronteira agrícola é adequado citarmos pastoral (ao qual se alinharam diversos bispos e padres: D. Paulo 

Caio Prado Junior que afirma que os movimentos migratórios da Evaristo Arns, D. Pedro Casaldáliga, D. Helder Câmara, D. Thomaz 

população brasileira estiveram vinculados a busca de novas áreas Balduíno, D. Oscar Romero, etc.). A Teologia da Libertação se tornou 

destinadas para a produção de mercadorias atendendo ao hegemônica em boa parte da Igreja Latino Americana até meados 

sentido determinado pelo mercado (PRADO JUNIOR, 1981). dos anos 80. In: VALÉRIO, Escorsi Mairon. Dom Pedro Casaldáliga: 

biografia e ensino de História. In. JESUS, Nauk Maria de; CEREZER, 

Por Ato Institucional definimos a legislação oriunda do Poder Osvaldo Mariotto; RIBEIRO, Renilson Rosa (Org.). Ensino de História: 

Executivo que versa sobre matéria constitucional, tendo inclusive trajetórias em movimento. Cáceres/ MT: Editora UNEMAT, 2007. 

alterado significativamente matéria prevista na Constituição p.109-110.

Federal. No Brasil essas medidas foram expedidas entre 1964 e 1969 

pelos governos militares que se sucederam após a deposição de iCasaldáliga nasceu em Balsareny, cidade da Província Catalã de 
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Barcelona, no dia 16 de fevereiro de 1928, Casaldáliga ingressou pintura e desenho, espalhadas por esse mundo afora em murais, 

na Ordem Claretiana, consagrada as missões, onde foi ordenado ilustrações de livros e revistas, séries temáticas, azulejos, vitrais, 

sacerdote em 1943 e em 1971 ordenaram-no Bispo da Prelazia de cartazes. O pintor dos Murais da Libertação.

São Félix do Araguaia. Em 2003, ao completar 75 anos, Casaldáliga 

apresentou seu pedido de renúncia à Prelazia, como exige o Os Murais da Libertação também são conhecidos por Murais do 

Vaticano de todos os Bispos, exceto ao de Roma, o papa. Araguaia ou Murais da Prelazia.

Conforme informações disponibilizadas no site da Prelazia, o Muralismo Mexicano movimento artístico inteiramente relacionado 

decreto de criação da mesma, denominado de "Quo com a Revolução Mexicana 1910. As obras transmitem, retrata a 

commodius", foi assinado por Paulo VI, aos 13 de março de 1970, história do País mostrando a opressão estrangeira, a questão 

estabelecendo os limites estritos da Prelazia de São Félix: "Ao norte, indígena e a espoliação que a mesma sofreu, critica feita por parte 

os confins da Prelazia de Conceição do Araguaia, que atualmente dos artistas. É uma arte que foi feito para o povo e do povo, uma 

delimitam os Estados do Pará e Mato Grosso; ao leste os confins da forma de protesto contra a arte burguesa, arte de cavalete que era 

Prelazia de Cristalândia, e ao oeste os da Prelazia de Diamantino, “restrita” a determinadas pessoas, ao contrário do Muralismo que é 

ou seja, os rios Araguaia e Xingu; ao sul a linha traçada em direção uma arte para todos, se encontra em lugares públicos, tais como, 

noroeste desde a confluência dos rios Curuá e da Mortes; e daí em prédios, Igrejas, escolas, Ministério da Educação entre outros locais, 

linha reta até a confluência dos rios Couto de Magalhães e Xingu". foram feitos por Orozco, Rivera e Siqueiros. Andrade, 2006.

Carta Pastoral denominada Uma igreja da Amazônia em conflito Arte religiosa e arte sacra não têm o mesmo significado, pois uma 

com o latifúndio e a marginalização social, de autoria de D. Pedro obra pode ser produzida sob a inspiração divina, mas não ser 

denunciando é um importante documento trazido a público, no voltada para o culto. Portanto, esta tem um destino concreto, o de 
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A REFORMA DA GUARDA NACIONAL NA PROVÍNCIA DE MINAS 
GERAIS: DESAFIOS E LIMITES PARA A ADMINISTRAÇÃO 

PROVINCIAL - (1850-1873)

RESUMO

ABSTRACT 

Prof. Flávio Henrique Dias Saldanha
fhsaldanha@hotmail.com

O presente artigo pretende abordar as dificuldades enfrentadas pelas autoridades competentes para refor-
mar a Guarda Nacional na província de Minas Gerais nos moldes da lei de 19 de setembro de 1850. A guarda foi 
uma milícia civil criada pelos liberais durante a Regência e participou ativamente da vida institucional do Brasil no 
processo de formação do Estado Nacional nos oitocentos. Todavia, a reforma de ímpeto centralizador não se efeti-
vou por completo na supracitada província em função de obstáculos que diziam respeito à enorme extensão terri-
torial, entraves burocráticos e redes de proteção locais.

Palavras-chave: Guarda Nacional, Minas Gerais, burocracia.

This article broaches the difficulties faced by the authorities to reform the National Guard in Minas Gerais 
according the lay of September, 19th 1850. The National Guard was a civil militia created by the liberals during the 
Regency and participated actively in the Brazil's institutional life, mainly, in the National State's formation process in 
eight hundreds. However, the centralization impetus's reform did not effective completely in the province because 
the obstacles attaches to enormous territory, bureaucratic's hinders and the locals's protections nets.
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S
1831¹, a Guarda Nacional tinha por missão institucionalizar uma 

em dúvida alguma, há muito que estudar naquilo que diz res- nova ordem legal e administrativa. Cabia ainda à corporação servir 
peito ao século XIX no Brasil imperial, especialmente na pro- como força no combate a qualquer contestação ou movimento 
víncia de Minas Gerais, de longe a mais populosa em termos oposicionista ao governo regencial. Além disso, como prova da 

de população livre e escrava. Desta feita, o presente artigo pre- desconfiança dos dirigentes em relação ao exército, a guarda era 
tende abordar um aspecto bastante particular da província minei- uma força civil e, neste sentido, a milícia estava subordinada, em 
ra, a saber, reforma da Guarda Nacional e suas implicações para última instância, ao Ministério da Justiça.
as autoridades provinciais, as quais tiveram que lidar com toda A subordinação da guarda às requisições das autoridades 
uma ordem de questões que iam desde a distância geográfica, civis salientava não apenas a desconfiança em relação ao elemen-
falta de informações precisas e a boa vontade dos notáveis locais. to militar composto, como foi dito, de uma ampla maioria de oficiais 

Deste modo, a criação e a formação de corpos da guarda, portugueses, mas também da própria composição da tropa de pri-
em agosto de 1831, em todo o território do Império refletia os humo- meira linha. Afinal, a corporação civil congregava em suas fileiras 
res políticos no Brasil no segundo quartel dos oitocentos. O governo todos aqueles indivíduos considerados, pela Constituição de 1824, 
autoritário de D. Pedro I havia dado lugar à Regência e, com esta, como cidadãos ativos.
novas experiências e, por que não, novos temores abriram-se para Neste aspecto, devemos destacar que o universo social brasi-
a Nação brasileira. A atmosfera política encontrava-se bastante leiro dos oitocentos, matizado de cima a baixo pela escravidão, 
agitada e o País era sacudido, de norte a sul, por violentos protes- determinaria um corpo sociopolítico constituído por súditos diferen-
tos armados que ameaçavam a sua integridade territorial. ciados quanto ao caráter censitário, conforme a letra e o espírito do 

Além disso, havia o nacionalismo exacerbado, anti-lusitano, texto constitucional. Obviamente, os escravos não faziam parte 
a incitar uma permanente e crescente desconfiança diante dos deste corpo. Afinal eles, pela mentalidade político-patriarcal da 
movimentos oposicionistas de restauração, principalmente em época, eram coisas, portanto, passíveis de ser vendidos, comprados 
relação ao Exército, cujos oficiais eram, em grande número, portu- e alugados. Desse modo, é interessante observar que a constituição 
gueses e simpáticos à persona de D. Pedro I. Apesar de suscitar imperial não mencionava ao longo dos seus cento e sessenta e nove 
adeptos depois de sua abdicação, a imagem do ex-imperador artigos a palavra escravo. Todavia, a referência ao termo cativo é 
perante a Nação havia-se desgastado e há muito desaparecera o implícita no texto constitucional. Os escravos seriam, por assim dizer, 
sentido das festas de aclamação que lhe renderam o título de membros estranhos. Estranhos no sentido de uma dupla privação: 
Defensor Perpétuo do Brasil. Na opinião de uma historiadora, “no liberdade e propriedade (MATTOS, 1999, p. 109).
esvaziamento da persona de D. Pedro I, nasciam [dentre outras Entretanto, no grau censitário do pleito eleitoral encontra-
instituições]: a Guarda Nacional, para reorganizar e substituir as vam-se os súditos, que gozavam da condição jurídica de ser homens 
tropas que, de algum modo, haviam pactuado com o governan- livres, divididos e hierarquizados em cidadãos ativos e cidadãos 
te” (SOUZA, 1999, p. 349). não-ativos. A respeito da hierarquização social presente na socie-

A Guarda Nacional brasileira foi, em grande parte, inspirada dade brasileira do século XIX, Richard Graham faz notar que a acei-
no modelo similar francês, tanto que a legislação que lhe deu ori- tação de uma hierarquia social era um elemento que ajudava os 
gem era bastante semelhante à lei francesa. No entanto, desde o proprietários a exercerem ainda mais a sua autoridade. Isto porque 
seu início, a julgar pelo artigo primeiro da lei de 18 de agosto de a lógica da aceitação da subordinação social era, tão somente, 
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permitir que todos se sentissem superiores a alguém (GRAHAM, ção de muitos, principalmente daqueles que faziam parte da “boa 
1997, p. 49). E segundo preconiza o autor, a própria hierarquização sociedade”, e também de alguns homens livres que ansiavam dife-
social não impedia a possibilidade de mobilidade social, mas, ao renciar-se dos demais, especialmente dos escravos.
contrário do que se possa imaginar, dela extraía a sua força. De Neste sentido, ao reunir legal e juridicamente como iguais 
fato, para um indivíduo migrar de um lugar social para outro era guardas brancos e não-brancos e a eleição “de indivíduos social-
necessário que ele definisse e redefinisse a sua própria posição em mente desprestigiados pela cor ou por suas atividades econômicas, 
relação aos demais, o que forçosamente tanto legitimava quanto para cargos de liderança” (CASTRO, 1977, p. 237), constituíam, por si 
reforçava a existência da estratificação social (Idem, p. 52). sós, elementos potencialmente perigosos para a manutenção do 

A despeito destas questões, para a composição do quadro statu quo. Na verdade, estabelecia-se uma vertigem social, na medi-
dos oficiais da guarda, a legislação que deu origem à milícia civil da em que as autoridades imperiais esperavam que os cargos fos-
determinava a nomeação dos postos por meio de eleições. Dessa sem preenchidos por pessoas qualificadas socialmente e, sobretu-
forma, os milicianos deveriam apresentar-se desarmados no local do, detentoras de riquezas (FAORO, 1979, p. 621).
designado pelo juiz de paz, em geral no interior das igrejas. Tal juiz Como prova desta mentalidade, consideramos como salutar 
era o presidente da mesa eleitoral, auxiliado ainda por dois guar- o conteúdo do ofício do presidente da província de São de Paulo 
das que desempenhariam a função de escrutinadores. A eleição expedido ao ministro da Justiça sobre o pleito eleitoral da oficialida-
tinha início pela edilidade do oficial mais graduado ao menor, de da milícia:
com maioria absoluta de votos. Caso contrário, entrava-se em 

A experiência tem demonstrado que os corpos segundo escrutínio, com os dois milicianos mais votados para se ter 
são pouco próprios para fazer as propostas para a maioria absoluta. Em caso de empate, decidia-se a eleição por 
oficiais, mormente não sendo livre ao governo sorteio.²
prover no posto que lhe competir aquele Contudo, o sistema eleitoral para a escolha do oficialato da 
indivíduo que por ventura foi injustamente 

milícia foi, desde seu início, duramente criticado pelas autorida-
preterido nas mesmas propostas; convém, pois, 

des, por se mostrar perigoso, ou, quando muito, escandaloso para para bem do serviço, que elas sejam feitas por 
uma sociedade que se assentava “em termos de privilégios pesso- chefes dos corpos, salvo, todavia, ao Governo o 
ais e de classe, [cuja] obediência a preceitos legais em benefício direito de nomeação, quando por acaso não 
do Estado tinha pouca significação” (CASTRO, 1977, p. 181). forem contemplados os que deverem ser.³

Dito de outra forma, ser oficial da Guarda Nacional seria, em 
conformidade com Norbert Elias, uma das “chances de ascensão” No entender do executivo provincial, os guardas nacionais 
social, na medida em que “pessoas que não tinham nenhum não tinham “experiência” para escolher seus próprios chefes e, 
poder de comando [poderiam] chegar a alcançá-lo”. E, além neste caso, o governo, impotente, não podia “prover no posto que 
disso, “o mero fato de pertencer a um grupo central, mesmo ocu- lhe competir aquele indivíduo que por ventura foi injustamente pre-
pando a posição mais baixa, representa uma ascensão para os terido”. Sendo assim, aquele “para bem do serviço” deveria ter o 
indivíduos provenientes dos campos sociais em torno dele” (ELIAS, direito de nomear “quando por acaso não forem contemplados os 
2001, p. 138). Desse modo, o status de ser um oficial da guarda ou o que deverem ser”. Em outras palavras, “os que deverem ser” seriam 
exercício de um cargo de reconhecido prestígio social era aspira- justamente aquelas pessoas detentoras de reconhecido prestígio 
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socioeconômico e fidelidade político-partidária. comandante superior acalentava várias dúvidas a respeito do 
Neste aspecto, a escolha do ofício acima transcrito não foi decreto, uma vez que não sabia “se [devia] mandar a relação dos 

por acaso, pois seria justamente a província de São Paulo a primei- oficiais eleitos com algumas observações sobre suas opiniões políti-
ra a legislar, precisamente em 1836, sobre as eleições dos oficiais cas”, o que denota claramente uma crescente instrumentalização 
da Guarda Nacional. Como consequência imediata, as demais da milícia, uma vez que o oficial eleito deveria, de certa forma, sim-
não tardaram a fazer o mesmo. Pernambuco, Rio de Janeiro e patizar com a política dominante. Além disso, o respectivo coman-
Ceará legislaram sobre a milícia civil, alguns meses depois de São dante não sabia se devia mandar a citada relação sem tais opiniões 
Paulo. Paraíba, Rio Grande do Norte e Goiás fizeram o mesmo em ou “se [devia] mandar dar posse imediatamente e depois fazer che-
1837. Em 1838, foi a vez da Bahia, Alagoas, Maranhão e Sergipe. gar ao conhecimento de V. Ex.ª”. Esta última, por sinal, feria aberta-
Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina seguiram o exemplo mente o conteúdo do próprio decreto.
em 1840 e Mato Grosso, em 1843. Por sua vez, São Paulo voltaria a Em que pesem as dúvidas que o decreto-lei de 14 de julho de 
legislar sobre a corporação civil em 1844 e 1846 (CASTRO, 1977, pp. 1834 pudesse proporcionar, em 1840 o governo provincial mineiro 
188-9). aprovaria outra lei concernente ao pleito eleitoral do oficialato da 

No que diz respeito à província de Minas Gerais, observamos corporação civil. Esta ordenava que:
que no ano de 1834, o governo daquela província já havia aprova-

Os guardas nacionais que (...) tem direito de do um decreto que estipulava que os oficiais eleitos só tomariam 
votar para a nomeação dos oficiais, serão posse mediante a aprovação do presidente da província. Contu-
multados em dez mil réis pelo juiz de paz e do, parece que tal decreto ao invés de normatizar e, consequen-
escrutinadores, quando não comparecerem temente, controlar a escolha dos comandantes da guarda, gera-
para dar o seu voto, ou não apresentarem 

va mais dúvidas do que esclarecimentos. Fato que podemos cons-
escusa legítima; devendo ser avisados por Editais 

tatar por meio do ofício enviado pelo comandante superior da afixados pelo menos quinze dias antes daquele 
Guarda Nacional do município de Mariana ao vice-presidente da que for marcado para a eleição, além da 
província: intimação dos respectivos chefes.

O Decreto de 14 de julho do corrente ano Além da multa sem justificativa, o executivo mineiro, como 
[1834], Artigo 5º diz 'não tomarão posse dos meio de disciplinar ainda mais as eleições e evitar possíveis abusos, 
postos os oficiais eleitos sem ordem do Exmo. decretou uma ordem do dia, a n.º 2 de 7 de abril de 1843. Tal ordem 
Senhor Presidente da Província'. Desejo que V. 

prescrevia que os comandantes locais da Guarda Nacional deveri-
Ex.ª ensine-me se devo mandar a relação dos 

am comparecer e assistir pessoalmente as eleições dos oficiais. No oficiais eleitos com algumas observações sobre 
impedimento destes, um oficial superior de estrita confiança deveria suas opiniões políticas, ou se devo sem elas, 
estar no seu lugar.igualmente no caso de todos gozarem de boas 

opiniões, [ou] se devo mandar dar posse Sendo assim, o comandante que assistisse ao processo eletivo 
imediatamente e depois fazer chegar ao deveria ter ainda:
conhecimento de V. Ex.ª (...).

Percebe-se claramente pelo ofício acima que o respectivo (...) uma relação nominal dos guardas da mesma 

4 

6

5
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companhia com a numeração seguida identificado pelo número da cédula apurada e advertido sob pena 
correspondente aos nomes e chamando-as de ser “preso em flagrante como desobediente às leis”, caso recu-
por ela sucessivamente receberá deles as sasse a retificar seu voto.
cédulas da eleição e sem as abrir lhes Além disso, se atentarmos para o ano da instituição da ordem 
[ a c r e s c e n t a r á ]  p o r  f o r a  o  n ú m e r o  

citada, percebemos que ela foi decretada quase um ano após o 
correspondente ao nome do votante e assim 

levante liberal de 1842, no qual os liberais das províncias de Minas fechadas as [lançará] na urna.
Gerais e São Paulo insurgiram-se contra a política dos regressistas, 
em especial a lei de interpretação do Ato Adicional e do Código do Desse modo, a ordem dia n.º 2 retirava explicitamente o 
Processo Criminal. Desse modo, em função da revolta liberal, o ofici-caráter secreto das eleições dos oficiais. Caráter este, até então, 
al a ser eleito, além de gozar de boa reputação socioeconômica, prerrogativa da lei de criação da guarda de 18 de agosto de 1831. 
deveria ainda pactuar com a política dominante no tabuleiro políti-Em paralelo, a mesma ordem recomendava ainda que:
co provincial e nacional. Prova disto são as expressões do tipo “são 
de confiança pública” e “o eleito tem todos os requisitos exigidos Principiada a apuração, se o senhor 
(...), por ser dotado de boa conduta, honras e fortuna”.comandante do batalhão ouvir publicar algum 

Pelo exposto, evidencia-se um uso, uma instrumentalização nome de indivíduo em que não caiba a 
votação, ou por ser proibido por Lei, ou porque cada vez mais política da Guarda Nacional, no sentido de que “al-
a designação da pessoa indique falta de guns oficiais que ambicionando a reeleição ou elevação a postos 
respeito a mesma pessoa, ou a outra qualquer, superiores, não querem desagradar” seus subordinados, sendo, por-
pedirá imediatamente a cédula ao presidente tanto, “demasiadamente indulgentes” por temerem “comprometi-
da mesa para ver somente o número e 

mentos e inimizades”.  Neste sentido, o governo provincial mineiro 
conhecido por ele o guarda que assim votou, o 

aprovou, em setembro de 1848, uma lei, pela qual os postos do ofici-advertirá para que reforme a sua cédula, na 
alato da Guarda Nacional na província de Minas Gerais tornavam-qual tornará a por o mesmo número, 
se vitalícios.continuando-se [a] apuração. Mas se o guarda 

Porém, decorridos apenas quatro meses, em janeiro de 1849, recusar reformar a sua cédula, ou reincidir na 
mesma eleição, ou votar em outro indivíduo a mesma lei foi considerada inconstitucional pelo Conselho de Esta-
nas mesmas circunstâncias, será logo preso em do, o qual mediante consulta e parecer sobre o conteúdo da referi-
flagrante como desobediente às leis e depois da lei, ordenou a sua suspensão. Os motivos prendiam-se mais à 
processado segundo as mesmas leis. coloração político-partidária do oficial do que ao pleito eleitoral em 

si. Tanto que, em 1850, o ministro da Justiça justificou a atitude do 
Pelo teor da ordem transcrita acima, deduz-se que, conso-

Conselho de Estado, em virtude do perigo potencial que poderia 
ante a perda do caráter secreto do voto, os milicianos eram clara-

advir da permanência de adversários políticos como oficiais da guar-
mente coagidos a votar nas pessoas consideradas como “pro-

da (CASTRO, 1977, p. 200).
bas”, para utilizar um termo da época, pelo oficial superior presen-

Mas a aprovação da lei de reforma da corporação em 
te ao escrutínio. Isto porque, se a indicação de um “indivíduo em 

setembro de 1850 tornara legal a vitaliciedade dos postos do oficia-
que não caiba a votação” ou “a designação da pessoa indique 

lato.  Esta medida da assembléia-geral se explica, a nosso ver, em 
falta de respeito”, “o guarda que assim votou” era imediatamente 
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função de que qualquer resolução sobre a Guarda Nacional deve- como oficiais da Guarda Nacional. Isto porque, acreditamos que 
ria ser exclusividade unicamente sua e não de uma assembléia durante o processo de formação e consolidação do Estado imperial 
legislativa provincial. A este respeito, convém lembrar que a lei de brasileiro nos oitocentos, as políticas de negociação e conciliação, 
19 de setembro de 1850 coroou todo um processo de centraliza- matizadas pelas trocas de favores, eram primordiais para assegurar 
ção da política imperial empreendido pelos conservadores, em a autoridade do governo central, assim como dos notáveis locais. 
especial pelo núcleo saquarema do Rio de Janeiro. Processo este Este dependia daquele e vice-versa. Dessa forma, tendo em mente 
que teve início com a lei de interpretação do Ato Adicional em este corolário, podemos inferir que aos dirigentes do Paço imperial 
1840. não seria nada conveniente pactuar com comandantes que des-

Entretanto, em que pesem estas considerações a respeito pertavam “nenhuma confiança”.
da política regressista, assim como as competências das assem- Neste sentido, a recomendação para a destituição dos ofici-
bléias legislativas provinciais e das câmaras dos deputados e sena- ais acima citados foi acatada pela presidência da província, a qual 
dores, o perigo de se ter adversários políticos como comandantes ordenou “propor pessoa idônea para ocupar o posto de secretário 
da milícia civil era real. Prova disto é o ofício de um tenente-coronel e mandar proceder a eleição para o preenchimento das vagas dos 
da Guarda Nacional do município de Mariana, ao vice-presidente oficiais da companhia”.  Mais do que uma simples ordem de demis-
da província de Minas Gerais, o qual recomenda a demissão de são, explicitava-se uma preocupação emanada pelas autoridades 
alguns oficiais, que dentre outras faltas, “são inteiramente contrári- para que a proposta e nomeação dos candidatos a oficiais recaís-
os à política dominante”: sem preferencialmente sobre “pessoa idônea”.

Todavia, oficiais refratários aos interesses políticos dominantes 
O tenente-coronel do 3º batalhão da legião de não eram os únicos a representar um perigo em potencial. Havia 
guardas nacionais deste município faz-me também os juízes de paz. Estes poderiam obstar os interesses do 
sentir em seu ofício (...) a necessidade de serem Paço imperial, ao manipular o resultado eleitoral a favor de correligi-
demitidos: Mariano da Costa Lana do posto de onários, a exemplo do ofício de um oficial da Guarda Nacional de 
capitão da 2ª companhia de São Gonçalo por 

Mariana enviado ao vice-presidente da província de Minas, o qual 
longe de cuidar da guarda passara o 

reprovava a conduta de um certo juiz de paz:comando para um sargento e nem ao menos 
se tem fardado a muitos anos; Manoel Mariano 

Tenho a honra [de] levar a presença de V. Ex.ª a da Costa Lana Filho do posto de secretário do 
ata pela qual foram, no dia 21 de mês de janeiro, batalhão e, finalmente, Felício Ferreira da Silva 
eleitos para oficiais da 1ª companhia de guardas do posto de tenente da companhia da Saúde 
nacionais no distrito de São José da Barra Longa, por que sendo hoje domiciliado na freguesia 
os cidadãos na mesma mencionados. Tendo de Paulo Moreira não se presta ao serviço 
também de fazer chegar ao conhecimento de como cumpre; advertindo que todos eles são 
V. Ex.ª em resumo, o que me fez ver o tenente-inteiramente contrários à política dominante e 
coronel chefe daquele batalhão em seus ofícios não merecem nenhuma confiança (...).
de 6 do corrente mês que a qualificação da 
Guarda Nacional naquele distrito está no pior Obviamente, por serem “contrários à política dominante” 
estado; que em outubro oficiou o atual juiz de 

não convinha, pois, que os oficiais acima citados continuassem 
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paz para proceder a eleição dos mencionados que atuava, não apenas, em declarado “prejuízo da Guarda Naci-
oficiais, o que ele não cumpriu e só agora em 21 onal”, mas “em ofensa da moralidade pública”, foi aprovada em 19 
de janeiro; tendo o mesmo passado guardas de setembro de 1850, pelos políticos conservadores, a Lei n.º 602, 
da 1ª para a 2ª companhia sem participar ao que reformou a Guarda Nacional em todo o Império.
mesmo tenente-coronel; outros manejos mais 

Tal reforma fez mais do que simplesmente substituir o pleito 
foram empregados afim de poder nomear 

eleitoral pelas propostas de nomeação do oficialato. No entender oficiais pertencentes ao seu credo político; e 
de José Murilo de Carvalho:que por estas razões não são da confiança do 

dito tenente-coronel (...)
A nomeação pelo governo dos delegados e 
subdelegados, assim como dos oficiais da De modo geral, as autoridades tinham plena convicção de 
Guarda Nacional a partir de 1850, não só não que a demissão de um oficial da milícia fazia-se consoante aos 
violava a hierarquia local de poder, como até interesses políticos vigentes. Sendo assim, a destituição de um 
mesmo a protegia ao poupar aos poderosos os 

comandante ocorria não pelo fato deste preencher “bem as suas 
riscos de uma eleição. O governo trazia para a 

funções”, mas por deixar de atender aos interesses de um “indiví- esfera pública a administração do conflito 
duo que tem em vistas subir ao poder”. A constatação de que a privado, mas ao preço de manter privado o 
Guarda Nacional “faz um desserviço” foi tema de discussão no conteúdo do poder (CARVALHO, 2003, p. 159).
Parlamento:

Ao “manter privado o conteúdo do poder” e “poupar aos Presentemente o governo nomeia e demite os 
poderosos os riscos de uma eleição”, os dirigentes imperiais espera-oficiais da Guarda Nacional. Quero persuadir-

me que quando o governo demite um oficial vam contar com o apoio e a confiança de oficiais que servissem 
da Guarda Nacional é porque está “com todas as honras, privilégios e isenções”, a exemplo da nomea-
persuadido que ele não preenche bem as suas ção de um tenente da Guarda Nacional do município de Mariana:
funções; entretanto parece na maior parte 
das vezes que é porque este oficial não está Faço saber aos que esta carta patente virem 
em harmonia com sua política, porquanto nós que atendendo ao merecimento do tenente 
vemos que quando uma política sobe, Manoel da Costa Pereira resolvi, (...), nomeá-lo 
também sobe um grupo de oficiais da Guarda para o posto de capitão da 6ª companhia do 
Nacional que são demitidos quando esta batalhão n.º 59 da Guarda Nacional do 
política deixa de dominar. Assim, longe da município de Mariana que servirá com todas as 
Guarda Nacional prestar verdadeiro serviço honras, privilégios e isenções que direitamente 
público, só presta serviço a um ou outro lhe competirem. Pelo que servirá ao mais 
indivíduo que tem em vistas subir ao poder, e graduado chefe do referido município, que lhe 
uma tal Guarda Nacional em vez de servir ao faça dar posse depois de prestar o devido 
país, faz um desserviço. juramento; os oficiais superiores que o tenham e 

reconheçam como tal e a todos aqueles que lhe 
Neste aspecto, como forma de combater o “desserviço” forem subordinados, que obedeçam e 
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guardem suas ordens no que tocar ao serviço des, o principal, conforme crê o relatório do presidente daquela 
nacional, tão fielmente como devem e são província foi atribuído à sua grande extensão territorial.
obrigados.

Concluirei este tópico comunicando-vos que 
foram expedidas as necessárias ordens para se 

Pela nomeação acima transcrita notam-se não apenas as 
dar execução a lei de 19 de setembro do ano 

qualidades a serem exigidas pelo oficial em questão, mas também próximo passado, que reformou a Guarda 
a afirmação, ou melhor, a reafirmação de uma hierarquia, na Nacional. Demorados tem sido os trabalhos da 
medida em que o tenente deveria servir “ao mais graduado che- qualificação, nem outra coisa era de esperar-se 
fe”, assim como “todos aqueles que lhe forem subordinados” deve- em uma província tão vasta. Conto, porém que 

em breve eles concluídos, visto que ao governo riam obedecê-lo e guardar “suas ordens no que tocar ao serviço 
tem sido já remetida a qualificação pertencente nacional”.
a algumas legiões, e então poderei tratar do De modo geral, o oficial da milícia civil reafirmava-se como 
trabalho geral de sua reorganização, esperando um súdito do Império sul-americano. Mas não era um súdito qual-
que assim reformada, possa essa instituição sair 

quer. Ele era um homem livre, proprietário de bens ou escravos, 
do estado de aniquilamento a que ficou 

cidadão ativo detentor ainda das qualidades de eleitor. Afinal, de reduzida nestes últimos anos.
acordo com a lei da reforma de 1850, o comandante da Guarda 
Nacional somente seria nomeado se comprovasse possuir tal exi- As grandes distâncias a serem vencidas para levar a cabo da 
gência, ou seja, 400$000 (quatrocentos mil réis) de renda líquida lei de 19 de setembro de 1850, aliada ainda a ausência de “meios 
anual, o dobro da renda exigida para ser guarda na milícia. prontos de comunicação opõem à ação do governo”, também 

Neste aspecto em particular, os uniformes dos oficiais rece- foram apontadas em outro relatório presidencial:
beram uma atenção especial por parte das autoridades imperiais. 
Sendo assim, os uniformes do oficialato civil deveriam condizer A lei de 19 de setembro de 1850 deu à Guarda 
com a importância e a distinção atribuída aos comandantes da Nacional uma organização mais forte, e 
Guarda Nacional. Seguindo de perto este corolário, as fardas e acomodada aos nossos hábitos e circunstâncias; 

é lícito esperar que aquela força satisfaça os fins uniformes militares, de acordo com Roberto da Matta, direcionam 
de sua instituição, quando aquela lei estiver para posições-chave na estrutura social, por se constituírem em 
plenamente executada. Nesta província está símbolos de poder na escala social. O uso de tais trajes e seu forma-
atrasada a reorganização da Guarda Nacional; lismo é condizente com a ordem cotidiana, o que, por sua vez, cria 
é isto devido ao desmantelamento em que se 

uma consciência aguda e sensível da ordem. Ademais, os unifor-
achava, ao complicado processo das 

mes simbolizam e operam identidades sociais bastante delimita- qualificações e mais trabalhos preparatórios, 
das em todas as esferas da vida social (MATTA, 1997, p. 61). juntos às dificuldades que as distâncias e faltas 

No entanto, convém destacar que uma vez aprovada a Lei de meios prontos de comunicação opõem à 
n.º 602, de 19 de setembro de 1850, a reforma da Guarda Nacional ação do Governo. (...) Se a Guarda Nacional 

antes da lei que mandou reorganizá-la achava-na província mineira não se efetuou, em algumas localidades, 
se em estado pouco satisfatório, como todos imediatamente. Dentre os vários motivos alegados pelas autorida-
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reconheciam, compreende-se bem qual principalmente atendendo-se a que outros que 
deverá ser ele, neste tempo de transição. dispõe dos necessários conhecimentos e tem à 

sua disposição todos os recursos incorrem nelas.

Apesar de reconhecerem a distância geográfica como 
Pela leitura dos relatórios provinciais podemos perceber um maior empecilho para a reforma da milícia civil, podemos observar 

certo diletantismo aliado ainda à dificuldade no estabelecimento nos dois relatórios acima a afirmação unânime de que a guarda 
de uma rotina administrativa pautada por ideais racionais e legais. encontrava-se em estado “pouco satisfatório” e “de aniquilamen-
Visto que “sendo dedicados à agricultura e a outros trabalhos” to”. Porém, ambos partilhavam a esperança de “que assim refor-
havia, portanto, pouca prática na “escrituração de corpos”, dei-mada” e “acomodada aos nossos hábitos e circunstâncias” a cor-
xando-se, consequentemente, de “cumprir exatamente as obriga-poração estaria finalmente apta a desempenhar “os fins de sua 
ções inerentes aos postos que exercem”. Contudo, devemos tomar instituição”. Afinal, a lei de 1850 “deu à Guarda Nacional uma orga-
cuidado ao afirmar que os interesses privados atuassem como sérios nização mais forte”.
obstáculos à normatização e constituição de um aparato adminis-Entretanto, isto somente seria possível, “quando aquela lei 
trativo.estiver plenamente executada”, pois “neste tempo de transição” 

Isto porque, de acordo com José Murilo de Carvalho, no pro-os trabalhos para a reforma eram obstados, não apenas pela já 
cesso de formação e consolidação do Estado brasileiro no século citada dimensão territorial, mas também “ao complicado proces-
XIX, o cerne da estabilidade do sistema imperial dependia da capa-so das qualificações e mais trabalhos preparatórios”, assim como 
cidade dos grupos dominantes de administrarem seus conflitos no pela ação própria de alguns comandantes da guarda que:
interior das normas constitucionais tacitamente aceitos por todos. 
Além disso, tal capacidade permitia a formação de coalizões políti-(...) ou tem deixado de solicitar em tempo as 
cas capazes de empreender reformas que, de certo modo, seriam suas patentes, ou sol icitando-as tem 

apresentado irregularmente as propostas dos impossíveis em circunstâncias de pleno domínio dos proprietários 
respectivos oficiais, resultando disto a demora fundiários (CARVALHO, 2003, pp. 42-3).
no preenchimento dos postos, e a falta de Dessa forma, antes de querer protagonizar uma visão antagô-
reuniões dos conselhos de qualificação (...). nica entre os interesses da ordem privada e o poder público, Carva-

lho enfatiza uma visão da qual a homogeneidade na formação da 
elite política dirigente, e a confluência de interesses comuns entre No entanto, se havia oficiais pouco zelosos para com as suas 
esta e os notáveis locais, permitiu a realização de acordos tácitos funções, havia outros cujas “faltas (...) não merecem tão severa 
entre si. Concordamos em parte com Carvalho, visto que, de certa censura”, uma vez que:
forma, não consideramos como crível, apesar de historiografica-
mente relevante, a sua idéia da uniformidade da formação da elite (...) sendo dedicados à agricultura e a outros 

trabalhos que lhes absorvem a maior parte do política brasileira. Afinal, no seu interior havia sérios conflitos de inte-
tempo e pouco práticos na escrituração de resses e distintos projetos de Nação (MATTOS, 1999).
corpos, não podem de certo com a precisa Ademais, se havia confluência de interesses, estes eram 
prontidão cumprir exatamente as obrigações alcançados, a nosso ver, após um intenso e tortuoso processo de 
inerentes aos postos que exercem, mui 

barganha e troca de favores. Neste sentido, antes de pactuar, pri-
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meiro fazia-se necessário conciliar ou, quando muito, minimizar os dos políticos e não “de um pessoal menos digno”.
conflitos, na medida em que estes não estavam de todo excluídos, Porém, em que pesem as considerações em torno do efetivo 
como prova o relatório do presidente da província de Minas Gerais da corporação civil, eram muitos os municípios na província de 
a respeito de abusos cometidos na qualificação da Guarda Naci- Minas Gerais que ainda não haviam organizado os corpos da Guar-
onal: da Nacional nos moldes da lei de 19 de setembro de 1850, como 

podemos observar na exposição do seu vice-presidente:
Nestes últimos anos, segundo consta de ofícios 
de diversos chefes, tem se dado um Por falta de algumas informações ainda não 
considerável aumento na força devido, não estão concluídos os trabalhos relativos à 
tanto ao crescimento da população, como organização dos corpos de Caldas, Pouso 
aos abusos, que se dão da parte dos conselhos Alegre, Barbacena, Rio Preto, Santo Antônio do 
d e  q u a l i f i c a ç ã o .  N ã o  e x a m i n a n d o  Paraibuna e Uberaba. Nos municípios de Montes 
escrupulosamente a idade e renda dos Claros, Januária, Patrocínio, Passos, e Jacuí ainda 
indivíduos, absorvem na Guarda Nacional estão tudo por fazer-se por que não obstante as 
quase toda a população em prejuízo do repetidas ordens deste governo não têm sido 
serviço do exército e com quebra dos créditos remetidos os trabalhos preliminares para a 
da instituição da Guarda Nacional, que por organização.
seu modo virá a ser composta de um pessoal 
menos digno. No tocante aos municípios de Patrocínio e Montes Claros, a 

nomeação do quadro dos oficiais ainda se fazia nos moldes da lei 
de 18 de agosto de 1831, ou seja, por meio de eleições, conforme Depreende-se do relatório acima que o “considerável 
denuncia o relatório a seguir:aumento na força” se fez não em função do “crescimento da 

população”, mas, tão-somente, dos excessos “que se dão da 
Dos municípios do Patrocínio e Montes Claros 

parte dos conselhos de qualificação”. Entretanto, o que salta aos 
ainda não foram remetidos os papéis 

olhos neste relato presidencial é a existência de uma rede de pro- preliminares, (...) e por isso não se pode ainda 
teção local, pela qual aqueles indivíduos apadrinhados por chefes tratar de apresentar ao Governo Imperial o plano 
políticos locais eram isentos de assentarem praça na tropa de pri- da reorganização da respectiva guarda, que, no 
meira linha, em declarado “prejuízo do serviço do exército”. Mas entanto continua a reger-se [pela lei] de 18 de 

agosto de 1831, (...), sendo de crer-se que pouca devemos salientar que o recrutamento para o exército era algo 
importância deram os seus chefes às leis e bastante temido e considerado mais como um castigo do que 
diversas ordens da Presidência, não se distraindo propriamente um dever para com a Nação e o Império brasileiro.
um pouco de suas ocupações ordinárias para De modo geral, aos olhos da autoridade provincial, a não-
tratarem, como lhe cumpria, da organização e 

observância criteriosa das prerrogativas exigidas durante a qualifi-
remessa dos papéis de que acima falei. Assim, 

cação da corporação civil poderia acarretar a “quebra dos crédi- pois com muita dificuldade se conseguirá a 
tos da instituição da Guarda Nacional”. Dito em outras palavras, a reorganização da Guarda Nacional destes dois 
composição dos corpos da guarda deveria ser composta por alia- municípios,  únicos que se acham em 
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circunstâncias excepcionais. regularizar a que deve ser feita em virtude dos 
respectivos regulamentos, vêem-se na 
impossibilidade de cumprir as ordens, que lhes Por se encontrarem “em circunstâncias excepcionais”, tal-
tem sido transmitidas, mui principalmente vez em função dos seus oficiais darem “pouca importância”, ou 
aqueles sob cujos comandos existem corpos, por não se distraírem “um pouco de suas ocupações ordinárias”, o 
que, ou não tem comandantes nomeados, ou que denota, mais uma vez, o diletantismo para com a administra-
que os tendo, hão deixado de solicitar suas 

ção e erário públicos, as municipalidades de Montes Claros e 
patentes.

Patrocínio mostrar-se-iam bastante refratárias na reorganização 
da corporação, a julgar pelas expressões repetidas quase que Como deixa entrever a documentação pesquisada, a cons-
religiosamente nos relatórios presidenciais: “continua no mesmo tante falta de informações seria uma fonte de graves problemas 
estado de desorganização a Guarda Nacional dos municípios de para a administração letrada, seja ela provincial ou imperial. A este 
Montes Claros e Patrocínio”, “a [Guarda Nacional] dos municípios respeito, Fábio Faria Mendes comprova que as estatísticas sobre a 
de Montes Claros e Patrocínio continua no seu estado primitivo”. administração do Estado imperial brasileiro careciam de imensas 

A despeito desses contratempos, Patrocínio finalmente teve lacunas. Estes vazios burocráticos demonstravam quanto os dirigen-
a sua milícia reformada, juntamente com o município de Baga- tes imperiais padeciam da falta de informações precisas sobre as 
gem, em1862.  Já Montes Claros continuava com a sua sina, pelo dimensões e rotinas administrativas do aparato estatal. Tal situação 
que podemos observar na última menção feita neste sentido nos ainda era agravada pela ausência de pessoal confiável na remessa 
relatórios por nós pesquisados: “a Guarda Nacional do município dos dados (MENDES, 1997, p. 153).
de Montes Claros ainda não está organizada de conformidade Neste aspecto, quando a Guarda Nacional foi alvo de nova 
com a lei de 19 de setembro de 1850”. O motivo? Mais uma vez, a reforma em setembro de 1873, a ausência de informações sobre a 
“falta de dados preliminares, que por muitas vezes tem esta presi- composição dos efetivos e companhias e a falta de pessoal qualifi-
dência exigido, como se vê de seus diversos relatórios”. cado continuava a ser um problema de difícil solução para as auto-

De fato, a falta de informações, até mesmo “da antiga guar- ridades, como demonstra o relatório abaixo:
da”, era a principal queixa que autoridades apresentavam para 
justificar os atrasos na reforma dos corpos da Guarda Nacional na Oferecendo à V. Ex. o quadro demonstrativo dos 
província mineira, a exemplo do relatório abaixo: comandos superiores existentes na província, 

acrescentarei que ainda não foi possível dar-se 
Por falta de dados, que deveriam já ter sido execução à lei n° 2395 de 10 de setembro de 
prestados pelos chefes da Guarda Nacional 1873, que alterou a de n° 602 de 19 de setembro 
desta província, não pode ainda a Presidência de 1850, porque alguns comandantes superiores 
remeter ao Governo Imperial os diversos papéis têm deixado de prestar as informações exigidas 
e informações, que lhe tem sido exigidos. De em diversas cidades expedidas por meus 
alguma sorte podem muito dentre eles ser antecessores; e os que cumpriram esse dever, o 
desculpados pelo que respeita à demora, ou fizeram de modo incompleto, com falta de 
falta de remessa dos ditos dados, por que não dados indispensáveis, que ultimamente foram 
tendo encontrado escrituração alguma da exigidos por esta presidência.
antiga guarda, que os oriente e nem podido 
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bispado.
De modo geral, a reforma da Guarda Nacional nos moldes Ademais, Mariana foi centro educacional de referência da 

da lei de 19 de setembro de 1850 não ocorreu por completo na outrora capitania de Minas Gerais, com a fundação, em 1750, de 
província de Minas Gerais. Os presidentes viam-se, muitas vezes, um educandário religioso, o Seminário de Nossa Senhora da Boa 
impossibilitados de cumprir com as suas funções, visto que “alguns Morte, pelo primeiro bispo da cidade, dom frei Manuel da Cruz. Para-
comandantes superiores têm deixado de prestar as informações lelamente a estes fatores, Mariana foi, durante todo o período colo-
exigidas em diversas cidades”. Além dos motivos já citados e discu- nial, a única cidade da capitania de Minas (IGLÉSIAS, 1964, p. 372).
tidos, devemos levar em consideração a própria burocracia pro- Sendo assim, reunindo todo um aparato político, religioso, 
vincial, na medida em que, a profusão de decretos, avisos e educacional e administrativo, não fica muito difícil de compreender 
ordens de serviço tornaram complexa a estrutura da milícia e, por- a relativa rapidez com que a Guarda Nacional marianense foi refor-
tanto, de difícil organização em toda a província (FARIA, 1977, p. mada e reorganizada em relação às demais municipalidades mais 
37). distantes e refratárias à lei de setembro de 1850, como Montes Cla-

Desse modo, em que pese o esforço “para poder apresen- ros e Patrocínio, por exemplo. De certo modo, julgamos que a refor-
tar um quadro exato e completo da força da Guarda Nacional da ma da guarda em Mariana, bem como em Ouro Preto, Diamantina, 
província” , havia, entretanto, outros municípios que reformaram Sabará e São João del-Rei pode se entendida sob o viés de que não 
os corpos da milícia nos moldes da lei de 19 de setembro de 1850. tenham havido sérias resistências à política centralizadora empre-
Municipalidades como Ouro Preto, Diamantina, Sabará e Maria- endida pelos políticos saquaremas na província mineira (MAIA, 
na, muito embora suas guarnições necessitassem de instruções, 1991, p. 83).
como prova o relatório que se segue: “Pode-se, portanto, dizer que Pelo exposto, mais do que apontar as queixas que as autori-
a força de corpos, batalhões, esquadrões e seções é nominal; a dades provinciais relatavam sobre os trabalhos da reforma da Guar-
exceção da do Ouro Preto, Mariana, Diamantina e Sabará [que] da Nacional, convém destacar que a dificuldade na reorganização 
carecem de instrução em suas respectivas armas”. da milícia se deveu mais não em função da enorme extensão territo-

Além destas localidades, podemos também incluir São rial da província mineira, mas de acordo com a boa vontade dos 
João del-Rei, conforme subentendeu o presidente da província notáveis locais. Estes traduziam à mercê de seus interesses a lei de 
mineira, mediante a prestação de diligências não apenas naque- reforma da Guarda Nacional e demais portarias do governo provin-
la localidade, mas também em Sabará e Mariana: “A Guarda cial para augúrio e desespero deste.
Nacional de Sabará, São João del-Rei e Mariana, além de outros Com estas considerações em mente, podemos afirmar, a 
serviços que como os demais corpos da província prestou, forne- título de conclusão, que a reforma da milícia levada a cabo em 1850 
ceu também destacamentos nos respectivos municípios”. foi o resultado de uma equação política iniciada com a Lei de Inter-

No que diz respeito a Mariana, podemos inferir que os traba- pretação do Ato Adicional aprovado em 1840 pelos regressistas. Por 
lhos da reforma da milícia se processaram sem muita demora, em meio destas leis, consoante ainda com a Lei de Interpretação do 
função desta localizar-se a poucos quilômetros da antiga capital Código do Processo Criminal de 1841, os políticos conservadores, 
mineira, Ouro Preto, portanto, próximo do centro de tomada de como o visconde de Uruguai, por exemplo, pretendiam reverter 
decisões da província. Além disso, devemos levar em considera- uma situação de anarquia social que colocava em risco a integrida-
ção que a municipalidade foi, no seu passado colonial, sede do de territorial do Império, bem como os direitos individuais dos cida-
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dãos. Para estes políticos o Brasil era um país sem tradição de auto- ano foi promulgada a Lei de Terras, bem como o Código do Comér-
governo, sem educação cívica, no qual o mundo da política era cio. Além disso, o País não mais se encontrava convulsionado pelas 
um mundo desvirtuado e à mercê das paixões políticas da locali- revoltas intestinas que tanto caracterizaram o período regencial. 
dade (FERREIRA, 1999, pp. 79-80). Destas revoltas, o último estertor de agitação interna foi a Praieira 

Neste aspecto, segundo advogava o político conservador em Pernambuco 
Paulino José Soares de Sousa, o visconde de Uruguai, era mister Esta, nas palavras de Izabel Marson, foi:
centralizar e fortalecer o poder do governo de tal modo que se 

A face mais densa e intrigante da complexidade evitasse “um castelo inexpugnável, não só para o lado oprimido, 
e da reapropriação (...) de se prestar aos como ainda mesmo para o Governo central” (URUGUAI, apud 
desígnios de teorias de revolução e práticas FERREIRA, 1999, p. 79).
político-partidárias, pela possibilidade de ser Mattos assegura:
relacionado a um momento especial da história 
das revoluções na Europa e, por decorrência, no 

(...) a ação centralizadora que a instituição 
Brasil. A 'Praieira' representaria o episódio 

[Guarda Nacional] desenvolveu não se prende 
brasileiro no 'ciclo revolucionário europeu de 

necessariamente àquelas regulamentações, e 
1848', portanto um capítulo indispensável em 

sim à sua rotina e ritual, poderosos e eficientes 
qualquer interpretação da história do Brasil 

meios de difundir uma “civilização” – isto é, os 
preocupada em traçar os rumos de uma 

princípios conservadores que também os 
'revolução' burguesa ou popular (MARSON, 1987, 

Saquaremas professavam. Entre os cidadãos 
p. 10).

ativos – os eleitores obrigados ao serviço nas 
principais cidades do Império, e que eram os 

Consolidado internamente, o Império brasileiro lançava-se 
principais portos exportadores; os votantes nos 

agora para o exterior, em especial, para a região do rio da Prata demais municípios – a Guarda Nacional foi o 
como forma de assegurar, no entender do barão de Mauá, “a mais eficiente e poderoso agente difusor das 
influência que lhe dá direito sua posição de primeira potência na noções de ordem, disciplina e hierarquia, da 

associação entre unidade do Império e América do Sul” (MATTOS, 1999, p. 162).
unidade da Nação, do estabelecimento da Mas e a Guarda Nacional? O que se esperava e qual o lugar 
relação entre Tranquilidade e Segurança ocupado pela milícia com as suas companhias e batalhões para um 
Pública e Monarquia (MATTOS, 1999, p. 203). Império que tinha os pés no continente latino-americano e a face 

voltada para a Europa? A corporação, ao menos para o presidente 
da província de Minas Gerais, encontrava-se “inteiramente desor-Ademais, não podemos esquecer que o ano de 1850 foi 
ganizada em alguns pontos da província.” Em outros, porém, “tem bastante emblemático para o Império brasileiro. Foi o ano da proi-
prestado serviços em auxílio à polícia por meio de destacamentos”. bição do tráfico negreiro levado a cabo pela Lei Eusébio de Quei-
Este feito era “credor dos maiores elogios, pelo sacrifício que tem rós, cuja aprovação revestida como um ato de soberania nacio-
feito com o longo e pesado ônus do destacamento”.nal, na verdade, visava a escamotear a pressão britânica pelo fim 

do tráfico intercontinental de cativos (Idem, p. 156). No mesmo 
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O presente artigo tem por objetivo analisar o sentimento da criança no Japão, através do enfoque da arque-
ologia, da história, da iconografia, das brincadeiras e das celebrações deste país milenar, buscando identificar as 
relações entre o sentimento da infância através dos tempos e a violência contra a criança presente nos dias atuais. 
Contrapondo as idéias com as de Philippe Ariès, a pesquisa tenta verificar se a percepção de criança se deu na 
transição para a Modernidade ou se já existia desde os tempos remotos como citam as teorias de Colin Heywood. 
Retrocedendo no tempo, percebemos que a imagem da criança veio mudando concomitantemente com a 
transformação da sociedade. Através da iconografia, arqueologia e da história foi possível perceber que as crian-
ças sempre tiveram seu lugar no Japão, eram e são vistas como o futuro, por isso recebem cuidados especiais por 
parte da família e do Estado. Mas, também são fortemente cobradas a atingirem a perfeição e o sucesso escolar.

Palavras-chave: Percepção da criança, Iconografia, História do Japão.

This article aims to analyze the sentiment of the child in Japan, through a focus on archaeology, history, ico-
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nography, banter and millennial celebrations of this country, seek- Japão atual. O que leva certos pais a cometerem atrocidades às 
ing to identify relations between feeling from childhood through the vezes provocando até a morte de seu filho, demonstrando desafe-
ages and violence against the child present today. Opposing the to, tratando os como objetos descartáveis
ideas with those of Philippe Ariès, the search tries to verify that the Pretendemos ainda contrapor as idéias com as de Philippe 
perception of child in transition to modernity or if already existed Ariès, verificando se a percepção de criança se deu na transição 
since ancient times as cite the theories of Colin Heywood. Moving para a Modernidade ou, se já existia desde os tempos remotos 
backwards in time, we realize that the image of the child came como citam as teorias de Colin Heywood. 
changing concomitantly with the transformation of society. Através dos resultados da pesquisa desejamos sensibilizar mais 
Through the iconography, archaeology and history was possible to os educadores a repensar sua visão de mundo e promover uma 
realize that children always had their place in Japan, were and are educação escolar mais abrangente em que a criança seja valoriza-
seen as the future therefore receive special care on the part of the da e compreendida como um ser ativo no processo ensino aprendi-
family and the State. But, are also heavily charged to reach perfec- zagem.
tion and educational attainment. Segundo Philippe Ariès, durante muitos séculos, o sentimento 

de criança foi sufocado, despercebido e às vezes inexistente no 
Keywords: Perception of the child, Iconography, History of Japan. mundo ocidental. Esse sentimento teria surgido no sec.XVII, período 

de transição para o mundo moderno. E na sua história as crianças 
eram tratadas como adultos em miniatura, o sentimento materno 
não existia e a família era social e não sentimental.

presente artigo tem por objetivo analisar o sentimento da Utilizamos como referencial a História Social da Infância e da 
criança no Japão, através do enfoque da arqueologia, família de Philippe Ariès, essencial para aqueles interessados na his-
da história, da iconografia, das brincadeiras e das cele- tória, onde discute o nascimento da concepção de infância (o sen-

brações deste país milenar, e, identificar as relações entre o senti- timento de infância), analisa as condições e mudanças da vida 
mento da infância através dos tempos e a violência contra a crian- escolar (a vida escolástica) e as diferentes configurações da família 
ça, da qual tanto se ouve falar atualmente.  Buscamos referências ocidental ao longo da história.
no passado remoto há mais de 10.000 a.C, nas cerâmicas encon- ARIES afirma que a sociedade medieval ignorava a infância 
tradas nas escavações arqueológicas, solicitando aos deuses, ou faltava à consciência da particularidade infantil. Esse descaso 
proteção e longa vida às crianças; nas brincadeiras de crianças seria explicado pela alta taxa de mortalidade, que dificultava a 
do período Yayoi 300 a.C, que existem até hoje, ou ainda, no do formação de vínculos afetivos entre pais e filhos.  “A passagem da 
Ubuyu, primeiro banho da criança quando nasce. criança pela família e pela sociedade era muito breve e muito insig-

Através da pesquisa bibliográfica pretendemos reconstituir nificante para que tivesse tempo ou razão de forçar a memória e 
a história da percepção da criança nos vários períodos da história tocar a sensibilidade”. (ARIÈS, 1981, p.10). As crianças que consegui-
japonesa, considerando também as influências da China, que am atingir certa idade não possuíam identidade própria, só adqui-
chegaram ao Japão via Coréia, e esclarecer o papel da criança, rindo-a quando conseguissem fazer coisas semelhantes aos adultos.  
como ser social ativo tanto no passado quanto no presente. E, prin- No século XVII a criança passou a assumir um papel na socie-
cipalmente para tentar entender as relações sociais e familiares no dade, adquirindo definitivamente uma personalidade, levando as 

O
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famílias a se preocuparem com o alto índice de mortalidade infan- sos, mobílias, brinquedos, jogos entre outras. E diz que Ariès faz uma 
til da época. A descoberta da infância começou no século XIII e análise da infância centrada no presente justificando que ele “bus-
sua evolução pode ser acompanhada na história da arte e na cou evidências da concepção de infância do século XII na Europa 
iconografia dos séculos XV e XVI. Mas os sinais de seu desenvolvi- medieval. Como não encontrou esses indícios, passou diretamente 
mento tornaram-se particularmente numerosos e significativos a à conclusão de que o período não tinha qualquer consciência 
partir do fim do século XVI e durante o século XVII. dessa etapa da vida”. (HEYWOOD, 2004, p.26).

Segundo Áries, “o sentimento da família, que emerge nos Partindo dessas considerações, buscamos na pré-história mile-
séculos XVI-XVII, é inseparável do sentimento da infância.” (2006, nar japonesa, vestígios sobre a existência do sentimento dos adultos 
p, 143). A afirmação de que os dois sentimentos estão totalmente em relação à criança, suas manifestações ou representações para 
ligados é coerente, pois começa a partir do desejo de ter ou não averiguarmos se ocorrem mudanças no decorrer dos anos e quais 
filhos. E ao tê-los, poderá tomar a decisão de cuidar, física e psico- seriam elas.
logicamente, educando-os ou deixá-los ao abandono levando-os As pesquisas arqueológicas são relativamente recentes e 
à morte ou até mesmo ao suicídio em idade muito jovem, como fortalecidas a partir da década de 1960. No decorrer da sua história 
tem acontecido em números crescentes no Japão contemporâ- os japoneses se consideraram diferentes de todos os povos, descen-
neo. dentes diretos do reino supremo e seu representante maior seria o 

Também compartilharemos de alguns pensamentos de Imperador (a questão de divindade do Imperador não muda do 
HEYWOOD Colin (apud KUHLMAN JR, 2005, p. 239) que diz: século III até a Segunda Guerra Mundial). 

Através das pesquisas arqueológicas chegou-se a conclusão 
[...] seria muito simplista considerar a de que a idade média de vida entre as pessoas da era JOUMON 

ausência do sentimento de infância em um ou eram algo em torno de 15 a 16 anos. Foram encontrados ossos de 
outro período da história. Considera mais uma mulher grávida, que pelos estudos dos ossos e da arcada den-
frutífera a busca de diferentes concepções tária chegou-se a conclusão de que se tratava de uma jovem com 
sobre a infância em diferentes tempos e 

idade em torno de 15 anos. Tendo em vista a mortalidade tanto de 
lugares. A criança é um constructo social que 

adultos como de crianças, imagina-se que a mulher engravidaria a se transforma com o passar do tempo e, não 
cada dois anos. E, por ser muito jovem, a gravidez e por extensão o menos importante, varia entre grupos sociais e 
parto, era considerado de alto risco. étnicos dentro de qualquer sociedade [...] A 

infância é, pois, em grande medida, resultado Talvez um indício da existência do sentimento às crianças na 
das expectativas do adulto [...] E tem uma Era Joumon esteja representado no costume de enterrar os fetos, 
história cultural, mas também se move por bebês recém nascidos e crianças eram enterrados na porta ou em 
linhas sinuosas com o passar dos séculos. volta das residências. Os féretros colocados em urnas com formatos 

de útero que simbolicamente remetem ao útero materno eram 
Heywood busca referências em escritores que foram além ainda colocados juntos a braceletes e colares que simbolizavam o 

da iconografia e utilizaram diversas fontes, como registros oficiais desejo dos familiares que os seus entes queridos tivessem uma boa 
de fábricas e escolas, descrições em romances e poesias ou ain- reencarnação. 
da, em diários, autobiografias e testemunhos orais, escritos religio-
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Além das cerâmicas que 
parecem representar uma oferen-
da aos deuses, como peças, Na Era Joumon (10.000 a.C a 330 a.C), faziam uso de objetos 
representando a gravidez, o parto de cerâmica e instrumentos de pedra para as atividades de sobrevi-
e o nascimento. Podemos ver esse vência. Deixaram de ser nômades, cultivavam algumas árvores frutí-
sentimento claramente numa feras como a castanha, mas ainda caçavam e colhiam alimentos 
cerâmica em que uma mãe carre- que a natureza lhes oferecia. A habitação era construída em um 
ga seu filho no colo demonstrando buraco cavado no solo e coberto com estacas e palhas 
calor, afeto e proteção. (HOSHIZAWA, 2009).

Para a compreensão de 
sentimento de criança através dos 
tempos, a abordagem foi qualita-
tiva, através do método de pesqui-
sas bibliográficas com análise 

Por meio da observação dos locais de sepultamento e dos 
interpretativa de literaturas e tra-

ossos humanos encontrados em túmulos, pesquisadores constata-
balhos disponíveis na web sobre 

ram que o índice de mortalidade fetal, durante o parto, de recém 
percepção da criança e história 

nascidos e crianças de cinco meses a dois anos foi muito alta. O feto 
do Japão. A pesquisa reporta a cada era, desde a era Joumon 

ou recém nascido morto era colocado em um ataúde de barro e 
(10.000 a.C – 300 a.C) com dados relacionados às descobertas 

enterrado na entrada das habitações ou nos seus arredores. E, acre-
arqueológicas, dados históricos que envolvem problemas ou 

ditavam que, passando sobre o local enterrado, a criança voltava 
desenvolturas políticas, econômicas e sociais e atividades e fatos 

novamente ao útero materno. Da mesma forma que na Era Paleolíti-
acontecidos na época como: celebrações, brincadeiras e ima-

ca, também espalhavam corantes de cor vermelha nos ossos e nos 
gens iconográficas relacionados à criança. E, para relacionar a 

túmulos, desejando o renascimento da criança.
violência contra crianças na atualidade com a percepção da 
criança através da história, pesquisamos literaturas e dados oficiais 
sobre violência contra crianças ocorridas no Japão e entrevista 

Em túmulos de mulheres adul-
com dezessete pessoas de diferentes idades.

tas foram encontrados objetos de 
cerâmica em que aparecem 
impressões com formato de pés e 
mãos de crianças. Entende-se que 
a mãe carregava consigo a recor-
dação do filho que morreu na infân-
cia. Pré-história é o Período da História do Japão que se inicia 

aproximadamente no ano 10.000 a.C e segue até o ano 710 d.C, 
ou seja, da Era Joumon à Era Asuka. (HOSHIZAWA, 2009).

1.1.1 Era Joumon (10.000 a. C – 300 a.C)

1.1.1.1 As crianças da Era Joumon

1. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

1.1 Pré-História
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Figura 1: Cerâmica: mãe com bebê 
no colo.
Fonte: http://toki1935.exblog.jp/i25/ 
(Acesso nov. 2010)

Figura - 2 Cerâmica: Mãos e pés de 
crianças. Fonte:
http://toki1935.exblog.jp/i25/ 
(Acesso nov. 2010)
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1.1.2 Era Yayoi (300 a.C – 300 d.C)

1.2  Antiguidade

1.1.3 Era Kofun (300 d.C a 710 d.C) e Era Asuka (593 d.C a 710 d.C)

1.2.1 Era Nara (710-794)

O período Yayoi foi marcado inicialmente pela cultura de 
arroz e do surgimento de um novo estilo de arte com cerâmica. 
Muitos estudiosos concordam que várias características do perío-
do Yayoi têm origem na cultura coreana, mas outra teoria afirma 
que foi trazida ao Japão por imigrantes da China. Pela análise dos 
ossos encontrados nas escavações, segundo os antropólogos, o 
índice de sobrevivência de indivíduos de até 15 anos era de 40%. 
Conseqüentemente, a idade média de vida, tanto para o homem 
como para a mulher, teria sido de 20 a 30 anos.

Em 604 d.C, o Príncipe Regente Shotoku Taishi, estabelece a 
Constituição dos Dezessete Artigos, o primeiro documento em lín-
gua japonesa e o esteio filosófico do governo japonês através de 
toda a sua história a partir de então, serviu de base para a implanta-
ção de um governo autoritário e centralizado impondo respeito aos 
valores budistas e confeccionistas conforme o modelo da China 
estabelecendo as hierarquias da corte.

A Antiguidade da História do Japão abrange o período do 
ano 710 d.C ao ano 1185 d.C, da Era Nara à Era Heian (HOSHIZAWA, 
2009).

Foram encontradas urnas funerárias cuja tampa tinha a 
forma de um casco de tartaruga, provavelmente seria de uma 
criança. E nos grandes túmulos KOFUN, influência coreana, foram O Imperador adotou a cultura e a tecnologia com a influên-
encontradas estatuetas de mães amamentando o filho. cia chinesa; as construções dessa época eram cópias fiéis das que 

existiam na China. A cidade de Nara, primeira Capital permanente, 
foi totalmente projetada no estilo da Capital da Dinastia Tang, da 
China, uma cópia perfeita. 

Também na Era Nara foram adotadas, todos com influência 
chinesa, a arte, a escrita, a filosofia, a religião (o Budismo), assim 
como o modelo administrativo centralizado.

O Imperador concedeu o direito de cultivar as terras de forma 
vitalícia, mas não hereditária. As crianças, ao completarem seis 
anos, recebiam uma porção de terra para cultivar durante toda a 
vida, em troca teriam que pagar 3% sobre a produção, além de 
outros impostos. Os meninos recebiam 2.428m2 e as meninas 1.985 
m2, e, na tentativa de pagar menos impostos registravam os meni-
nos como meninas, causando um aumento populacional feminino. 
(Verificar nos registros oficiais chamados Koseki).
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Figura - 3 Câmara funerária (casco 
de tartaruga) Fonte: 
http://mimikazari.hp.infoseek.co.jp/ya
c/report;4th;4th.htm

Figura - 4 Mãe amamentando. 
Fonte: TERAMAE, Naoto. 2010, p. 49



 1.2.2 Era Heian (794-1185) 1.3 Idade Média japonesa – Idade Moderna japonesa

1.3.1  A Era dos Xoguns (Samurais)

1.3.1.1 Harakiri

A cultura original japonesa, em todos os aspectos, inicia-se A Idade Média Japonesa abrange o período da Era Kamaku-
na Era Heian. Inclusive a escrita, teve grande desenvolvimento ra à Era Muromati, do ano 1185 ao ano 1542 e a Idade Moderana, da 
neste período em que aflorou uma grande produção literária, Era Azuti Momoyama à Era Edo, ou seja, dos anos 1543 a 1852 
período em que as mulheres tiveram bastante destaque. (HOSHIZAWA, 2009).

Foram Duzentos e cinqüenta anos de paz, desenvolvimento 
cultural, a fixação da cultura japonesa e a escrita chinesa simplifi-
cada. Foi à época do esplendor cultural. As influências vindas da 
Coréia e da China vão perdendo forças. Foi da Era Kamakura (1185-1333) à Era Edo (1600-1852) mais 

Foi um período baseado no feudalismo. Os conflitos pelo de 700 anos de poder. Os samurais cuidavam da educação dos 
poder e pelo aumento da área territorial se intensificam. As milícias filhos, provavelmente dos meninos, pois aos cinco anos já começa-
foram multiplicadas para ataque, defesa e controle sobre os lavra- vam a aprender a arte do uso da espada.
dores. Nesse contexto, originam os samurais (bushi); seu trabalho é Dos 10 aos 15 anos, a 
visto como eficaz e necessário. A lealdade ao chefe e a marca dos criança recebia educação 
guerreiros samurais ao longo de toda a história japonesa subse- intensiva e personalizada e aos 
qüente. 15 anos era reconhecido como 

Na literatura, no ano 1000, uma mulher romancista, Murasaki adulto. Por tradição, o herdeiro 
Shilibu, produz a obra Histórias de Genji. Embora nesta época as do samurai deveria ser o seu 
mulheres não aprendessem escrever. Murasaki Shikibu aprendeu filho primogênito, mas muitas 
observando as aulas do irmão, pois, a escrita era restrita aos vezes isso não se cumpria, pois, 
homens nobres. No mesmo período Notas do meu travesseiro de para o samurai era importante 
Seisho Nagon e O diário Kagero Nikki de Fujiwara Noritsuna no escolher o mais apto a ser um 
Haha, também foram escritos por mulheres. bom guerreiro. 

As famílias da nobreza japonesa iniciaram a prática do Na ausência de herdei-
Nagashibina, isto é, faziam bonecas simples de papel e as deposi- ros, ou se nenhum dos seus filhos 
tavam nos rios e nos mares, pedindo que levassem consigo as fosse digno de honrar o seu 
doenças e os males que estivessem destinados às meninas. Este nome, ele poderia recorrer à adoção (yoshi), processo que existe 
evento era realizado no dia das meninas, hoje conhecido como até os dias de hoje, para proteger seu nome e suas posses. Essa ado-
Hina matsuri; naquela época Momo no sekku. O dia dos meninos já ção pode acontecer até mesmo quando a filha se casa e o noivo 
era celebrado desde a Era Nara, século VII, provavelmente origi- passa a usar o nome da família da noiva.
nário da China, onde os meninos sempre foram valorizados; na 
época era chamado de Tango no sekku, atualmente Kodomo no 
hi.

É um dos aspectos do código de honra do samurai, que con-
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Figura - 5 Educação Personalizada 
–Idade Média
Fonte: Emaki kodomo no Toujou
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siste na obrigação ou dever de suicidar-se em determinadas situa-
ções ou quando julgar que perdeu a sua honra.

O primeiro harakiri registrado na história data de 1170, suicí-
dio de Minamoto Tametomo. Foi esse mesmo espírito de samurai 
que levou os pilotos suicidas (kamikaze) a explodirem junto com os 
seus aviões durante a Segunda Guerra Mundial e, ainda nos dias 
de hoje, o suicídio é visto por alguns japoneses como a melhor 
forma de recuperar a honra perdida. 

A Era Edo também é conhecida por ser o início do período 
moderno do Japão. Depois de um longo período de conflitos inter-
nos, o principal objetivo do recentemente estabelecido governo 
Tokugawa era o de pacificar o país.

A população foi dividida em quatro classes: os samurais no 
topo (mais ou menos 5% da população), os aldeões ou fazendeiros Período que vai da Era Meiji (1868 a 1926) aos dias de hoje. 
(mais de 80% da população) no segundo nível. Abaixo dos (HOSHIZAWA, 2009).
aldeões estavam os artesões, e abaixo desses, no quarto nível, os 
mercadores. Somente os aldeões viviam em áreas rurais. Os Samu-
rais, os artesões e os mercadores viviam em cidades que eram 
construídas em volta dos castelos do Daimyo, cada um tendo uma A Era Meiji se estende no período de 1868 a 1912; a Era Taisho, 
parte especifica da cidade para residir. no período de 1912 a 1926 e a Era Showa, no período de 1926 a 1989. 

As crianças se ocupavam a maior parte do tempo com brin- “O ano de 1868 é importantíssimo para os japoneses, pois, marca o 
cadeiras. O ato de brincar era uma parte importante do cotidiano início de um intenso processo de mudanças que influencia toda a 
das crianças, tanto para menores de seis anos, que não freqüenta- história posterior do Japão. A Restauração Meiji introduz o país em 
vam as aulas de caligrafia, como para crianças maiores, que cui- uma nova realidade, dessa vez planetária” (SAKURAI, p.133).
davam de seus irmãos. Em dias ensolarados, desciam o irmãozinho Com a restauração Meiji, em l868, foi abolido o sistema de 
das suas costas, enfileiravam-se na beira do caminho e brincavam classes feudais e em 1872 foi decretada a educação compulsória, 
de Oni Asobi (pega-pega) e Ayatori (manuseio de um cordão em passando a ser a educação, um direito de todas as crianças meni-
círculo). As crianças que freqüentavam as aulas de caligrafia nos e meninas. A educação física foi institucionalizada como ginásti-
tinham horário para brincar nos intervalos das aulas. É possível ca (taiso). As atividades incluíram: marchas, exercícios de ginástica, 
observar indícios de brincadeiras em crianças que freqüentavam jogos, gangorra, balanços, salto alto e futebol. 
as aulas de caligrafia, onde em pinturas antigas aparecem com O modelo tradicional de família japonesa foi alterado, para se 
seus rostos pintados com tinta chinesa e lutando entre si. adaptar à modernidade. “Em 1889, foi promulgada a Constituição 

1.3.2 Era Edo (1600 – 1868)

1.4 IDADE CONTEMPORÂNEA JAPONESA E ATUALIDADE

1.4.1 Era Meiji até a Era Heisei
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Figura - 7 KATAGURUMA - cavalinho 
no ombro
Fonte: Emaki kodomo no Toujou

Figura - 6 TERAKOYA - Educação coletiva 
no templo
Fonte: Emaki kodomo no Toujou



do Império do Grande Japão e, no ano seguinte, o Edito da Educa- A taxa de natalidade é o indicador mais objetivo para 
ção. Esses documentos legalizaram o processo peculiar de moder- demonstrar, entre outras, como as mulheres passaram a encarar a 
nização do Japão desencadeando a volta do Imperador ao cen- vida de cidadãs: em 1947 a média de filhos era de 4.5, por casal e 
tro do poder.” (SAKURAI, p.141). em dez anos caiu para 2.0.
Nas primeiras décadas do século XX “gerar filhos para o grande No Japão o mercado de trabalho oferece condições para 
Japão era motivo de orgulho e sinal de patriotismo. A mulher só era que as mulheres possam primeiro se dedicar à família. O fato de ter 
reconhecida como membro da família se gerasse um herdeiro. A menos filhos trouxe a possibilidade de maior dedicação a eles. A 
família era um Estado Reduzido. Nas escolas as crianças completa- mãe é a responsável pela educação dos filhos, sua função é dar-
vam sua formação, que lhes ensinavam obediência e lealdade. lhes uma boa formação para que possam ter sucesso futuramente.

Com a promulgação do Código Civil de 1947, marido e Em três de novembro de 1946 foi promulgada a nova Constitu-
esposa passam a ter direitos iguais, o casamento passa a ser de ição Japonesa baseada em: 1) respeito à opinião do povo, 2) pre-
livre escolha, o culto aos ancestrais (Xintoísmo) tornou-se opção servação dos direitos humanos e 3) desarmamento militar. Em 1947 a 
religiosa, o primogênito, e todo seu significado, perdeu a relevân- educação passou a ser obrigatória e tem a mesma divisão dos dias 
cia. A mulher adquiriu os direitos políticos. de hoje.

Com a saída de muitas pessoas do campo para a cidade a 
questão da moradia foi um problema para os japoneses. As famíli-
as, que muitas vezes, moravam com até três gerações na mesma 
casa, pela falta de espaço, os jovens casais passaram a morar em 
pequenos apartamentos separados de seus pais e passaram a ter 
menos filhos.
    A nova sociedade trouxe oportunidades iguais para todos, mas 
trouxe consigo a competição. 

Desde o início da era Meiji até o fim da guerra em 1945, as 
mulheres eram incentivadas a gerar filhos para o progresso da 
nação, a média era de cinco filhos por família. Os direitos iguais 
para as mulheres possibilitaram sua ascensão social através dos 
estudos e no mercado de trabalho. A Era Heisei, encontra-se em vigência no Japão, desde 1989. 

Desde a pré-escola, a criança japonesa passa 
por avaliações rigorosas que vão indicar se ela 
conseguirá ingressar em escolas bem 
conceituadas ou não. Já se podem prever as 
conseqüências: uma constante pressão dos pais 
para que a criança tenha um histórico escolar 
excelente desde os primeiros anos, muita 
competição entre os estudantes, crianças e 
adolescentes com autoconceito diretamente 

As mudanças foram drásticas que afetariam ligado ao seu desempenho na escola. Há 
em longo prazo as mentalidades. É evidente estatísticas que mostram que muitos estudantes 
que mudanças forçadas por lei levam tempo se suicidam por não conseguirem passar em 
para se consolidar, apesar dos japoneses do exames de admissão para bons colégios assim 
pós-guerra aceitarem sem muita controvérsia como vemos casos de crime por violência 
à incorporação de seu país aos padrões causando a morte do próprio pai ou mãe que 
familiares ocidentais. (SAKURAI, 2006, p.30). criticou o desempenho escolar de seu filho. 

Resultado do péssimo efeito que esse ambiente 
competitivo criou afetando o desenvolvimento 
afetivo e social das crianças e adolescentes 

japoneses. (SCHMID, 2004).



Esta era iniciou-se em oito de Janeiro de 1989, apenas um dia após cam com amigos da mesma idade, têm dificuldade de socializa-
a morte do Imperador Hirohito. Sucedeu ao trono o seu filho, Akihi- ção tanto com os amigos como com a família, tem muitos compro-
to. A reforma Meiji trouxe a oportunidade para todas as crianças, missos com estudos.
mas, também trouxe a padronização e a valorização do coletivo.

Qual será o sentimento de infância prevalece na sociedade 
japonesa nos dias atuais?

Para análise da questão acima trabalhamos com três per-
guntas associadas à experiência própria e como eles observam as 
crianças nos dias atuais. Foram direcionadas a um total de 17 pes-
soas com idade variando de 22 a 72 anos (cinco do sexo masculino 
e doze do sexo feminino). 

Muitos dos entrevistados brincavam ao ar livre, estudavam 
sem muita responsabilidade e brincavam com crianças de varia-
das idades. A maior parte deles ocupava o tempo brincando, um 
ou outro ajudava nos afazeres de casa.

Observa-se que na atualidade as crianças brincam mais 
dentro de casa vendo televisão ou jogando jogos de game, brin-

1.4.2 Atualidade 

 1.5 Celebrações

As crianças só brincam de game e não têm 
experiências com a natureza. Como não têm 
oportunidade de errar, são pouco perseverantes, 
desistem com facilidade. São crianças egoístas. 
(A., 60 anos, sexo masculino). 

Elas não brincam com crianças de diferentes 
idades isso faz com que elas cresçam sem saber o 
que é viver socialmente e tem que aprender 
depois de adulto, isso tem causado muitos danos 
psicológicos e distúrbios mentais. Crescem 
fisicamente, mas psicologicamente continuam 
crianças.  (A., M., 57 anos, sexo feminino, 
entrevista realizada em outubro de 2010).

São crianças que freqüentemente ficam bravas, 
impacientes e intolerantes. (A., 50 anos, sexo 

Brincava de Onigokko (pega-pega), Ishikeri feminino, entrevista realizada em outubro de 
(chutar pedras), Wagomu (elástico), Hirattai 2010).
(bater e pegar figurinha), subir em árvores. 
Todos brincavam juntos. (H., 68 anos, sexo As crianças já ficam preocupadas com seu futuro 
feminino, entrevista realizada em outubro de na escola, então deixam de brincar para estudar. 
2010). (Y. 22 anos, sexo feminino, entrevista realizada em 

outubro de 2010).
Passei a infância brincando com bolinhas de 
gude de segunda categoria catadas da 
fábrica. Também brincava de pesca e barco a 
beira-mar. Na escola, a classe era de 

O Hinamatsuri é uma celebração que tem origem num antigo cinqüenta alunos e não havia avaliações. Era 
muito tranqüilo. (A., 60 anos, sexo masculino, ritual chinês onde se acreditava que os males eram transferidos para 
entrevista realizada em outubro de 2010). as bonecas e quando as jogavam no mar, os maus fluídos eram leva-

dos para longe. Foi criado durante a Era Edo (1603-1867). As pessoas 
acreditavam que as bonecas possuíam o poder de atrair os maus 

espíritos, e assim protegeria o dono.
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Outro costume desta cerimônia é a montagem do altar de 
bonecas (hinadan), onde ficam vestidas com roupas da corte do 
período Heian. Com o passar do tempo, as bonecas ganharam 
luxo e obviamente deixaram de ser jogadas. Antes de seu primeiro 
Hina matsuri, os pais ou avó da menina a presenteiam com um 
conjunto de Hina ningyou. Por serem caras, algumas famílias com-
pram apenas o Odairisama (Imperador) e a Ohinasama (Impera-
triz), pois o conjunto inteiro na verdade, é composto de sete anda-
res. A partir da era Edo são montados os Hinadan, estrados com 
vários andares sobre os quais são dispostas as bonecas para cele-

brar o dia das meninas.

O motivo das Carpas simboli-
zarem o Dia das Crianças é que 
segundo uma lenda, uma carpa 
nadou contra uma cachoeira e 
quando chegou ao topo, trans-
formou-se em um dragão. Acre-
dita-se que as carpas trazem 
sorte e sucesso e a celebração 
do dia traz a força que um garoto 
precisa ter para um crescimento 
saudável.

Atualmente além do preço Além do aniversário, comemo-
também há o problemas da falta rado como crescimento da crian-
de espaço nos apertados aparta- ça a cada ano, e visitas a tem-
mentos. Algumas bonecas podem plos, a celebração “shiti go san” (visita a templos aos 3, 5 e 7 anos), 
valer uma fortuna e são considera- existem celebrações para que a criança não esqueça este proces-
das um bem de família. Dizem que so de crescimento que se dá apenas uma vez por toda a vida.
no tempo dos samurais, quando a 
menina nascia, costumava pre-
senteá-la com um conjunto de 
bonecas, e depois de casada, 
esse conjunto seria passado para 
sua filha.

De meados até o final da Era Edo, o país entra em uma época No dia 05 de Maio, comemo-
de paz. Concomitantemente com o desenvolvimento da produção ra-se o Kodomo no Hi (que significa 
de pequenos artigos para venda, passaram também a fabricar “Dia da Criança”) é um feriado 
bonecas e objetos feitos com papel, tecido e bambu, para brinca-nacional japonês. É um dia reservado para a comemoração da 
deiras de crianças. Passaram a ser vendidos em tendas nos dias de felicidade das crianças. Esta data foi designada feriado nacional 
comemorações e festividades.em 1948. Embora o nome do feriado seja “Dia das Crianças”, de 

As crianças que cuidavam dos irmãos menores, não só cuida-acordo com os costumes a comemoração é voltada principal-
vam deles como também brincavam de várias brincadeiras. Em dias mente para os meninos.
de tempo bom, soltavam o (a) irmãozinho (a) das suas costas, enfilei-            No Kodomo no Hi, as famílias expressam o seu respeito pelas 
ravam-se na beira do caminho e brincavam de “Oni Asobi” (pega-crianças e lhes desejam força pendurando o koinobori (coloridas 
pega) e “Ayatori” (cordão nas mãos). carpas em forma de bandeiras) em suas residências e é comum 

vê-los penduradas em longas linhas em vários rios em todo país.

1.6 AS BRINCADEIRAS

1.6.1 Brincadeiras da Era Edo (1603 – 1868)
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Figura - 8 Bonecas que representam 
a Corte Imperial. 
Fonte: 
muitojapao2.blogspot.com/.../dia-
das-criancas-so-as-meninas-no-
japao.html (Acesso nov. 2010)

Figura - 9 Kodomo-no-hi (Dia das 
Crianças). Fonte: 
www.nipocultura.com.br/?p=319 
(Acesso nov. 2010)



 1.6.1.1 Jogos e brincadeiras para meninos

1.7. História da violência contra crianças e as campanhas preventi-
vas no Japão

1.6.1.2 Jogos e brincadeiras para meninas

livremente. Os meninos soltam pipas (feitos com desenhos japoneses 
típicos, próprios da época, como dragões, orquídeas), em formatos 
de leque, enfim de vários tipos e formatos. As meninas brincavam 
com temari (bola japonesa) e jogo de cartas japonesas.Kamitobi, koma (pião), take-

uma (andas), yuki korogashi, 
oyama taishou, yukida, 
wamawashi, suwarisumou, 
nekki, takuwan oshi, harida, 
ichiouda, yuuei, oshituseri, 
taiko, kinobori, ayameda, 
harukoma, kamaoni, menda, 
entre outras.

Temari, otedama, Hanego, onesama gokko, hina asobi, 
mamagoto, takegaeshi, hosora hiki, mukou no obasan, ayatori, 
oyamanooyamanookonsan, hosora shakuhi, hitotsu en musubi, 
tentetsuton.

No ano novo, vestidas em traje de gala, comem regalias, 
ganham otoshidama (dinheiro) e nesse dia é permitido brincar 

A violência contra crianças envolve a imperícia, a imprudên-
cia ou a negligência por parte do adulto contra o bem-estar ou a 
saúde da criança, como alimentação e abrigo. Envolvem também 
agressões psicológicas, como xingamentos ou palavras que cau-
sam danos à criança e/ou agressões de caráter físico como espan-
camento, queimaduras ou abuso sexual.

 Na Europa, existem indícios de que a violência contra a 
criança acontece há muito tempo. “10% das histórias infantis de 
Greem tratam de crianças abandonadas, de infanticídio e maus 
tratos a enteados. O pano de fundo das histórias são a dura vida no 
campo e a pobreza. Um dos pais morre e o novo companheiro, ou 
companheira, maltrata o enteado.” (ICHIRO, 1995, p.45).

Segundo o Instituto Kodomo no Niji Jouhou Kenkyuu Center, as 
atividades de prevenção à violência contra crianças são bastante 
recentes. Nos últimos 50 anos, nos Estados Unidos e em vários outros 
países, foram implantadas leis e programas de proteção à criança. 
Mas, até chegar a este ponto, existiu para as crianças, uma escura e 
triste realidade. “Podem-se encontrar exemplos de pais cruéis 
abusivos em qualquer época, mas a ampla maioria sempre sentiu 
afeto pela sua prole, e por ela fez o melhor que podia” (HEYWOOD, 
2004, p.62)

 A leitura da obra de Ariès (2006) nos leva a inferir que no 
percurso histórico que abarca a Idade Antiga, Média e Moderna 
não contara com uma mentalidade coletiva e nem com sistemas 
de proteção a criança, o que diríamos facultava a sociedade a 
aceitar como natural tanto o abandono quanto o infanticídio. A 
preocupação com a violência contra a criança tivera seu 
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Figura - 10 Koma (pião feito com 
conchinhas (714-1185)
Fonte: 
http://www.beigoma.com/rekishi.html 
(Acesso nov. 2010)

Figura – 11 Otedama Figura - 12 Temari Figura – 13 TAKOAGE 
– Empinar pipa 
Fonte: Edo Kodomo 
Hyakkei    



nascimento na sociedade contemporânea.          Infelizmente, na atualidade no Japão, em que se têm todas as 
 No Japão antigo, houve um longo período de infelicidade facilidades e apoio da assistência social às famílias em dificuldades, 

para as crianças. Jinshin Baibai (comércio de crianças), por motivos diferentes do passado têm acontecido muitos tipos de 
Kadowakashi (rapto), Mabiki (infanticídio para reduzir o número de atrocidade e violência contra as crianças, vistas com maior 
dependentes na família), Datai (aborto provocado), freqüência em abrigos e asilos ou registrados nos departamentos de 
Moraigogoroshi (matar o filho adotivo), Nenki Houkou (servidão polícia.
anual). Somente após a Segunda Grande Guerra foi estabelecida          Ao entrar em vigor a lei de prevenção à violência contra 
uma lei de assistência à criança, e no ano 2000 a lei de prevenção crianças, que diz ser dever de qualquer cidadão ou instituição 
à violência contra a criança. comunicar às autoridades quando percebe violência contra a 

Segundo Heywood, “Em termos superficiais, o infanticídio criança, o número de denúncias aumentou aproximadamente 13 
parece muito raro durante os períodos medieval e moderno, pois vezes.  Os tipos mais freqüentes de denúncia são de violência física 
poucos casos chegaram aos tribunais.” (2004, p.98) E completa (43%) e negligência de cuidados (37%). Quase a metade dos casos 
que  “...o infanticídio provavelmente teria sido mais comum no corresponde a crianças idade pré-escolar. Violências com morte 
passado se não fosse relativamente fácil abandonar uma também não param de acontecer, e em 2005, foram registrados 86 
criança”. (2004, p.99). crianças mortas por algum tipo de violência. 

A violência está muito mais para sintoma social do que 
O nível de abandono em determinadas doença social. A violência não é ação, é na verdade, reação. E tem 
cidades era muito impressionante, em que ser tratada não com a segurança pública usando não só de 
particular durante o final do século XVIII e início repressão policial, mas descobrir a causa que leva as pessoas a 
do século XIX. Em Paris no início do século XIX, 

adotarem a violência, identificá-la e combatê-la. Exceto nos casos 
aproximadamente a um quinto de todos os 

de loucura, a violência pode ser interpretada como uma tentativa bebês nascidos na cidade foi abandonado, 
de corrigir o que o diálogo não foi capaz de resolver. A violência em São Petersburgo, entre um terço e a 
funciona como um último recurso que tenta restabelecer o que é metade e em Milão entre 30 e 40%”. Podem-se 

encontrar exemplos de pais cruéis abusivos em justo segundo a ótica do agressor. No Japão não se vê diálogo entre 
qualquer época, mas a ampla maioria sempre pessoas da família, muito menos troca de carinho. Portanto, sempre 
sentiu afeto pela sua prole, e por ela fez o que houver violência é porque, alguma coisa, já estava 
melhor que podia. (HEYWOOD, 2004, p.103). anteriormente errada. 

 No passado não muito distante, infanticídio, abandonos e 
doações foram cometidos por diversos motivos, na maioria das 
vezes por causa da miséria total e por achar que abandonando ou 

Segundo a estatística da Polícia Federal, o número de casos 
doando as crianças elas poderiam ter a chance de uma vida 

de suicídio chegou a 32.863 em 1998 e encontra-se em situação 
melhor ou por puro interesse em preservar suas posses e poder. 

alarmante com mais de 30.000 casos todos os anos. Esse número 
Através da literatura podemos observar que isso aconteceu tanto 

corresponde a quatro vezes mais que as mortes por acidente de 
no Ocidente quanto no Japão.

trânsito. Considerando casos de tentativa de suicídio e casos de 

1.7.1 A situação do suicídio de crianças no Japão
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intenção de suicídio, o número sobe para 10 vezes mais. Para cada tempo a criança, para os japoneses, sempre foi um presente dos 
caso de tentativa ou intenção de suicídio há pelo menos cinco deuses, assim como no Ocidente. 
pessoas relacionadas que sofrem profundamente. O problema do Houve momentos na era Medieval japonesa em que o 
suicídio não se restringe às 30.000 pessoas que se vão, mas tam- infanticídio era permitido nos períodos de escassez de alimentos, 
bém, é problema extremamente sério que envolve mais de um principalmente das meninas, não diferente do que acontecia no 
milhão de pessoas todos os anos só no Japão. E, pensando nos Ocidente, assim como hoje o aborto é permitido por lei. Mas, isso 
casos acumulados nos anos anteriores, o problema toma dimen- não impediu que o sentimento da criança fosse esquecido ou 
sões imensuráveis. deixado de lado, o que aconteceu foram mudanças na forma de 

Em decorrência da crise econômica que se prolonga o ver esse sentimento.
suicídio de indivíduos entre 40 e 50 anos em plena produção, Desde os tempos dos Xoguns (Samurais) a adoção existe, até 
corresponde a 40% do total; por se tratar de grande problema os dias de hoje, com o intuito de defender os interesses de negócios 
social, medidas estão sendo tomadas. E, muitas cidades e do poder e não propriamente para proteger a criança. Os pais 
empenham-se também para prevenir o suicídio de idosos que samurais eram responsáveis pela educação de seus filhos, durante o 
sempre manteve alto índice. Nesse contexto, o suicídio de domínio de mais de 700 anos. Através dos ensinamentos do 
menores, conforme dados da Polícia Federal, está em torno de 2% confucionismo incutiram a ética e a moral do respeito, lealdade ao 
do total. superior, que traz reflexos até nos dias de hoje.

De acordo com a pesquisa realizada pelo Ministério da O povo japonês, em sua maioria, segue o Xintoísmo, que 
Educação e Cultura em 2005, as principais causas do suicídio de convive em harmonia com o Budismo, e que representa o culto a 
menores são: falta de harmonia na família, repreensão severa dos natureza, tem cerimônias milenares para dar saúde e longa vida 
pais, mau rendimento escolar, escolha do futuro escolar, para as crianças. As comemorações do dia da criança 
relacionamento com colegas, Ijime (bulling), depressão por provavelmente foram trazidas da China, através da Coréia, no 
doença, relacionamento amoroso, problemas mentais e outros. século VI.

Retrocedendo no tempo, percebe-se que a imagem da Através da iconografia, arqueologia e da história foi possível 
cr iança veio mudando concomitantemente com a perceber que as crianças sempre tiveram seu lugar no Japão, eram 
transformação da sociedade. Principalmente a variedade de e são vistas como o futuro, por isso recebem cuidados especiais por 
materiais da Era Joumon merece destaque. Mesmo na época parte da família e do Estado. Mas, também são fortemente 
Kinsei (após era Muromati), o arqueólogo Morse, famoso pela cobradas a atingirem a perfeição e o sucesso escolar e muitas 
descoberta do sambaqui Oomori (cidade de Tokohama), deixou vezes, levando-as a um estresse profundo e acabam tomando a 
uma frase no trabalho sobre a sua estadia no Japão que diz: “Não decisão de tirar a sua própria vida por não agüentarem mais as 
há no Mundo, um país que se dedique mais aos bebês do que o pressões e para limparem a sua honra, como fizeram os samurais no 
Japão. Ele ficou admirado com a maneira delicada de lidar com passado. 
uma criança e com o ambiente afortunado que a rodeava.” Pudemos constatar, de certa forma, que a história da criança 
(KOTSUNA, 2006, p.38) no Japão é semelhante à da criança do Ocidente que nos 

Essa percepção esteve muito ligada à continuidade da apresentaram Philipe Ariès e Colin Heywood, no desejo de ter filhos e 
família, das terras, dos negócios e do poder.  Mas, ao mesmo nos cuidados. Mas, infelizmente no que se referem ao infanticídio, 
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maus tratos, comércio e abandono, o que difere é a visão ligada HEYWOOD, Colin. Uma História da Infância, Porto Alegre: Artmed, 
aos princípios religiosos ou ao Estado e os momentos em que 2004.
acontecem. Isso mostra a sinuosidade e confirma, em certo 

HITORI SHIRABEGA DEKIRU, Jidaibetsu Nihon no Rekishi (2) Asuka- 
sentido, o que Heywood nos fala sobre a presença do sentimento 

Narajudai 1997, ISBN 4－05－500230－0.
da criança em todas as épocas e suas diferentes visões.

HORIDA Sareta Kodomo no Rekishi. Disponível em A história cultural da infância tem seus marcos, 
<www.crn.or.jp/KODOMOGAKU/library/19.html> Acesso em 27 set. mas, também se move por linhas sinuosas com 
2010.o passar dos séculos: a criança poderia ser 

considerada impura no inicio do século XX 
tanto quanto na Alta Idade Média. Dessa HOSHIZAWA, Tetsuya. Visual Rekishi – Touhou Shuppan 
forma, por um lado, a mudança de longo Kabushikigaisha, 2009.
prazo rumo a uma sociedade urbana pluralista 
favoreceu o surgimento gradual de uma ISHIDA, Shigemi. Gyoujito to Asobi o Tsukrou, 2003, ISBN4－ 591－
versão prolongada da infância e da 

07566－４.
adolescência. (HEYWOOD, 2004, p.45).

KAWAMURA, Lili. K. O processo educativo dos brasileiros no Japão. 
         O presente estudo é bastante pequeno diante de uma 

Disponível em <http://mail.fae.unicamp.br/proposicoes/textos/17 
história milenar tão rica em detalhes, mas esperamos que venha 

artigo kawamuralk.pdf>. Acesso em 15 mai. 2010.
contribuir de alguma forma para que um dia a criança japonesa 
ou estrangeira  possa se desenvolver como um ser totalmente livre 

KISHIMOTO, Tizuko. Brinquedo e brincadeira na educação infantil 
de maus tratos e independente com todas as suas 

japonesa. Proposta curricular dos anos 90. 
potencialidades desenvolvidas e ainda, seja capaz de transformar 
sua vida e a realidade que a cerca.

KOBAYASHI, Tadashi. Edo kodomo Hyakkei, Japan: Kawade Shobou 
Shinsha, 2008.Prata, ouro e outras jóias, para que servem? 

Entre os mais ricos tesouros, haverá um que 
KOBAYASHI, Tadashi. Boshi e Hyakkei – Yomigaeru Edo no Kosadate, supere o tesouro chamado criança? Não, não 

e x i s t e  n a d a  a s s i m . 2007, ISBN978－4－309－26938－2
万葉集－（まんようしゅう (Coleção das Dez Mil 
Folhas - 759 d.C., durante a Era Nara). KODOMO　NO　NIJI　JOUHOU　KENSHUU　CENTER. Disponível em 

<http://www.crc-japan.net/contents/knowledge/b_situation.html> 
Acesso em 17 out. 2010.

ARIÈS, Phillipe. História Social da Criança e da Família, Rio de Janei- KUHLMANN JR, Uma história da infância: da Idade Média à época 
ro: LTC, 2006. Contemporânea no Ocidente, Caderno de pesquisa, v35, n.125 

maio/ago 2005.
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ENTREVISTA COM A PROFA. THAIS NÍVIA DE LIMA E FONSECA

Igor de Lima e Silva
Jaqueline da Silva Alencar
João Luís Cavalcante Silva
Kátia Eliana Lodi Hartmann

Mauro Henrique M. de Alcântara
Wiviane Santana de Almeida

presente entrevista resultou da escolha de uma obra para a leitura comum na disciplina de Prática de Ensi-
no de História, regida pela Professora Ana Maria Marques, durante o segundo semestre de 2008. O objetivo 
era que todos os alunos lessem um livro inteiro relacionado à temática da disciplina. A obra escolhida, 

então, foi História & Ensino de História, de Thais Nívia de Lima e Fonseca, editado inicialmente em 2003, e reeditado 
em 2004, pela Editora Autêntica. A adoção do livro pelas duas turmas do último ano do Curso de História da UFMT foi 
majoritária. Ocupamos três encontros de aulas para discutirmos a obra inteira, dividida, então, em três semanas. Ao 
final, cada um deveria fazer uma resenha. O fato de a Professora Thais Nivia ter sido convidada pela ANPUH-
regional para ser conferencista no Seminário que aconteceu em Cáceres, em novembro de 2008, coincidiu com o 
debate que estávamos realizando na disciplina e logo veio a idéia de aproveitarmos o ensejo para entrevistá-la. O 
grupo que se dispôs a entrar nesse projeto substituiu a resenha pela entrevista como item avaliativo. Numa reunião 
prévia, organizou-se um roteiro para direcionar a entrevista, dividiram-se as tarefas e, ao final, a entrevista aconte-
ceu. Depois, foram transcritas as falas, editadas e a redação final revisada pela própria entrevistada.

A Professora Thais Nivia de Lima e Fonseca é historiadora graduada pela UFMG, mestre em Educação pela 
mesma universidade e doutora em História Social pela USP. Também possui dois pós-doutorados: um pela UFF e 
outro pela Universidade de Lisboa. É professora adjunta da UFMG desde 2002, onde atua na linha de História da Edu-
cação. 

Foi uma feliz oportunidade poder nos aproximar mais da obra e conhecer pessoalmente a autora, cuja leitu-
ra e convivência, mesmo que curta, muito nos foi aprazível.

A

Entrevistada: Thaís Nívia de Lima e Fonseca
Entrevistadores: Igor de Lima e Silva, Jaqueline da Silva Alencar, João Luís Cavalcante Silva, Kátia Eliana Lodi 
Hartmann, Mauro Henrique M. de Alcântara e Wiviane Santana de Almeida*
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Local: Hotel Riviera do Pantanal, Cáceres – MT. que você me coloca, demorou, claro, alguns anos pra poder eu 
começar a sistematizar de uma forma mais organizada os proble-Data: 14/11/2008
mas que eu encontrava todo dia na sala de aula, que iam desde as Horário: 17h00min
dificuldades com os alunos, até mesmo pela falta de preparo teóri-
co sobre o comportamento da criança, do adolescente, então *Alunos do 4º ano do curso de licenciatura e bacharelado em História da UFMT, em 

2008 Alunos do 4º ano do curso de licenciatura e bacharelado em História da UFMT, essas dificuldades ligadas a relações de professor e aluno, elas eram 
em 2008. muito fortes. Mas o que mais marcou o início de minhas preocupa-

ções com o ensino de história, enquanto objeto de investigação, e 
foi o que me levou para o mestrado, foi que eu vivi como professora 

Igor: Primeiramente, gostaríamos de saber como foi sua trajetória a transição do final dos anos 80, início dos anos 90, dos antigos currí-
como professora de história e como surgiu o interesse em pesquisar culos herdados do regime militar para as nossas propostas do ensino 
a temática do ensino de história. de história, que começaram em Minas Gerais. A minha geração de 

professores viveu essa discussão, nós nos colocávamos diante do 
Thaís: Eu me formei na UFMG em 1985, e inicialmente não comecei dilema, pois fizemos uma faculdade em que havia uma certa liber-
a dar aula, eu tinha feito um estágio e cheguei a ser professora dade de expressão, mas no momento em que começamos a exer-
substituta numa escola estadual durante seis meses, mas outras cer a profissão, o que havia? Havia os livros do regime militar, sobre 
oportunidades me apareceram e meu primeiro trabalho na profis- história épica, tradicional e então a partir de 86, 87 a rede pública 
são foi como pesquisadora mesmo. Eu comecei trabalhando num começou a articular essas mudanças no currículo e o estado de 
arquivo no IPHAN, numa cidade colonial de Minas Gerais, Sabará, Minas Gerais encampou as propostas dos professores públicos, tanto 
e não era uma coisa definitiva, era um contrato temporário, que estaduais quanto municipais. Em seguida veio aquele famoso currí-
em 1987 não foi renovado mais, e então, eu achei que já era hora culo chamado de modos de produção, que era inspirado no marxis-
de eu procurar um lugar pra dar aula. Eu comecei dando aula num mo e reorganizou os conteúdos segundo a evolução dos modos de 
colégio particular, na verdade toda a minha trajetória como pro- produção. Havia também a pressão das famílias das escolas parti-
fessora de ensino fundamental e médio foi em escola particular, eu culares no sentido de mudança, de se as escolas públicas estão 
dei aula da 5ª série até o 3º ano do então 2º grau, durante dez mudando, por que meus filhos da escola particular ainda não estão 
anos. Não é porque foi em escola particular que foi fácil, porque a aprendendo essa história melhor? No colégio que eu trabalhava, 
minha formação acadêmica também foi muito voltada para pes- depois de uns quinze dias de reuniões, inclusive com autores dos 
quisa, a discussão na parte pedagógica, didática, da parte de livros didáticos, nós decidimos por não mudar. Foi uma decisão difí-
ensino foi muito conturbada, muitas greves, professor de prática cil, mas que hoje eu acho foi bem feita, porque a nossa idéia era que 
de ensino desenvolvendo outras atividades, professor substituto passar de uma história de matriz tradicional, para uma história mar-
sem muito critério para desenvolver, então foi tudo muito mal feito. xista, sem que nós estivéssemos preparados para lidar com aquilo, 
Com isso, eu fui aprender a dar aula, dando aula, o que torna o não daria certo. Nós preferimos manter o currículo tradicional, mas 
início da profissão ainda mais difícil, mas aos poucos, intuitivamen- aplicando a ele uma outra possibilidade de trabalho, mais aberta e 
te eu achava que ia gostar de ser professora, que ia me dar bem. nós começamos, com a combinação de um currículo tradicional 
Minha intuição acabou se confirmando na prática e se eu tivesse dos livros didáticos e outras abordagens. Agora toda essa inquieta-
que escolher de novo, eu escolheria a mesma coisa. Na questão 



ção vivida entre 1986 e 87, até o início dos anos 90 foi colocando pouco para o professor? 
algum questionamento sobre o que é possível fazer no ensino de 
história num momento de mudança de currículo. Por que há tanta Thaís: Esse abismo, muitos falam em abismo entre a produção cientí-
resistência de professores jovens em fazer alterações nos métodos fica de história e o ensino de história, existe. Agora é uma análise 
de ensino? Isto é o que me fez pensar em uma série de questões difícil, porque precisamos considerar a diversidade regional, tem 
que resultaram no meu projeto de mestrado que foi sobre o ensino que pensar, por exemplo, nas várias regiões do Brasil. Eu percebo 
de história. muitas vezes, que há diferentes concepções acerca do ensino de 

história em regiões diferentes. Eu nunca fiz nenhuma pesquisa sobre 
Mauro: A senhora, como profissional da área, defende a importân- isso, mas eu imagino que isso tenha a ver com uma tradição intelec-
cia do historiador conhecer a trajetória da disciplina de História. tual diferenciada de uma região para outra. Embora hoje eu esteja 
Quais os avanços importantes a se considerar na formação do desenvolvendo uma outra reflexão: sobre esse preconceito da histó-
historiador nesse sentido? ria tradicional e eu penso que o estudo não é para ser inovador o 

tempo todo, pois o que é inovação? Essa idéia de vanguarda? Isso 
Thaís: O que me fez pensar de maneira ativa na formação do histo- não existe, ninguém está à frente de seu tempo, nós estamos todos 
riador e na formação do professor de História foi o papel do histori- no nosso tempo. Para algumas situações eu até uso a palavra abis-
ador em entender a história e a historiografia. Os jovens historiado- mo pra outras nem tanto e mesmo às vezes em condições um pouco 
res deveriam conhecer razoavelmente bem a escrita da história, diversas, é possível diminuir essa diferença. Agora por outro lado eu 
desde o século XIX e às vezes até antes, mas não conhecem a his- acho que há uma reflexão importante de fazer, que é a seguinte: 
tória do ensino da história. Sobre a formação dos professores isso uma coisa é o conhecimento histórico científico, outra coisa é o 
depende. Vai depender de como é que o curso aborda essa temá- reconhecimento histórico escolar. Um não tem que ser o espelho do 
tica. Uma das motivações para a produção deste livro foi exata- outro, porque nós não temos no ensino básico a função de formar 
mente essa: a pesquisa em ensino de história já é desenvolvida há pequenos historiadores, nós temos que desenvolver a possibilidade 
muito tempo, mas pouco no sentido da compreensão da história do aluno construir uma reflexão histórica, podemos usar fontes das 
da disciplina, que são poucos os autores que trabalham com isso. mais diferentes, podemos nos mover dentro da metodologia da 
Então eu acho que tem essa diferença, diferença real na forma- pesquisa histórica, mas querer que o aluno, um menino da 5ª, 6ª série 
ção dos dois, e se eu for refletir a importância que tem o conheci- se torne um pequeno historiador, que ele dê conta de uma reflexão 
mento da história da disciplina escolar História, para historiador e que um historiador profissional faz, é outra coisa. E mais, o professor 
professores, ou as duas coisas ao mesmo tempo, então é importan- de história que não tem uma prática profissional, experiência com 
te conhecer também a historiografia, até porque uma parte signifi- pesquisa e também não quer fazer, mas ele conhece os procedi-
cativa da história do ensino está “colada” com o desenvolvimento mentos, o que ele faz em termos de pesquisa na sala de aula não é a 
da historiografia. mesma coisa que um historiador profissional faz com pesquisa na 

universidade, mesmo que os procedimentos básicos sejam os mes-
mos, o resultado nunca vai ser, é muito menos exigido porque a pes-Igor: A senhora pensa que há uma defasagem entre o ensino que 
quisa em sala de aula não precisa ser original, já a produção científi-se aprende nas universidades e o que se aplica nas escolas de 
ca tem que ser.base? Que há uma formação voltada mais para o pesquisador e 



Igor: A senhora fala da questão do aluno e a partir da nossa expe- fessores também já fazem parte desse quadro de pessoas formadas 
riência já no estágio podemos perceber que há uma relutância da numa cultura do efêmero e da falta de concentração em termos de 
parte deles em prestar atenção, ler os textos do livro didático ou leitura, então vocês, por exemplo, já são dessa geração. A geração 
mesmo estarem atentos ao que a queremos passar. O que a anterior a de vocês também foi a geração que na escola ao invés 
senhora acha deste desinteresse do aluno? É uma questão que de ler Machado de Assis, leu aqueles livrinhos da coleção “Vaga-
vem do professor ou da própria instituição? Ou alguma coisa mais lume”, que são só “historinhas” sobre adolescentes. Como se fazer o 
de “cima”, do Estado? Como a senhora vê este distanciamento do adolescente gostar de ler é fazer ele ler sobre ele mesmo, então o 
aluno com o ensino de história? mundo dele fica mínimo, ele não estabelece relação com o texto 

mais sofisticado, mais complexo e quando vai estudar história, ele se 
depara com texto escrito e texto de matriz científica, mesmo sendo Thaís: De uma forma geral está havendo um distanciamento com 
simples e de linguagem acessível, e essa então é uma das dificulda-a escola, porque nós estamos vivendo num mundo, isto não sou eu 
des. Outra é que o professor de história, mesmo quando usa as cha-que estou falando, não é novidade alguma, mas faz parte da 
madas novas tecnologias e recursos audiovisuais, não sabe ainda nossa reflexão, um mundo das coisas instantâneas, mundo das 
como dar aula sem o uso da linguagem e sem o uso da palavra informações fragmentadas, sem objetivos transparentes. É só ver-
intensa. Os professores de história são conhecidos como os que mos como funcionam os noticiários que percebemos muito bem 
falam muito, que tem que mandar “tapar a boca”, então, faz parte que não há, às vezes, tem notícias que os noticiários da televisão 
da nossa formação, de uma característica do nosso campo do dão que nem sabemos para que aquela notícia foi dada, não tem 
conhecimento e isso cansa, pois a criança e o adolescente não vão objetivo, é só para informar. Mas informar por informar soma-se a 
para a escola saltitantes, morrendo de alegria para aprender as internet, que é o império da informação rápida, que pode ser tanto 
coisas. Muitos vão por obrigação, às vezes até gostam do que esta-para o bem como para o mal e a rapidez caracteriza a nossa soci-
mos falamos lá, acabam gostando da disciplina, mas ela exige um edade contemporânea. Enquanto a escola não é o lugar das coi-
tipo de postura diante do estudo, de disciplina que essas novas gera-sas rápidas, aliás a escola é o lugar das coisas lentas, pois o proces-
ções estão com muita dificuldade de desenvolver. E eu vejo isso não so de aprendizagem não é instantâneo, é difícil, exige disciplina, 
é só em adolescente, também no aluno da universidade, às vezes, exige concentração. De uma maneira geral, as novíssimas gera-
não lêem um livro inteiro, tiram Xerox de apenas um capítulo e o ções não têm uma boa relação com a escola. A escola tenta con-
transformam em apostila. Essa é a cultura do rápido, tem que ser correr com estas coisas exteriores à ela e nunca vai ganhar. Ela vai 
agora! Eu temo pelo dia que vai proliferar o texto gravado, para por sempre perder do ponto de vista da história, no meu entendimen-
no fone de ouvido e escutar tudo. As pessoas não vão mais querer to, não por causa do conteúdo ou do professor, eu acho que tem 
ler. Essa é uma situação muito forte, mas é claro que há outras variá-um problema de fundo maior nas dificuldades dos alunos mais 
veis: o professor pode ser ruim, as condições de trabalho podem não jovens hoje de lidarem com o conhecimento histórico: é dificulda-
ser boas, a relação dos alunos com a história pode não ser boa, de de lidar com a leitura, pois história é uma disciplina que se não 
então eles têm algum trauma ou alguma dificuldade com a discipli-houver leitura, acabou! Você pode usar outros recursos, como 
na e não querem nem saber da história. Por isso eu acho que o pro-iconografia, filmes, documentários, apelar muito para audiovisual, 
fessor na sala de aula, é importante ter sensibilidade, para perceber mas tudo vai terminar no texto escrito ou que o aluno terá que ler 
onde está o problema, para tentar melhorar o desempenho, pois ou que o aluno terá que produzir. As novíssimas gerações de pro-



tudo que queremos é aluno interessado no que estamos falando. uma quantidade muito maior de trabalhos sobre ensino de história. 
Ninguém quer dar aula para uma platéia que está querendo que O que é interessante, pois muitos pesquisadores que queriam pesqui-
você vá embora! sar sobre ensino, mas não exatamente metodologia de ensino, que-

riam fazer pesquisa histórica, “clássica”, e então recuando no tem-
Mauro: Então dentro dessa mesma questão, para fechar essa po, estudando o ensino de história noutros tempos, podem perceber 
parte sobre escola, a tecnologia hoje vem mais facilitar ou atrapa- que muitos dos problemas contemporâneos dos livros didáticos, dos 
lhar o ensino, na visão da senhora? currículos e das propostas metodológicas são desenvolvidas há 

muito tempo. E por isso, um período que tem sido muito estudado 
ultimamente é a Primeira República, porque foi exatamente no Thaís: As duas coisas, elas ajudam muito exatamente porque elas 
momento em que se começa a sistematizar, de maneira mais clara nos disponibilizam a informação de uma maneira mais democráti-
e organizada, a educação pública no Brasil. Não que não houvesse ca, é o caso da internet, claro. É possível ter acesso à informação, 
antes, mas a República quis criar uma educação republicana e o digamos, quando não há na minha cidade uma biblioteca com 
ensino de história era fundamental para se atingir esse objetivo. O livros suficientes, mas temos na internet a possibilidade de entrar 
período Vargas também é outro que chama muito a atenção, nos bancos de dados de outras bibliotecas para saber o que existe, 
como foi o governo Vargas entre 1930 e 1945 e mais concentrada-podemos fazer uma pesquisa ou comprar livros on-line, então isso 
mente durante o Estado Novo, quando a história foi colocada como certamente facilita muito, também na consulta de imagens, etc. 
central na formação da cidadania, que era a cidadania do traba-Certamente nós, como pesquisadores, temos nos beneficiado 
lho, e como tudo isso se desenvolveu. Sobre Regime Militar também muito com o acesso à internet, agora o mal que ela causa é exata-
há alguns estudos, principalmente sobre os encaminhamentos feitos mente que ela facilita muito, então outro tipo de discurso nem sem-
no ensino de história neste período. Então a história do ensino de pre é desejável, por exemplo, coisa que em algumas instituições 
história vem se desenvolvendo e muitas vezes é escrita nos progra-está se tornando problemática ao ponto de haver determinações 
mas de pós-graduação, não nas linhas de pesquisa destinadas ao punitivas no caso de apresentação de trabalho tirado certamente 
estudo do ensino em si, mas nas linhas de história da educação, da internet. Existe uma “indústria” de fabricação de monografias 
como uma vertente da história das disciplinas escolares.pela internet, de dissertações de mestrado, teses de doutorado, 

problemas de plágio, na captação de textos e seu uso indevido. 
Agora para o ensino de história pode ser um recurso e é importante Igor: Considerando a lei n.º10639/03, que regulamenta o ensino de 
quando a escola obviamente tem acesso, mas devemos tomar História e cultura africana e afro-brasileira, como a senhora analisa 
cuidado, pois pode ser uma faca de dois gumes. as mudanças que o currículo de História tem atravessado nos últimos 

anos?
Mauro: No seu livro, a senhora identifica que há poucas pesquisas 
sobre história do ensino de história. O livro foi publicado em 2003, Thaís: Eu confesso que tenho acompanhado pouco essa discussão, 
mas desse tempo para cá, que são cinco anos, mudou alguma um pouco de longe, tentando discutir com os alunos essa determi-
coisa? Continua estável essa situação ou melhorou? nação legal de História da África e culturas africanas. Primeiro, essa 

situação tem trazido para os departamentos de história o problema 
de não haver especialistas de História da África ou haverem poucos, Thais: Eu acho que melhorou, já são passados cinco anos e sim, há 



por um lado isso é ruim no imediato e é bom porque estimula tam- Thaís: Eu também gostaria de agradecer, pois é sempre bom con-
bém os alunos a desenvolverem pesquisas sobre esse assunto. versar com os estudantes e ver que ainda há interesse. Vocês estão 
Então a questão inicial é a formação dos quadros de especialistas de parabéns juntamente com a Prof.ª Ana Maria Marques estão 
para produzirem a historiografia sobre isso, que é ela quem vai aju- fazendo um bom trabalho. Obrigada.
dar de verdade na definição dos conteúdos, na produção do 
material didático que intitula História da África e cultura africana. 
De imediato a solução, por exemplo, que algumas editoras encon-
traram foi incluir rapidamente capítulos nos livros didáticos. Mas de 
uma forma muito rasteira, pois História da África aparece como 
escravidão, tráfico negreiro e cultura africana com aqueles este-
reótipos clássicos como novo alimentador da cultura brasileira, 
coisas assim. Então acho que há um caminho a percorrer, que tem 
levado muitas pessoas na universidade a pesquisar o Ensino de 
História. Por exemplo, trabalhos que eu já vi ultimamente, sobre a 
visão do negro nos livros didáticos de História, que mostram como é 
que África aparece nos livros tradicionais, que na maioria das 
vezes enfatiza a idéia clássica da formação da cultura brasileira, 
tendo a contribuição da África na música, comida e então se 
reforçam os estereótipos, sendo que não é esse o objetivo dessa 
proposta, que vem acrescentada, agora mais recentemente, da 
História Indígena. Há outro problema nisso, porque ter um enfoque 
como esse envolve observar uma comunidade que tem sua identi-
dade muito fortemente marcada, questão que passa também na 
questão do negro e seus movimentos organizados. E isso nos colo- Foto - Da esquerda para a direita: João Luis, Kátia, Igor, Thais Nívia, Mauro, 
ca duas questões: a produção historiográfica que precisa dar Jaqueline e Wiviane.
conta disso de uma maneira eficiente e não muito lenta e a prepa-
ração dos professores para desenvolver esse tipo de estudo sem, 
por um lado cair nos estereótipos que já foram mencionados, e por 
outro na militância ou na exaltação, que são anacronismos de 
ordem variada.

Mauro: Finalmente gostaríamos de agradecer a senhora por ter 
aceitado nosso convite, pois esta entrevista contribuirá de forma 
essencial para nossos estudos e mesmo a formação como docen-
tes.
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Ser ou não ser: suicídios de cativos (as) na sociedade 
cuiabana de 1854 a 1888.

RESUMO

ABSTRACT 

Prof. Bruno Pinheiro Rodrigues
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O presente artigo busca problematizar a morte voluntária praticada por cativos e cativas no período de 
desagregação do regime escravista. Nesse intento são apresentados dados específicos da Instituição Escravista da 
então sociedade cuiabana do período e, posteriormente, a atenção é direcionada aos casos específicos, onde 
procuramos refletir, a partir de ações individuais, o universo complexo de relações estabelecidas no interior do 
mundo do trabalho escravo.

Palavras-chave: Escravidão – Suicídio – Brasil - Império.

 This article seeks to examine the voluntary death practiced by slaves and captives in the period of disintegra-
tion of the slave regime. In this attempt are given specific institution of slavery then cuiabana society of the period 
and, later, attention is directed to the specific cases, where we seek to reflect, from individual actions, the complex 
universe of relations established within the world of slave labor.

Keywords: Slavery – Suicide – Brazil-Empire.
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O
is: Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora das Brotas, Nossa Senho-

estudo de suicídios de cativos (as) tem - se mostrado, no ra da Guia, Santo Antônio do Rio Abaixo, Santana de Chapada dos 
âmbito da historiografia, terreno fértil para novas reflexões Guimarães e Nossa Senhora do Livramento (MACHADO, 2006: 22). 
sobre importantes questões, como a atuação consciente Também faziam parte da cidade, nos seus arredores, os bair-

dos mesmos junto às brechas do sistema escravista, na busca por ros Mundéo, Mandioca, o Baú, o Lavapés. Os distritos do Coxipó e 
melhores condições de vida, ou mesmo importante para precisão São Gonçalo Velho, embora distantes, igualmente faziam parte do 
do que poderia ser considerada “resistência individual” no perío- território cuiabano.
do. Portanto, baseados nessas premissas, primeiramente nos ate- Juntas, essas duas freguesias que compunham o ambiente 
mos ao funcionamento do escravismo na sociedade cuiabana da urbano - a Sé e de São Gonçalo de Pedro II -, entre os anos de 1850 a 
segunda metade do século XIX, com todas as suas peculiaridades 1862, variaram, segundo relatórios de Presidentes de Província, da 
espaciais e temporais, para depois direcionarmos nossa atenção casa dos 7.608 aos 11.008 habitantes (VOLPATO, 1993: 35). Essa soci-
aos casos encontrados no Arquivo Público de Mato Grosso (APMT), edade, estava segmentada da seguinte forma: “Elite local”, com-
a fim de que possamos, em cada caso encontrado, discutirmos da posta por comerciantes bem arranjados, importadores, exportado-
sua singularidade, o que representou socialmente dar cabo à pró- res e grandes proprietários de terras e escravos;  “Estrato médio”, 
pria vida. formado por oficiais militares em início de carreira, médicos, dentis-

tas, chefes de polícia, membros do clero, entre outros; abaixo do 
estrato médio, uma categoria formada por pequenos donos de 
casas de comércio, pequenos sitiantes, vendedores de carne no 
mercado local, etc; e por fim, a base da pirâmide social, ocupada 

Ser escravo em Cuiabá na segunda metade do século XIX 
por livres pobres e escravos (MACHADO, 2006: 24). 

guardava semelhanças, mas preservava suas peculiaridades, 
Livres pobres e escravos estavam distribuídos, como veremos 

com as demais províncias do Império Brasileiro. Antes, porém, de 
mais adiante, em diversos setores da economia cuiabana, entre os 

lançarmos nosso olhar para as condições específicas que carac-
quais podemos destacar a lavoura, o setor secundário (costureiros, 

terizavam a mão-de-obra escravista no período proposto, para 
marceneiros, ourives, pedreiros, alfaiates, etc.) e o setor terciário 

depois analisarmos os casos de suicídios de cativos, é preciso deli-
(serviços domésticos). 

near algumas considerações sobre o espaço, o tempo e a ação 
De fato, Cuiabá, desde os seus primórdios, na primeira meta-

do homem, que deram contornos próprios à instituição escravista 
de do século XVIII, para movimentar a sua economia, que inicial-

na região estudada.
mente se dava em torno da extração de ouro, sua exportação e, 

O espaço urbano cuiabano, por volta da segunda metade 
posteriormente, na importação de manufaturados para comerciali-

do século XIX, se resumia basicamente a duas Freguesias: a da Sé 
zação local,  necessitou da mão-de-obra escrava . Para isso, empre-

(1° Distrito), onde se localizavam a Câmara Municipal, a Matriz, o 
gou cativos no trabalho das minas, que apesar das condições insa-

Correio, a Tesouraria Provincial, Palácio Presidencial, os principais 
lubres na qual estes eram submetidos, se mostravam uma via lucrati-

sobrados entre outros; e, o 2° Distrito, conhecido como “Freguesia 
va, visto que rapidamente compensavam os altos investimentos 

de São Gonçalo Pedro II”, região na qual estava localizado o Porto 
aplicados na aquisição (ALEIXO, 1980: 13). 

da cidade. Além destas, Cuiabá ainda contava com outras fre-
A presença dos cativos em Cuiabá se deu de forma concomi-

guesias e vilas, mas as mesmas estavam localizadas em zonas rura-

O SER ESCRAVO EM CUIABÁ
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tante ao processo de povoamento da Província de Mato Grosso, que anteriormente estava empregada em massa nas minas; (3) exis-
que se processou em torno de dois eixos centrais, segundo a histori- tência de um mercado consumidor objetivando absorver a produ-
adora Lúcia Helena Gaeta Aleixo: penetração mineira e defesa ção açucareira; (4) presença de vias de comunicação para escoar 
militar da fronteira com os territórios espanhóis (Idem Ibidem: 1). a produção – vias fluviais e a estrada que ligava Cuiabá a Goiás 

Os cativos também foram empregados nas atividades agrí- (ALEIXO, 1980: 39). 
colas,  que se processavam no abastecimento do mercado local Sobre o funcionamento da mão-de-obra escrava nos E enge-
e das minas. Essa atividade, na virada do século XVIII para o século nhos de A açúcar, cabe destacar a existência do “tempo margi-
XIX, com a “crise da mineração”, passou a ser a tônica, do que nal”, que era o tempo que o cativo usava para cultivar as suas pró-
Aleixo chamou, da “economia mercantil” praticada na Província prias roças, a fim de garantir a sua própria subsistência, já que essa 
de Mato Grosso, uma vez que o fornecimento de produtos às função não cabia ao proprietário (Idem Ibidem: 41). 
minas, permitiu aos proprietários uma certa acumulação, que foi Ao mesmo tempo que a economia açucareira se desenvol-
capaz de “rearranjar” as forças produtivas com a crise mineira via, baseada na mão-de-obra escrava  , as atividades pastoris pas-
(Ibid.: 20). saram a ter grande relevância na economia da Província de Mato 

Os cativos, que até então estavam empregados em massa Grosso a partir do século XIX, principalmente após a emancipação 
na extração do ouro, foram deslocados para diferentes ativida- política do Brasil, com a criação de gados e produção de seus deri-
des, como os serviços domésticos, o comércio ambulante na cida- vados – couro, carne, etc. -, que estavam destinados ao abasteci-
de e o trabalho nas lavouras (Ibid.: 18).  Aconteceu o que a histori- mento tanto dos mercados de São Paulo e Minas Gerais, como do 
adora Luiza Volpato chamou de “reorganização da economia”,  Paraguai e Bolívia. Em 1839 o presidente de Província Estevão Ribeiro 
com a intensificação das atividades pastoris na criação de gados, de Rezende destacou a importância da atividade:
nas fazendas da cabeceira do Pantanal, e intensificação das ativi-
dades econômicas nos Engenhos de Açúcar, que estavam locali-

Cabe aqui falar da indústria rural. Embora não zadas na “Serra Acima” (atual Chapada dos Guimarães) e ao 
tenha recebido benefício algum ela apresenta longo do Rio Cuiabá (VOLPATO, 1993: 15).
em face agradável, devida só à prosperidade do Embora o desenvolvimento das lavouras tenha se dado 
país e das belas pastagens e recursos naturais 

com mais intensidade com a decadência mineira, os engenhos 
que oferece: a criação de gado vacum à anos a 

de açúcar estiveram presentes desde os momentos iniciais, em esta parte tem progressivamente aumentado 
1727, quando a produção de cana-de-açúcar e seus derivados (Apud Ibid.: 16). 
estavam voltados mais para o suprimento das minas. Porém, a par-
tir do século XIX, sobretudo, com a abertura da  navegação no  rio 
Paraguai em 1857, como a produção estava organizada para 
exportação e produção em larga escala, o cativo passou a ser 
indispensável (peça fundamental) para produção e desenvolvi-
mento da economia açucareira. Aleixo destaca quatro fatores 
que contribuíram para o desenvolvimento dessa economia:     (1) 
disponibilidade de terras; (2) existência de mão-de-obra escrava 

4

Entretanto, ao contrário das lavouras, a economia pastoril na 
Província de Mato Grosso, era movimentada por trabalhadores 
livres.

No que tange ao emprego da mão-de-obra nos ambientes 
urbanos – parte mais relevante para este trabalho -, o cativo, em 
Cuiabá, sobretudo a partir do século XIX, estava distribuído nos afa-
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zeres domésticos, nas oficinas e no comércio ambulante. Nessa ra e fabricação de açúcar. Os sítios, por sua vez, produziam gêneros 
última atividade, assim como nas minas, era obrigado a repassar de primeira necessidade, como mandioca, feijão e milho, com o 
para o seu proprietário uma certa quantia estabelecida diaria- excedente destinado ao mercado interno. Assim como nas cháca-
mente e era responsável pelo seu próprio sustento. ras, os sítios também utilizavam da mão-de-obra escrava, associada 

Luiza Volpato chama a atenção para a existência de “es- a mão-de-obra livre e, em alguns casos, pertenciam a ex-escravos 
cravos de ganho”, que perambulavam nas ruas de Cuiabá, ven- (Idem Ibidem: 13-14). 
dendo quitutes, frutas, cumprindo alguma tarefa determinada, A escravidão em Cuiabá, assim como noutros centros urba-
carregando ou mesmo vendendo água. Essa movimentação nas nos do Império brasileiro, se definiu como coerção física e coisifica-

6ruas, apesar de não ter merecido uma atenção mais apurada nos ção do indivíduo.   Porém, o mundo do trabalho escravo, não foi 
relatos do período, foi registrada pelo viajante Karl Von Den Stei- escrito unicamente pelo protagonismo dos senhores, mas também 
nen, que ficara impressionado com o vaivém das ruas, não só de pela atuação e intervenção, constantes, dos cativos, tanto com 
“escravos de ganho”, mas também de livres pobres e de vários atos violentos, como rebeliões e suicídios, quanto com simples ges-
animais, como cachorros, vacas e porcos (Apud VOLPATO, 1993: tos de receptação e venda de objetos roubados, ações na justiça 
33; 115). perpetradas por cativos ou mesmo sabotagens.

A venda de água em Cuiabá, sem dúvidas, poderia ser con- Vemos que durante o período em que vigorou a instituição 
siderada um importante setor de atuação para os cativos, visto escravista, apesar da manifesta tentativa de “coisificação” dos cati-
que ainda na segunda metade do século XIX, a cidade não dispu- vos e cativas, e coerção física violenta, os mesmos tiveram um 
nha de um sistema de água encanada. O que impunha aos habi- amplo leque de perspectivas para atuação, que sempre se dava no 
tantes cuiabanos o uso das cisternas particulares, e ao Governo da limiar, entre aquilo que o senhor considerava certo e o que era erra-
Província de Mato Grosso, a construção de chafarizes e bicas, do. Nas palavras da historiadora Luiza Volpato, os cativos transita-
para o abastecimento da população, como os construídos na vam num terreno fluido (VOLPATO, 1993: 11). 
região do Mundéu, no Largo da Conceição, e na região da Prai- Desse modo, o trabalho escravo em Cuiabá não diferia de 

5nha (MACHADO, 2006: 26).  outras localidades onde o mesmo tivera lugar, uma vez que foi cons-
Além do comércio ambulante, praticado pelos escravos de tituído por uma infinidade de relações, que iam desde alianças e 

ganho, os cativos, especificamente em ambientes urbanos, tam- acordos entre cativos e outros setores da sociedade – por exemplo, 
bém estavam empregados em afazeres domésticos, que englo- com proprietários – a confrontos violentos, ocorridos por vezes entre 

7bavam diversas atividades: arrumar a casa, cozinhar, lavar roupas, os próprios cativos.  
cuidado de crianças e dos quintais, entre outras (VOLPATO, 1993: Essa “infinidade de relações” que caracterizou o universo do 
115). trabalho escravo, pode ser fartamente encontrada no âmbito do 

Havia ainda as chácaras e sítios, que estavam localizadas cotidiano vivido por esses personagens, especificamente, nos pro-
nos arredores da cidade e, não só serviam como área de lazer dos cessos criminais e relatórios de chefes de polícia, onde são encon-
proprietários, mas nesses locais, também se desenvolviam ativida- trados inúmeros detalhes e testemunhos, que embora não estives-
des produtivas. As chácaras estavam situadas geralmente nas sem direcionadas à descrição do cotidiano, nos informam com gran-
margens dos Rios Cuiabá e Coxipó, e envolviam tanto a mão-de- de minúcia as circunstâncias, relações e o papel que desempenha-
obra escrava, como a livre, nas atividades de pastoreio, agricultu- vam os personagens apresentados (MACHADO, 2006: 130).  Somen-
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te, assim, considerando essa complexidade e miríade de relacio- continental, o comércio entre as Províncias do Império brasileiro flo-
9 10namentos no interior da sociedade escravista, é que podemos resceu.  

conceber a permanência da instituição escravista durante tantos Cuiabá, nesse contexto, obviamente também se valeu do 
anos em territórios brasileiros. comércio de escravos com outras províncias. Estes, ao chegarem à 

Entre alguns autores que apresentam explicações para o capital mato-grossense, logo eram encaminhados para as lavouras 
tão duradouro e complexo período em que o regime escravista de cana-de-açúcar, que durante o século XIX, juntamente com as 
esteve em vigência no Novo Mundo, destacamos Eugene Geno- atividades pastoris e extrativistas (ipecacuanha, seringa e erva-
vese, que num estudo comparativo do sistema escravista em pers- mate), se constituíam como a principal atividade econômica da 

11 12pectiva hemisférica, não só afirmou as diferentes conotações assu- região.
midas pelo regime escravista – que variavam de região para Ser cativo em Cuiabá, portanto, apesar das peculiaridades 

13região, de acordo com o nível de relacionamento das colônias da região (condição de fronteira, por exemplo) , não se diferia das 
com o mercado mundial -, como argumentou sobre a existência demais localidades aonde a mão-de-obra escrava fora utilizada, se 
de um “espaço de vida” em algumas regiões, sobretudo no sul dos levarmos em consideração o status (coisa desprovida de vontade, 

14Estados Unidos, que implicava num local de mobilidade, onde os de acordo com a legislação escravista),  o perfil (a partir da meta-
cativos criavam suas famílias, comunidades espirituais, em alguns de do século XIX composto majoritariamente por crioulos) e a rea-
casos compravam a própria alforria, entre outros exemplos ção, ou melhor, as estratégias adotadas por cativos para tornarem 
(GENOVESE, 1983: 28-29). seu cotidiano menos penoso (VOLPATO, 1993: 155). 

Tal espaço de vida, de certa forma, explicava a baixa fre-
quência de revoltas violentas de  escravos no Sul dos Estados Uni-
dos, ao passo que este só era possível a partir de uma nova confi-
guração no perfil dos cativos, que a desde o fim do tráfico, era 
composto majoritariamente por “crioulos”, ou seja, negros nasci-

Entre os anos de 1854 a 1888, pudemos localizar doze casos de 
dos nas Américas. Essa condição obrigava os senhores a adota-

suicídios de cativos, registrados em Processos Criminais e Periódicos 
rem medidas diferentes, visto que deveriam estimular boas condi-

do período. Certamente, podemos supor que nesse período muitos 
ções para reprodução. Na medida em que aumentou a propor-

outros deixaram de ser registrados, ou mesmo, foram registrados 
ção de escravos crioulos nas Américas, as distâncias culturais que 

como acidentes domésticos, uma vez que davam margem para 
havia entre os dois mundos – o do senhor e do escravo - se encurta-

serem interpretados como resultado de maus tratos, que foi o caso 
ram, propiciando um terreno fecundo para o florescimento con-

envolvendo as mortes voluntárias (ou “involuntárias”) dos cativos do 
comitante dos espaços de vida e  da prática  paternalista. 

Tenente Antônio Pinho de Azevedo: em 1865, o Chefe de Polícia 
No caso do Brasil, podemos sentir com mais intensidade 

Firmo José de Matos, em ofício ao então Presidente da Província, 
essas transformações, a partir de 1850, com a proibição do Tráfico 

Barão de Melgaço, informou a morte acidental por afogamento, de 
Negreiro, que embora não tenha abolido em sua totalidade, de 

um escravo cujo nome era Thimoteo, de 13 anos. Passados vinte e 
imediato, a comercialização de africanos, dificultou extremamen-

dois anos do ocorrido, em 1887, no Jornal A Província de Mato Gros-
te o seu  acesso, que a partir desse momento, passou a se dar de 

so, foi noticiado o suicídio de uma escrava, do mesmo senhor. Junto 8forma clandestina.  Entretanto, apesar a proibição do tráfico inter-
à notícia, foi apresentada uma denúncia de que já haviam se suici-

O NÃO SER: SUICÍDIOS DE CATIVOS (AS) NA SOCIEDADE CUIABANA DE 
1854 A 1888.
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dado quatro escravos de propriedade do mesmo Tenente, por to em cisternas e, apenas um, em rio (DOC. 4, 5 E 6). Entre os que se 
excessos de castigos – o que leva a supor que a morte de Thimo- mataram por afogamento em cisternas, dois casos merecem uma 
teo, registrada como acidente, estaria entre esses casos (DOC.2). atenção redobrada: o suicídio do escravo crioulo Sabino, de 1856, e 

Somando o número de suicídios de cativos que foram regis- o de Benedicta (1859), ambos pertencentes ao mesmo senhor, o 
trados, mais esses quatro casos mencionados acima, juntamente Tenente João Albuquerque e Silva. 
com a quantia, ainda desconhecida, de mortes registradas como No Corpo de delito realizado no corpo de Sabino, o escrivão 
“acidentais”, que como vimos acima poderiam servir para camu- afirmou que não foi encontrado “lesão” ou deformidade alguma, 
flar ocorrências de suicídios, os números podem ser bem mais ele- mas seus abraços estavam atados (no inquérito o escrivão do caso, 
vados (VOLPATO, 1993: 174). Joaquim José Cortaso Arinas, diz que o próprio escravo se atou antes 

Mas, sem dúvidas, a análise dos doze casos mencionados de se atirar no poço). Já no caso de Benedicta, não há menções 
acima, pode nos fornecer importantes informações de como o quanto a existência ou não de lesões, que pudessem apontar possí-
cativo que residia em Cuiabá, no período em questão, atuava e se veis castigos aplicados na escrava, somente de que ela estava 
relacionava dentro da sociedade escravocrata, permitindo uma menstruada e que por isso, morreu uma hora após ter se jogado no 
reflexão sobre sua possível consciência quanto à condição em poço.   
que estava submetido. Seria mesmo Sabino quem atou os seus braços antes de se 

Destarte, os doze casos estão distribuídos espacialmente da jogar na cisterna? Pelo fato dos documentos disponíveis não apre-
seguinte forma: três casos na Freguesia de São Gonçalo Pedro II (2º sentarem dados suficientes que permitam questionar a versão ofici-
Distrito), um caso na Freguesia da Sé (1º Distrito), uma ocorrência al, apenas podemos colocar em dúvida se de fato Sabino se suici-
na Freguesia de Santana de Chapada dos Guimarães, um suicídio dou, pela hipótese de sua morte voluntária ter sido usada para possi-
na Freguesia de Santo Antônio do Rio Abaixo e outros seis casos em velmente ocultar um assassinato. Jackson Ferreira, analisando casos 
localidades não informadas. Ou seja, podemos constatar uma análogos na Bahia, dá um exemplo de “ocultação de assassinato” 
distribuição equilibrada de suicídios de cativos, nas diferentes por meio do suicídio, quando fala da morte do escravo Damião, em 
regiões do território cuiabano, com uma leve predominância de 1862, quando este, depois de receber uma surra e ficar tão debilita-
suicídios no 2º Distrito, aonde estava localizado o Porto da cidade.  do a ponto de não conseguir se levantar, veio a falecer. Seu senhor, 

Da mesma maneira, no que diz respeito aos modos em que Sinfrônio Simões Ferreira, para não receber a culpa da morte de 
se deram, também estavam distribuídos de forma equilibrada: Damião, colocou uma corda em seu pescoço para simular suicídio 
quatro por afogamentos, quatro por enforcamentos, dois por (FERREIRA, 20__: 201). 
arma branca e dois por armas de fogo. Sobre tais modalidades,  Outros exemplos de ocultação de assassinatos, podem ser 
algumas considerações podem ser feitas.     encontrados nos inúmeros cadáveres que eram encontrados nas 

Em primeiro lugar, cabe retomar a afirmação da historiado- praias cariocas, durante o século XIX, registrados pela polícia sem 
ra Luiza Volpato, quando a mesma diz que a maioria dos suicídios qualquer tentativa de determinação das possíveis causas que pode-
ocorridos em Cuiabá se deu por afogamento, geralmente em riam ter levado à morte, que tanto poderia ser por suicídios (mas aí 
cisternas das residências particulares, uma vez que a cidade, no havia a necessidade de testemunhas), como por assassinatos 
período, não dispunha de um sistema de água encanada. De (KARASH, ____: 415-416). 
fato, dos quatro casos encontrados, três se deram por afogamen- Em segundo lugar, os suicidas pertenciam ao mesmo dono – 
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Tenente João Albuquerque e Silva. Embora, em ambos os proces-
sos, fique explícito a inexistência de “lesões” nos corpos (marcas 
de castigos corporais) e, face às lacunas documentais que nos 
limitam a conhecer um pouco mais da vida de ambos os sujeitos, 
principalmente sobre como se pautava a relação cativo/senhor, 
fica a seguinte questão: o que poderia ter acontecido para que 
em tão curto espaço de tempo (três anos), dois escravos, do 

Nesse caso, em primeira instância, possivelmente a morte não mesmo senhor, tenham se matado? Para respondermos essa ques-
era almejada pelo cativo, porém, era um risco a ser assumido para tão, seria necessário a reconstituição biográfica de ambos os cati-
manter-se evadido, já que tudo indica que o negro estava em fuga. vos, o que pela escassez de informações, principalmente nessa 
A liberdade deveria ser conquistada a qualquer preço, mesmo com situação, ainda é algo inviável. Porém, não seria um equívoco 
a própria vida.supor uma “infelicidade” advinda do cativeiro, que poderia ser 
 Os casos de suicídio por enforcamento, por outro lado, apre-motivada por diversos fatores, como insatisfação com as condi-
sentam algumas situações diferenciadas, como o cativo, considera-ções em que estavam submetidos, impossibilidade de fuga, sau-
do “pagem”, que em 1880, foi encontrado enforcado. Na matéria dade de ente queridos, caso ambos viessem de outras Províncias 
que apresentou o caso, o jornal afirmava, com ar de perplexidade, (ou mesmo da África), entre outros.
não se saber ao certo o que poderia ter levado o cativo a tal atitude Essa “infelicidade” de cativeiro, é melhor apresentada no 
“desesperada”, visto que pagem, dentro da sociedade escravista, caso da morte voluntária da escrava Silvéria, pertencente à Dona 
era considerado um trabalho leve e de confiança. O negro, então, Rita. No ano de 1859, também se atirou num poço. Durante o 
foi apresentado como uma pessoa fraca, degenerada e ignorante corpo de delito, o escrivão Joaquim José de Carvalho, especulou 
(DOC. 9).  o que poderia ter levado a Silvéria a encurtar os seus dias: “(...) 

Já em 1888, nas vésperas da Abolição, na região da chapa-podia não haver a morte se não se ignorasse a intenção da delin-
da, foi encontrado enforcado o corpo de outro cativo, amarrado a quente, a qual por temor, desgosto ou qualquer motivo moral 
uma árvore. Segundo a notícia apresentada pelo jornal, antes de encurtou efetivamente os dias da sua vida...” (DOC. 7).
cometer suicídio, o escravo matou a sua 'amada'. Nesse caso, o Três destaques podem ser feitos nesse pequeno trecho: pri-
“ciúme” foi apresentado como a razão mais contundente. Maiores meiro, a suicida é apresentada como uma “delinquente”, ou seja, 
detalhes, acerca da vida de tal cativo e sua amada, não foram for-alguém que cometeu um crime; segundo, o escrivão menciona 
necidos pela matéria (DOC. 10). um possível temor (de castigo?), que poderia ter levado a cativa a 

Em 1864, o Corpo de Delito, do “preto velho”, Antonio Gomes abreviar seus dias; e, por fim, cogita que talvez um “desgosto” (por 
da Silva, de setenta e cinco anos, encontrado na Rua do Cemitério sua condição de 'ser escrava'?) poderia ser uma das razões que a 
da cidade (1º Distrito), também não apresenta maiores informações teria incentivado a “encurtar os seus dias”.   
sobre a vida em que levava o mesmo. Este havia se matado enfor-O outro caso de suicídio por afogamento, relatado no Jornal 
cado com uma corda de “tocum”, presa a um caibro, dentro do seu A Província de Mato Grosso, em 1876, denota desespero e deter-
pequeno quarto, localizado num quintal da casa de número nove. minação do cativo, em se evadir e conquistar sua liberdade:
Quando encontraram seu corpo, este já estava num estado de 

Um negro sumido de uma fazenda para lados da 
Província Rio Abaixo, jogou-se no tal rio e 
desapareceu, sendo encontrado já feito morto... 
não se sabe o nome e nem o seu dono, era 
escravo, pois possuía em seu pescoço correntes 
(DOC. 8).
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putrefação avançado, o que significa dizer, que já havia se mata- lentos do decênio (sobretudo, os ditos “crimes célebres”), afirmou 
do há alguns dias. Possivelmente, pela idade avançada em que que quatro fatores eram fundamentais para compreensão dessa 
estava, e pelo pouco valor para sociedade escravista (já que não criminalidade: embriaguez, ignorância moral e religiosa aliada a 
estava na chamada “idade produtiva”), não notaram de imedia- susceptibilidade de envolver-se em brigas ( estas revelavam instintos 

15to a sua ausência (ALEIXO, 1980: 46). inferiores da 'animalidade'), engenhos de açúcar (pela facilidade 
O que não foi o caso da escrava Benedicta, que até conse- de obtenção de bebidas e promiscuidade) e atuação do “elemen-

guir dar cabo à própria vida, percorreu um caminho de duas ten- to afro” na gênese do crime (MESQUITA, 1978 Apud MACHADO, 
tativas fracassadas, com êxito na terceira, todas descritas no 2006: 135). 
Corpo de Delito. A mesma, primeiramente, se atirou num poço, A leitura da criminalidade, por José de Mesquita, embora seja 
mas acabou sendo salva. Posteriormente, amolou uma faca, mas respaldada por toda uma corrente científica, no que diz respeito ao 
foi impedida de se cortar. E, finalmente, recolhida no seu quarto, fator “álcool”, assemelha-se com os contemporâneos da cativa 

18amarrou a corda de uma rede no pescoço e se enforcou. Apesar suicida Benedicta.  
das três tentativas demonstrarem uma determinação rumo à mor- O referido caso, ainda se assemelha com a história do cativo 
te, Benedicta é apresentada como uma pessoa cheia de vícios, Antônio, relatado pela historiadora Mary Karash. Antônio, antes de 
sobretudo o da “embriaguez”, que segundo os peritos, explicaria a obter sua liberdade tentou se matar três vezes. Na primeira, tentou 
“tendência suicida” da cativa (DOC. 11).   se enforcar, mas antes de morrer, cortaram a corda. Na segunda, se 

De certa forma, esse perfil - o do cativo apresentado como jogou da janela de uma casa de dois andares, mas sobreviveu. E na 
uma pessoa vulnerável ao “vício da embriaguez” -, é algo comum terceira, enfiou uma faca no seu estômago, mas mesmo com feri-
dentro da sociedade escravista. Frequentemente, o cativo era mentos conseguiu sobreviver. Ao se recuperar da última tentativa 
apresentado nas páginas dos jornais e processos criminais, como disse: “Vocês estão se dando a um trabalho inútil, porque vou tentar 
alguém com costumes bárbaros, naturalmente afeito à vida imo- de novo: prefiro morrer a ser escravo!” (KARASH, ___: . 420). O cativo, 
ral (OLIVEIRA, 2007: 35). Dessa forma, não é algo surpreendente o então, foi levado para tratamento na Santa Casa do Rio de Janeiro. 
fato do suicídio de Benedicta ser interpretado pelos peritos como Lá, a administração decidiu comprar sua liberdade e este trabalhou 
resultado de embriaguez. Vemos, sobretudo na década de 1870, como criado livre no local e abandonou sua determinação de se 
o “álcool” ser apontado como o grande “agente criminogêneo” matar. Antônio, assim como Benedicta, mostrou-se determinado: a 

16das classes assim consideradas ínfimas.  liberdade do cativeiro ou a morte. Este, conseguiu a liberdade, 
De fato, a década de 1870, dentro da historiografia local, depois de três vezes buscar a morte. Benedicta, apesar de não ter-

constitui-se como um grande marco temporal, não somente mos informação sobre qual o motivo determinante que lhe levará a 
aonde se produziram grandes transformações socioeconômicas e tentativas sucessivas de suicídio, por outro lado, não teve a mesma 
políticas na Província de Mato Grosso e Cuiabá, mas porque no sorte.    
período, pode-se constatar um aumento populacional, acompa- Os casos de suicídio com arma branca registrados, por sua 

17nhado do aumento da “criminalidade” . Entre aqueles que anali- vez, permitem, assim como os anteriores, algumas reflexões. Como 
saram esse aumento da criminalidade, encontra-se o historiador vimos acima, do total de doze, apenas dois se deram com arma 
mato-grossense José de Mesquita, que denominou o período de branca, que foram os suicídios da cativa crioula Anna (1856) e de 
“década fatídica”. O autor, ao observar os acontecimentos vio- Firmino (1859). Ambos, praticados na Freguesia de São Gonçalo 
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Pedro II (2º Distrito) (DOC. 13 e 14). O processo criminal de Anna, sionar alguma negociação, conforme atesta Jackson Ferreira. O 
diferentemente dos demais, é composto apenas por um ofício, autor, analisando casos na Bahia, dispôs uma tabela em que discri-
escrito pelo seu próprio proprietário, o senhor Porfírio Gomes de minou os principais tipos de suicídio e tentativas. Nesta, foi encontra-
Mello. Este, de forma sucinta, apenas informou que Anna havia da uma diferença: se por um lado, a taxa de suicidas que utilizaram 
empregado uma faca em seu pescoço, sem dar maiores explica- armas brancas foi baixa, por outro lado, o índice de tentativas, para-
ções sobre as possíveis razões que a motivaram. Por outro lado, o doxalmente, foi alto. Uma possível explicação para seguinte diferen-
processo criminal que informa o suicídio de Firmino, por meio do ça, está no fato de possivelmente tal tipo de suicídio ter sido utilizado 
Corpo de Delito, fornece vários detalhes sobre as condições em como tática em determinada negociação (FERREIRA, ___: 223). Não 
que se encontrava o cadáver, quando os peritos chegaram, e até podemos perder de vista que a cativa Benedicta, mencionada aci-
mesmo afirma que no cativo não havia qualquer sinal ou contusão ma, só conseguiu finalmente dar cabo à própria vida, depois de 
que indicasse castigo corporal.    duas tentativas fracassadas e, uma delas, com arma branca – esta-

Apesar do elemento “castigo” nunca ser admitido nos pro- ria Benedicta pressionando alguma negociação?
cessos criminais que até agora analisamos, vemos que quase sem- Embora, nos artigos 58 e 59 do Código de Posturas Municipal 
pre é mencionado. O que nos leva a supor que o suicídio de um de 1832, fosse proibido o porte de armas aos escravos, frequente-
cativo, no período, era considerado, a priori, como consequência mente, cativos eram presos por porte ilegal de armas e, mesmo os 
do excesso de castigos corporais. Mas, se caso fosse constatado jornais, noticiavam casos de furtos de armas de fogo – geralmente 
contusões no corpo de um cativo suicida, o que poderia aconte- em casos de fugitivos. A faca, pelo fato de ser também um instru-
cer com o proprietário agressor? Luiza Volpato, analisando a legis- mento de trabalho dos escravos, era de fácil acesso a estes. Não é 
lação escravista do período, afirma que mesmo que as leis se pro- difícil, portanto, entender como Anna, Firmino e Benedicta tiveram 
punham a consagrar as diferenças entre livres e escravos, havia acesso a armas brancas (VOLPATO, 1993: 156). 
um limite: o senhor não possuía direito de vida e morte sobre os O acesso ao instrumento que lhes possibilitou a morte, nos 
cativos (VOLPATO, 1993: 155). casos dos cativos Domingos e Antonio Pereira do Lago, também 

Esse limite era baseado no Direito Romano, no qual o senhor pode ser interpretado nessa ótica: se utilizaram de armas de fogo 
é associado à figura do pai. A partir do momento que dispõe da em circunstância de fuga, mas diferente das demais, definitiva. 
vida e morte de seu escravo, deixaria de agir como um pai zeloso Domingos, se matou em 1860. No seu Corpo de Delito, o escrivão 
e, consequentemente, passaria a ser alvo de rancor e estimularia a afirmou que o mesmo sustentara a “boca da arma” no seu ouvido e 
rebeldia. Os excessos de castigos, portanto, nessa perspectiva, disparara. Este, residia na “Rua das Flores” (1º Distrito) e era herança 
também eram proibidos. Porém, mesmo que os excessos não fos- de José Pinto Barbosa. Assim como os demais Corpos de Delitos, não 
sem permitidos, não foram poucas as ocasiões em que senhores havia maiores informações sobre os antecedentes ou razões que 
foram levados à juízo por castigarem seus cativos, às vezes até a puderam levá-lo a tal ato (DOC. 15). O suicídio do cativo Antonio 
morte. Da mesma forma, não foram poucas as vezes que proprie- Pereira do Lago, ocorrido em 1854, por outro lado, apresentou cir-
tários de cativos escaparam das 'garras das leis' e não foram con- cunstâncias excepcionais, uma vez que este antes de atirar em si 
denados (Idem Ibidem: 156-157). mesmo, escreveu uma carta onde dizia que não suportava a vergo-

Cabe ressaltar, que da mesma forma que cativos utilizaram nha perante aos amigos e que era “melhor perder a resistência” 
19armas brancas para se matarem, também as utilizaram para pres- (DOC. 16).   O seguinte caso, no mínimo é intrigante, pois nos remete 
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a pensar o grau de consciência de um(a) cativo (a) dentro do sis-
tema escravista, além de considerar em alguns casos, como clara-
mente o de Antonio, o problema resistência individual. 

Por fim, um estudo mais amplo sobre a questão ainda está 
por se fazer, em que sejam comparadas as diferentes realidades 
das províncias brasileiras nos períodos coloniais e imperiais, e os 
diferentes países da América Latina, onde o sistema escravista 
teve lugar. O estudo do problema da morte voluntária, conse-
quentemente leva a várias outras questões, tão importantes quan-
to o objeto em questão, como a relação com a morte ou mesmo 
das possíveis influências culturais africanas na prática do suicídio. 
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Esta pesquisa tem por objetivo fazer uma análise da participação da juventude da baixada cuiabana nas 
manifestações características da cultura tradicional mato-grossense nas últimas décadas. Traçando um panorama 
da trajetória desta participação e apontando para as intervenções dos meios de comunicação e dos novos mode-
los de sociedade na cultura regional e consequentemente no movimento da juventude em sua relação com a 
cultura folclórica. Para isso seguimos a proposta metodológica da folkcomunicação, realizando uma pesquisa 
bibliográfica acerca da história e cultura regional. A folkcomunicação é definida por seu precursor Luiz Beltrão 
como “o processo de intercâmbio de informações e manifestações de opiniões, idéias e atitudes da massa, através 
de agentes e meios ligados direta ou indiretamente ao folclore”. Utilizamos também como referência para coleta e 
análise dos dados, pesquisadores dos campos das ciências sociais que tratam da comunicação, cultura e seus 
processos, aplicando conceitos como o de modenidade-mundo de Jean Chesnaux e mundialização de Renato 
Ortiz.
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 This research aims to analyze the participation of youth in the marshland cuiabana characteristic manifesta-
tions of traditional culture of Mato Grosso in recent decades. Outlining an overview of the history of this involvement 
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and pointing to the interventions of the media and new models of nambucano Luiz Beltrão. Em um primeiro olhar a folkcomunicação 
society in the regional culture and consequently in the youth move- pode ser entendida como a “comunicação através do folclore” 
ment in their relationship with the folk culture. For this we follow the (LUYTEN apud MARQUES DE MELO, 2005, p. 77). O conceito básico 
methodological approach of folk communication, conducting a desenvolvido por Beltrão (apud SCHMIDT, 2008, p.9) ainda na déca-
literature search on the history and regional culture. The folk com- da de sessenta diz que a folkcomunicação “é o processo de inter-
munication is defined by its precursor Luis Beltran as "a process of câmbio de informações e manifestações de opiniões, idéias e atitu-
exchange of information and expressions of opinions, ideas and des da massa, através de agentes e meios ligados direta ou indireta-
attitudes of the mass media and through agents directly or indi- mente ao folclore”. Para Cristina Schmidt (2008, p.9), o professor 
rectly linked to folklore.” We also use as a reference for collecting Antônio Hohlfeldt faz uma atualização da compressão da teoria ao 
and analyzing data, researchers from the fields of social sciences colocar que,
that deal with communication, culture and processes, applying the 
concepts of Modena-world of globalization and Jean Chesnaux 
Renato Ortiz.

Keywords: folkcommunication; Mato Grosso regional culture; 
youth.

A professora Cristina Schmidt (2008, p.10) conclui que “a folk-
comunicação demarca um campo de estudo científico que não é 
nem o folclore, nem a cultura popular, o interesse desta área está 
nos procedimentos comunicacionais existentes neste contexto”, o 
que justifica a proposta de estudo em questão.

Quanto à metodologia seguimos pelas orientações da pro-
fessora Schmidt (2004. p.5) ao fazer uma proposta metodológica em 
seu artigo Folkcomunicação: uma metodologia participante e 
transdisciplinar. Baseada nos caminhos metodológicos apontados 
por Nestor Garcia Canclini, Schmidt afirma que,

Esta pesquisa toma por base a teoria da folkcomunicação, 
que tem como precursor o professor, pesquisador e jornalista per-

INTRODUÇÃO

O

A  f o l k c o m u n i c a ç ã o  é  o  e s t u d o  d o s  
procedimentos comunicacionais pelos quais as 
manifestações da cultura popular ou do folclore 
se expandem, se sociabilizam, convivem com 
outras cadeias comunicacionais, sofrem 
influência da comunicação massificada e 
industrializada ou se modificam quando 
apropriadas por tais complexos.

interesse em realizar este estudo surgiu de observações 
feitas em pesquisa bibliográfica sobre o Cururu¹ e Siriri² 
como fenômenos folkcomunicacionais. Ao pesquisarmos 

sobre as expressões folclóricas da cultura mato-grossense, em 
específico as manifestações apresentadas no Festival Cururu Siriri, 
encontramos diversas indicações referentes às modificações sofri-
das na cultura tradicional da região devido à chegada de um 
novo modelo de sociedade, a modernidade-mundo³. Diante des-
tas observações e da determinação das Nações Unidas, 2010 
como o Ano Internacional da Juventude, o que trouxe a temática 

Já não podemos olhar as manifestações a alguns eventos científicos, decidimos apresentar este processo 
tradicionais e modernas como opositoras com foco na juventude, tendo em vista a atual crescente partici-
radicais, muito menos fazer a divisão elite, pação da juventude cuiabana em manifestações folclóricas.
popular e massivo. Essas divisões não são mais 
facilmente localizáveis. É preciso desconstruir 
essa visão e investigar se a hibridação ocorrida 
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ainda pode ser l ida com os mesmos 
instrumentos que costumava-se ler […] 
Segundo Canclini, precisamos de uma ciência 
social nômade e transdisciplinar […] Essa 
concepção de fazer ciência para a 
investigação social dos circuitos híbridos, locais 
onde há muita diversidade de fatos e culturas 
(modos culturais): ervas medicinais e 
antibióticos, caricaturistas e videocassete, 
doces caseiros e McDonald's, brinquedos de 
Taiwan e de artesanato regional, ciganas que 
lêem as mãos e internet. Não se pode pensar 
em construir uma leitura de objetos puros, 
como fizeram os tradicionalistas e os 
modernizadores. É preciso enxergar uma 
relação mais complexa entre o tradicional e o 
moderno/pós-moderno, e os intercâmbios com 
o simbólico, que leva a uma situação pós-
moderna e uma ruptura com o anterior.

O conceito de cultura que eu defendo, [...] é 
essencialmente semiótico. Acreditando, como 

das em pesquisa bibliográfica. Uma geração mais antiga, pessoas 
nascidas entre as décadas de 1940 a 70 e uma geração mais recen-
te, pessoas nascidas da década de 1980 em diante. Para isso conta-
mos com a participação de quatro entrevistados de gerações dife-
rentes, nascidos e/ou que são moradores de longa data na baixada 

4cuiabana .
No roteiro de entrevista elaboramos perguntas direcionadas 

para que o entrevistado retrate sua participação na cultura tradici-
onal mato-grossense e o momento histórico-cultural vivido durante 
sua juventude, apresentando as tendências ou modismos desta nas 
determinadas gerações. Buscando assim coletar dados para traçar-
mos um panorama sobre o percurso dessa participação, das interfe-
rências dos meios de comunicação e da modernidade-mundo e da 
re-significação dessa cultura nos moldes da sociedade contempo-
rânea.

A partir da proposta de Beltrão e das orientações de Antes de adentrarmos em nosso objeto de estudo cabe nos 
Schmidt, entre elas trabalhar com uma metodologia participante situar no assunto que trataremos, a cultura tradicional mato-
e transdisciplinar, compreendemos como necessário fazer inicial- grossense. Algo que para quem já visitou a região e teve contato 
mente uma pesquisa bibliográfica acerca da cultura regional e com as manifestações tidas como tradicionais pode-se ter uma 
nos campos da antropologia e da sociologia direcionados aos noção, mas é algo, como em toda manifestação regional, que car-
temas meios de comunicação, cultura e seus processos. E utilizar, rega um conteúdo simbólico cujos únicos capazes de uma interpre-
do mesmo campo das Ciências Sociais, de referências para locali- tação completa são os pertencentes ou iniciados neste universo. Em 
zar, precisar o objeto de estudo, realizar a coleta e fazer análise dos uma manifestação de Cururu, por exemplo, observa-se os caboclos, 
dados. cujas atividades tradicionais são a pesca, o trato com o gado, a 

A entrevista será utilizada para coleta de dados e tem como agricultura de subsistência, o extrativismo e as artesanias. A religiosi-
um de seus objetivos colher informações que possibilitem uma dade é explicitada nesta manifestação, assim como o jeito caracte-
reconstrução histórica de um assunto específico, em nosso caso a rístico de cantar, tocar e dançar. Estes elementos levantados for-
relação entre as juventudes cuiabanas, juventudes por serem de mam o que alguns sociólogos definem como sistema simbólico, a 
diferentes gerações, e a cultura tradicional mato-grossense. Para cultura.
realizarmos este ensaio complementar acerca da cultura, diferen-
ciamos duas gerações a serem pesquisadas de acordo com indi-
cações de mudanças na relação juventude-tradição encontra-

CULTURA, TRADICIONAL E MATO-GROSSENSE
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Max Weber, que o homem é um animal 
amarrado a teias de significados que ele 
mesmo teceu, assumo a cultura como sendo 
essas teias e sua análise; portanto, não como 
uma ciência experimental em busca de leis, 
mas como uma ciência interpretativa, à 
procura do significado. (GEERTZ, 1973, p.15).

S ã o  c o n s i d e r a d o s  t r a d i c i o n a i s  o s  
conhecimentos, valores e práticas adquiridos 
oralmente dos antepassados, utilizados na 
construção de culturas e identidades atuais. 
Dessa forma, todas as sociedades e 
agrupamentos  humanos  apresentam 
componentes tradicionais [...].

para atuarem nos programas de ações para a juventude, definiu 
juventude como a coorte etária 15-24 anos. Desta forma simplista a 
juventude é considerada um dado, um período da vida correspon-
dente entre uma idade delimitada, esta é utilizada por censos reali-
zados pelos órgãos governamentais de diversos países. Ainda nesta 
perspectiva juventude é uma etapa de transição entre a infância e 
a vida adulta. Esta visão de juventude tem sua origem na moderni-
dade, pois nas sociedades agrárias em geral, havia apenas crian-Ainda segundo Geertz (1973, p.24) a cultura é “um contexto, 
ças e adultos, casava-se logo e o trabalho na roça ou em outras algo dentro do qual eles (os símbolos) podem ser descritos de 
atividades também era precoce.   forma inteligível – isto é, descritos com densidade”. Após as colo-

Nesta pesquisa optamos por conceber a juventude enquanto cações de Geertz a respeito da cultura segue o que entendemos 
segmento social específico, configurado no século passado como por tradicional segundo Luiz Vicente Capos Filho (in MACHADO, 
conseqüência do prolongamento do período escolar e das necessi-2008, p.68), definição apresentada ao discutir “Tradição e Identi-
dades de uma preparação formal para entrada na vida adulta e do dade”:
trabalho. Juventude aqui também é entendida enquanto uma cons-
trução sócio-cultural que não está restrita a uma delimitação etária 
ou aspectos biológicos. Há vários estudos nos campos da Psicologia, 
Educação, História, Antropologia e Sociologia com relevantes con-
tribuições a temática, entre estas aponto uma colocação de Pierre 
Bourdieu (1983) ao afirmar que “juventude e a velhice não são 
dados, mas construídos socialmente”, propõe que a juventude é 
relativa a diferentes contextos sociais, ou em suas palavras, “a idade 
é um dado biológico socialmente manipulado e manipulável” 

Consideramos, a partir destas noções, como cultura tradici-
(BOURDIEU, 1983). Porém, não cabe aqui levantarmos as diversas 

onal mato-grossense os costumes, práticas e valores que estão de 
contribuições e diálogos em torno do tema e nem mesmo levantar-

alguma maneira ligados aos saberes das populações tradicionais, 
mos a história da juventude, visto que para a nossa pesquisa basta 

ou folclore: as festas de santo, o chá com bolo, o Siriri, o Cururu, as 
entender a juventude, como já colocado, enquanto uma constru-

danças afro, o linguajar, a culinária, as artesanias, etc.
ção sócio-cultural e um seguimento social específico oriundo da 
modernidade. No entanto, é necessário que fique delimitado um 
período de idade para aplicação das entrevistas e para nos fazer-
mos entender ao empregar o termo na pesquisa, optamos assim por 

Para tratarmos de juventude é importante colocar o que seguir a conveniência em utilizar a coorte etária 15-24 anos como 
entendemos por juventude. Começaremos por sua definição referência.
segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), que conside- Para traçarmos um panorama da juventude da baixada cuia-
rou jovens pessoas com idade entre 15 e 24 anos, e posteriormente bana em sua relação com a cultura tradicional mato-grossense 

A JUVENTUDE E O TRADICIONAL
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cabe situarmos o primeiro momento histórico registrado. Século XX mais antigas, que podem ser observados pelo levantamento sócio-
em Mato Grosso, sociedade agrária ou pré-industrial, caracteriza- econômico dos cururueiros mato-grossenses elaborado pelo pes-
da pelo ambiente propício ao desenvolvimento de manifestações quisador Otávio Ramos (1978, p.45),
folclóricas de caráter espontâneo. Veja como Aníbal Amorim 
(1991, apud 1997, SIQUEIRA, p.97) descreveu a paisagem mato-
grossense em uma de suas viagens Corumbá/Cuiabá no início 
deste século.

Este relato traz algumas características relevantes das popu-
lações tradicionais mato-grossenses. Como as moradias, vilarejos 
que se formavam as beiras dos rios; o rio como a principal via de 
transporte, às vezes a única; a pesca como uma atividade cons-
tante entre os moradores, da mesma forma o trato com a cerâmi-
ca; a agricultura de subsistência é descrita, que durante anos ser-
viu para abastecer as minas de ouro. É neste cenário que a cultura 
tradicional mato-grossense se desenvolve e é transmitida aos des-

Segundo Renato Ortiz (1991, p.38) “se apontarmos os anos de cendentes como veremos mais adiante nas falas dos entrevista-
1940 como o início de uma 'sociedade de massa' no Brasil é porque dos. Assim a juventude deste momento histórico nasce em meio ao 
se consolida neste momento o que os sociólogos denominaram de tradicionalismo, absorvendo os valores e costumes das gerações 

Praticamente a totalidade dos cantadores de 
entrevistados foi introduzida nos mistérios do 
Cururu por tradição familiar. A linha de 
ascendência aponta o avô como cururueiro, o 

[...] Depois da Uacurutuba vem algumas 
pai como continuador da tradição, bem como 

propriedades rurais. Aqui é uma rica fazenda, 
tios, irmãos e demais parentes. Alguns poucos 

com seus milhares de bois, ali é um sítio mais 
tomaram contato com a manifestação através 

modesto, com as suas lavouras; mais além, à 
do envolvimento comunitário, e quando ainda 

beira do rio, casais de aspecto pobre, onde se 
eram crianças ou rapazolas.

vê uma canoa ancorada, algumas galinhas no 
terreiro e, à porta crianças seminuas, muito 

A grande maioria dos entrevistados tem back-
amarela. É a mísera população ribeirinha, que 

ground rural: muitos ganham a vida como 
vive no plantio do arroz, do milho, do feijão, e 

lavradores e quase todos já o fizeram em seu 
da pesca do pacú. É indolente e clorótica, 

passado. Dado que vem salientar a origem rural 
talvez devido ao abuso do peixe. Não é raro 

do Cururu. […]
encontrar dentro de uma mesma palhoça, 
marido, mulher e uma dezena de filhos. É ainda 

Finalmente, pode-se depreender dos resultados 
o peixe que, ao meu ver, concorre para tão 

da pesquisa que o Cururu não é uma brincadeira 
grande fecundidade. A culpa não é 

de jovens. Apenas 5 dos 60 entrevistados não 
propriamente do peixe, mas dos fosfatos que 

completaram 25 anos, e mais de 70% do total 
ele encerra.

está na faixa etária dos 35 anos. Como se 
calculou, a idade média é 47 anos.

Hoje os filhos rapazes dos cururueiros – com 
pouquíssimas exceções – não dão continuidade 
à tradição de seus pais e avós, sendo atraídos por 
outras formas de lazer e sociabilidade, típicas do 
processo de urbanização pelo qual passa 
Cuiabá e região.
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sociedade urbano-industrial”. Em meados do século XX a moderni- ticipação dos jovens nas tradições.
dade-mundo apresenta seus primeiros sinais com o advento da O segundo entrevistado é o senhor João Batista de Oliveira, 
sociedade urbano-industrial que chega primeiramente a capital cururueiro, nascido no ano 1951 e em Poconé e criado na mesma 
do estado de Mato Grosso, causando diferenças nos modos de cidade, atualmente é morador do município de Nossa Senhora do 
vida entre as populações cuiabanas e interioranas. Assim a juven- Livramento. Segundo João a diversão da juventude de sua época 
tude se relaciona com a cultura tradicional de modo mais ou era participar do Cururu e Siriri, mas a atividade principal desde cri-
menos intenso de acordo com seu contexto. Vejamos adiante o ança era o trabalho na roça, no trato do cavalo e do porco. Neste 
que os entrevistados relatam sobre este momento histórico e suas momento o entrevistado apresenta o modo tradicional da educa-
considerações sobre a relação das juventudes com o tradicionalis- ção infantil, colocando-os para trabalhar desde cedo, o que, 
mo regional. segundo João, ensina aos filhos o compromisso com a família e evita 

O primeiro entrevistado é o cururueiro e aposentado Bene- que estes se tornem bandidos. Assim como colocou Benedito, João 
dito Braulino de Miranda, nascido em um sítio localizado entre Cha- também afirmou que as manifestações do Cururu e Siriri aconteci-
pada dos Guimarães e Cuiabá em 1945 e mora atualmente na am nas festas de santo, e que desde criança participou, aprenden-
capital. Ele relatou em entrevista como vivia a juventude de seu do a tocar e cantar o Cururu com seus avós, pais e tios. Sr. João disse 
tempo. Segundo ele a principal atividade dos jovens era o traba- que apenas um de seus três filhos deu continuidade a tradição do 
lho na lavoura, nos finais de semana podiam ir às festas de santo Cururu. Quanto aos meios de comunicação João afirmou que em 
como de São Sebastião, São Benedito, Santo Antônio, Senhor Divi- sua juventude se ouvia rádio nas emissoras difusora e cultura, porém 
no, etc., onde já participava das manifestações do Cururu tocan- havia poucos aparelhos. Já seus filhos assistiram televisão durante a 
do e cantando. Quando veio morar em Cuiabá a trabalho, se afas- juventude.
tou do Cururu, e agora aposentado voltou a participar da tradição Retomando ao estudo de Ramos (1978) podemos trazer mais 
transmitida por avô, pai, e comunidade. Segundo Benedito não algumas indicações do momento histórico em que a juventude 
havia necessidade de professor, pois conforme a tradição nas mato-grossense apresentou os primeiros sinais de desinteresse em 
festas as crianças já iam entrando e participando das manifesta- absorver os costumes e valores da cultura tradicional da região. 
ções. O Sr. Benedito teve quatro filhos e nenhum deu seqüência à Trata-se do mesmo momento histórico em que Renato Ortiz (1991, 
tradição do Cururu. Quando questionado por que seus filhos não p.38) define a ocorrência da consolidação de um mercado de bens 
deram continuidade, Benedito afirmou que foi por já terem sido culturais no Brasil, nas décadas de 60 e 70. Renato Ortiz (1994, p.112), 
criados na cidade, pois no sítio a tradição era mantida. Sobre a ao fazer uma definição de uma cultura internacional-popular, traz o 
presença dos meios de comunicação nos diferentes contextos, exemplo do western, um dos produtos da cultura mundializada, os 
Benedito afirmou que em sua juventude não se via nem rádio, nem filmes de far-west e o universo simbólico que trazem consigo através 
jornal. A informação chegava através do boca-a-boca, já seus da indústria cultural fez com que a juventude se aproximasse dos 
filhos em Cuiabá cresceram assistindo televisão. Benedito ao falar valores da modernidade-mundo, exemplificados com a aceitação 
da juventude contemporânea em sua relação com a cultura tra- das calças jeans quando colocadas no mercado e o sucesso da 
dicional observou que, os jovens de uns tempos atrás, das déca- propaganda do cigarro Marlboro usando elementos simbólicos do 
das de 1980-90, tinham maior preconceito com as tradições cuia- western.
banas, preconceito que agora se amenizou visto a crescente par- Otávio Ramos (1978, p.17) mostra sua preocupação quanto a este 
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processo ao descrever os preparativos para uma festa de santo na Este afastamento das novas gerações da cultura tradicional e 
década de 70. uma aproximação destas aos valores da modernidade-mundo pela 

influência da indústria cultural sugeriu a extinção das manifestações 
folclóricas. De acordo com Breguêz (2009, p.108) a extinção do fol-
clore se dá enquanto manifestação cultural espontânea:

Maria Rita Ramos (apud RAMOS, 1978, p.28) esposa de curu-
rueiro também expõe sua preocupação:

Seguindo com as entrevistas, Creudete Castro Benevides, 
nascida no município de Jangada no ano de 1967, atualmente é 
moradora de Cuiabá. Segundo Creudete a juventude de seu 
tempo já trabalhava com comércio, vendas e prestação de servi-
ços na capital, enquanto na zona rural o trabalho era direcionado a 
lida com a roça. Como lazer freqüentavam os casamentos e as fes-
tas de santo, estas eram tidas como grandes acontecimentos. Con-É interessante observar que isso ocorreu em Mato Grosso e 
forme os outros entrevistados também colocaram, o Siriri se apresen-também em várias outras partes do globo, como no Japão a músi-
tava nas festas de santo, em meio às rezas e louvações. Creudete ca tradicional “enka” passou a ser desvalorizada pela juventude 
participou da manifestação do Siriri desde criança, transmitida por que deu preferência ao sound-oriented. “Também na França a 
seus avós e outros parentes. Creudete não tem filhos, mas seus sobri-pop music supera as velhas canções. Não se trata de uma mera 
nhos deram continuidade à tradição do Siriri, porém só mostraram preferência dos jovens, ela se associa a todo um modo de vida” 
interesse em participar da dança a partir do ano 2000. Foi deste ano (ORTIZ, 1994, p.202).
pra cá que houve uma melhora da participação dos jovens no Siriri, 
pois segundo Creudete a alteração no Siriri o deixou mais atrativo, 
“moderno”, diminuindo o preconceito destes com a manifestação 
que era vista como coisa de velho, do interior.

A quarta entrevistada é Gleice da Silva Souza, nascida em 
Cuiabá no ano de 1984 e ainda é moradora da capital. A juventude 
que Gleice vivenciou se ocupava principalmente dos estudos e já 
tinha como lazer o shopping center. O Siriri era visto como algo bre-

No outro ano os foguetes já estão comprados. 
As bebidas preparadas. O altar arrumado a um 
canto da sala. Os cantadores dedilham suas 
violas, se esquentando. Pode ser que algum 
tenha morrido. Não haverá substituto para ele, 

Com o crescimento da sociedade industrial é 
pois os moços de hoje só querem saber de 

inevitável a extinção progressiva do folclore 
baile, televisão, essas coisas novas. Mas o 

enquanto manifestação cultural espontânea. 
Cururu não pode parar. A tradição não deve 

Isto porque o avanço cada vez mais intenso das 
morrer. A vida tem que continuar.

relações sociais e industriais engendra também o 
avanço da indústria cultural que, em geral, se 
apropria das expressões que vêm do povo 
imprimindo-lhes novos significados.

Eu acho que o Cururu está acabando. 
Antigamente, qualquer festa de aniversário 
tinha Cururu. Hoje, é só baile. Os moços de hoje 
não põem sentido no Cururu. Meus filhos 
mesmo: nenhum deles influi na brincadeira do 
pai.

Na verdade, nos encontramos diante de um 
fenômeno mundial, no qual as novas gerações, 
para se diferenciarem das anteriores, utilizam 
símbolos mundializados. […] Escutar rock-and-
roll significa estar sintonizado com um conjunto 
de valores, vividos e pensados como superiores. 
(Idem).
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ga, caipira, de quintal, coisa de velho, segundo a entrevistada questões de cultura e economia Ortiz (1994, p.43) entende que “na-
hoje é diferente, pois a partir de 2003 o Siriri expandiu e se modifi- ção e industrialismo são faces distintas de um mesmo fenômeno” 
cou, passando a ser coreografado, com músicas modernas que onde se buscou formação da nacionalidade através dos símbolos 
falam da cidade, do dia-a-dia e também das tradições. Gleice nacionais vinculados em diversas instituições como a escola e a 
participa das festas de santo com a família, também compõe um imprensa, com relevantes colaborações da nova rede comunicati-
grupo de dança afro e é atuante no Siriri desde a infância, tradi- va composta por estradas de ferro, telégrafo, transporte, jornais, 
ção transmitida pela mãe, tios e avós. rádio, etc., o que viabilizou o rompimento com o isolamento local. O 

A forte tradição do Siriri na família de Gleice mantém mais processo de mundialização foi iniciado ainda no século XIX, mas sua 
de um grupo em atividade sem interrupções, mas mesmo assim consolidação só ocorreu durante o século XX.
ainda há alguns que não se adaptaram a tradição, preferem as 
danças “modernas” segundo a entrevistada.

Quando Creudete e Gleice utilizaram o termo “moderno”, 
elas o aplicaram conforme a concepção de Renato Ortiz (1994, 
p.45), “a modernidade como organização social à qual corres-
ponde a um estilo de vida, um modo de ser”.

As considerações de Ortiz nos permitem compreender o afas-
tamento da juventude das formas tradicionais de socialização, pois 
“ao se expandir, a modernidade-mundo corrói, no seu âmago a 
especificidade dos universos culturais. As tradições locais já não 
mais serão fontes privilegiadas de legitimidade. Elas irão traduzir, O novo mundo citado por Gellner é a modernidade-mundo, 
resignificar os novos valores” (Ortiz, 1994 p.23). A modernidade-surgido da passagem da sociedade agrária para industrial, passa-
mundo trouxe consigo o nivelamento da cultura e do comporta-gem esta que mostra a correlação existente entre cultura e econo-
mento jovem, definindo tendências, entre elas nas décadas de 1960 mia. Globalização é um tema contemporâneo que há algumas 
a 90 a repulsa dos jovens da baixada cuiabana às manifestações da décadas ouvimos este termo como sinônimo de desenvolvimento 
cultura tradicional mato-grossense. A partir dos anos 2000, observa-em escala planetária. Ortiz (1994, p.29), apresenta uma clara dis-
se uma mudança desta tendência, quando os jovens voltaram a tinção entre os termos “global” e “mundial”. O autor emprega o 
participar principalmente dos grupos de Siriri, dentre outras manifes-primeiro ao se referir aos processos econômicos e tecnológicos, e o 
tações. Esta mudança aponta para um questionamento, pois se até segundo para o domínio específico da cultura. Aprofundando nas 

Importa, porém, ressaltar que está sendo 
construído um circuito de trocas culturais com 
dimensões mundiais. Circuito que irá expandir e 
se fortalecer com o rádio e a televisão. No início 
estes equipamentos se concentravam sobretudo 
nos países de 'Primeiro Mundo', mas aos poucos 
sua presença torna-se relevante nas localidades 

Os mundos anteriores, por um lado eram mais distantes. […] Em 1960 existiam na América 
funcionais, hierárquicos e significativos, por Latina 22 milhões de aparelhos de rádio e 3,5 
outro lado, não estavam perfeitamente milhões de receptores de televisão. Em 1989 esses 
unificados, apenas se compunham de números subiram para 149 milhões e 69 milhões, 
submundos dotados cada um com sua própria respectivamente. (ORTIZ, 1994, p.57).
lógica e linguagem, não subsumíveis [sic] a 
uma ordem global única. Em contrapartida, o 
novo mundo, por um lado era moralmente 
inerte, por outro, unitário. (GELLNER apud ORTIZ, 
1994, p.43).
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pouco tempo, na década de 90, havia vergonha de se falar cuia- Compreendemos a super-valorização ou “re-valorização das 
banês por exemplo, o que fez com que os jovens retomassem a expressões folclóricas como um modo de especialização dos produ-
participações nestas manifestações? tos e serviços, atingindo públicos específicos e segmentados através 

Várias áreas do conhecimento científico tratam do momen- das expressões que identificam um povo para conquistá-los” 
to histórico contemporâneo como distinto ao da modernidade (TAVARES, 2009, p.7).
retratada anteriormente, utilizando o prefixo pós para as denomi- Diante o modelo contemporâneo de sociedade tratado, a 
nações como pós-indutrialismo e pós-modernidade, pós- relação da juventude da baixada cuiabana com a cultura tradicio-
sociedade de massa. O termo Era Digital também é empregado nal mato-grossense sofreu novas alterações diante os incentivos das 
trazendo a idéia de avanço tecnológico, Ortiz (1994, p.159) neste empresas e entidades governamentais ao “resgate” da cultura tra-
sentido, afirma que “a tecnologia surge como elemento vital na dicional. Este, porém se mostra um “resgate” interessado, exposto 
passagem de uma era mecânica para outra elétrica/eletrônica”. num “discurso de tipo esquerdista, revestido de preocupações 

como a preservação dos saberes populares e justiça social, legiti-
mando a incorporação das expressões folclóricas na aplicação de 
estratégias de comunicação – destaque aqui para o turismo – 
ampliando e consolidando mercados e promovendo interesses polí-
ticos e econômicos” (Idem). Assim a tendência atual, que teve seu 
início por volta do ano 2000, de crescente participação da juventu-
de da baixada cuiabana nas tradições regionais reforça a correla-
ção cultura-economia.

A partir de 2001 temos em Cuiabá a realização anual do Festi-
val Cururu Siriri, que é uma festa inspirada nos moldes do Festival Fol-
clórico de Parintins, onde o folclore é apresentado de forma espeta-
cularizada, ou como a entrevistada Creudete mencionou, como 
projeção folclórica, afirmando a distinção das antigas manifesta-
ções. O Festival Cururu Siriri teve significativa contribuição para a 
consolidação da tendência atual.

Na planilha financeira do Festival Cururu Siriri ano de 2009, 
encontramos alguns dados que confirmam a tendência ascenden-
te da participação dos jovens nas apresentações do Siriri. Vejamos 
então a planilha de custo dos figurinos.

[…] os empresários entendem que o 
capitalismo passou de uma fase de high 
volume para de high value. Antes, o que 
importava era produzir o maior volume de 
produtos para distribuí-los em massa. Resultava 
disso a necessidade da padronização dos bens 
de consumo, maneira de se baixar o custo de 
sua fabricação. O momento atual seria distinto. 
Não é tanto a produção de massa que conta, 
mas a fabricação de produtos especializados a 
ser consumidos por mercados exigentes e 
segmentados. (ORTIZ, 1994, p.148).

Mesmo que a presença das tradições 
populares seja real, ela só pode se exercer 
enquanto fato local. Sabemos que não existe 
uma, mas um conjunto fragmentado de 
culturas populares, cujo raio de ação é curto-
circuitado pelo Estado-nação e pelas indústrias 
culturais. As festas, o artesanato e os 
divertimentos são perpassados pelas relações 
capitalistas. A tradição é penetrada, e 
modificada, em seus elementos essenciais. 
(ORTIZ, 1994, p.184).
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Seguidos dos quatro Grupos de Siriri Infantil e apenas um 
Grupo de Siriri Melhor Idade.

Fonte: PLANILHA FESTIVAL CURURU SIRIRI [2009]

Quanto à quantidade de grupos observamos que o maior 
número se concentra na categoria Grupo de Siriri Adulto, dezoito 
grupos, onde se encontram os jovens segundo idade delimitada 
para a pesquisa coorte etária 15-24 anos.

Manifestação cultural Siriri Infantil
Fonte: RAI REIS [2010]

Manifestação cultural Siriri
Fonte: RAI REIS [2010]
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ITEM DESCRIÇÃO QTDE R$ UNIT TOTAL

1 Figurino Grupos Siriri 
Adulto

18 10.000,00 190.000,00

2 Figurino Grupos Siriri 
Infantil

04 5.000,00 20.000,00

3 Figurino Grupos Siriri 
Melhor Idade

01 5.000,00 5.000,00

4 Figurino Grupos Cururu 03 5.000,00 15.000,00

 

 

 

 



Nos Grupos de Cururu não identificamos participação jovens do tradicionalismo local, o que se observa agora é que pelas 
jovem, porém há jovens e crianças que tocam os instrumentos inserções de elementos contemporâneos e do novo olhar que é 
fazendo acompanhamento para as apresentações de Siriri. dado pelas instituições sobre a cultura regional, os jovens viram nes-

tas manifestações um bom lugar para sua inserção social, quebrado 
com a visão anterior sobre a cultura tradicional mato-grossense, 
passando a valorizá-la e retomando a participação. Ou seja, um 
conjunto de ações governamentais, empresariais e dos líderes de 
comunidades tradicionais, modificaram os valores da juventude os 
fazendo lançar novo olhar às manifestações tradicionais, às vendo 
como mais “modernas” e atrativas.

Assim podemos concluir que se confirma a tendência apre-
sentada por este estudo, a juventude da baixada cuiabana reto-
mou sua participação nas manifestações de origens folclóricas com 
intensidade, principalmente no Siriri. Como isso se reflete aos jovens e 
a cultura tradicional mato-grossense é outro estudo, mas é algo boni-
to de se ver.

Manifestação cultural Cururu
Fonte: RAI REIS [2010]

O panorama da trajetória da juventude em sua relação 
com as manifestações tradicionais pode ser definido da seguinte 
forma: inicialmente há uma participação intensa e espontânea, 
característica do período pré-industrial; esta participação é inter-
rompida pelos novos valores da modernidade-mundo, transmiti-
dos também pelos meios de comunicação, as manifestações tra-
dicionais passam a ser vistas como burlescas, bregas, coisas de 
velho como relatado; adiante na chamada pós-modernidade, há 
uma retomada da participação da juventude nas manifestações, 
estas por sua vez perderam seu caráter espontâneo e foram re-
significadas para atuarem como apresentações em festivais e 
eventos com novos elementos, coreografias, figurinos, etc.

Então se na década de 90 havia vergonha por parte dos 
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 NOTAS

¹O Cururu pode ser definido como um canto de repente que obede-
ce certas regras de construção para atuarem dentro de um ritual de 
cunho religioso, forma assim uma história cantada que norteia 
determinada festa, sendo esta tradicionalmente em louvor a algum 
santo. Cururu é ainda um dos folguedos populares dos mais antigos 
de Mato Grosso podendo ser apresentado em roda de cantoria e 
dança. Os cururueiros são geralmente do sexo masculino, organiza-
dos em duplas, cada qual com seu instrumento a viola-de-cocho 
(viola improvisada feita como se faz um cocho de gado) e o ganzá 
(instrumento de bambu tipo reco-reco).

²Siriri é também um dos folguedos mais populares e antigos de Mato 
Grosso, nele todos podem participar, homens, mulheres e crianças, 
cantam e dançam em roda ou em fileiras formadas em pares, as 
mulheres rodam saias de chita, todos batem palmas e descalços 
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pés no chão. Um grupo de cantadores e tocadores dão o tom da 
cantoria e do movimento ao som da viola-de-cocho, do ganzá e 
do mocho (instrumento de percussão semelhante a um banco de 
madeira, cujo assento é feito com couro cru de boi e tocado com 
duas baquetas de madeira), eles cantam e os dançarinos respon-
dem os versos. 

³Conceito desenvolvido por Jean Chesnaux em sua obra La 
modernité-monde, 1989. Aplicado aqui a partir das interpretações 
de Renato Ortiz (1994) em sua obra Mundialização e Cultura.

4São considerados municípios da baixada cuiabana os seguintes 
municípios do estado de Mato Grosso: Cuiabá, Várzea Grande, 
Santo Antonio do Leverger, Barão de Melgaço, Nossa Senhora do 
Livramento, Poconé, Jangada, Acorizal, Rosário Oeste, Nobre, 
Nova Brasilândia, Chapada dos Guimarães e Planalto da Serra.
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RESENHA DESCRITIVA DE
“MATO GROSSO E A POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL NA 

ERA VARGAS: ENTRE O DISCURSO E A PRÁTICA”

Ms. Jéssica Santos Costa
jessicapghis@gmail.com

ato Grosso e a Política de Integração Nacional na “Era Vargas”: entre o discurso e a prática, trata-se de 
uma dissertação de mestrado por mim defendida, junto ao programa de Pós-graduação em história da 
Universidade Federal de Mato Grosso, em junho de 2010. Nesta resenha apresentarei as principais ideias e 

pontos teórico-metodológicos que nortearam o trabalho.
A historiografia contemporânea ampliou seus domínios lançando-se sobre novas problemáticas pouco 

exploradas até a primeira metade do século XX pelos historiadores. Nesse processo, outras áreas do saber, tais 
como, a Antropologia, a Sociologia, a Ciência Política e a Crítica Literária, contribuíram no repensar certas temáti-
cas, oferecendo aos historiadores um rico arcabouço teórico e metodológico, sobretudo as relacionadas aos  estu-
dos políticos e culturais

No que concerne ao tema da inserção de Mato Grosso na Política de Integração Nacional durante a “Era 
Vargas” – trabalho aqui apresentado – a pesquisa permitiu o repensar conceitos sobre a concepção historiográfica 
de poder do Estado, superando uma visão hegemônica presente até início da década de 1980, de “superestima-
ção” deste.  A partir de então, novos trabalhos, principalmente no campo político, passaram a rever tal concepção 
e abordar novos ângulos.  Esta “superestimação” impedia a compreensão das relações de poder, muitas vezes 
contraditórias e dinâmicas imersas em uma rede maior então estabelecida. Pois, passou-se a compreender que 
qualquer domínio, por mais despótico ou ditatorial que venha ser, se inscreve inevitavelmente num “campo de 
luta”. 

Por isso, convém observar que esta dissertação, inserida está na linha de trabalhos emergentes, principal-
mente a partir da década de 1980, que viriam a rever criticamente a concepção de um Estado hegemônico, cen-
tro irradiador de poder, cujos tentáculos se sobrepunham a todos os “elementos” contrários a sua legitimação.  
Maria Helena Rolim Capelato (2005) em seu artigo Estado Novo: Novas Histórias faz um balanço bibliográfico sobre 
o tema, apontando as mudanças propostas por uma gama de trabalhos publicados, que vem nos ajudar a pensar 
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e rever temas como o populismo, totalitarismo, cultura e imaginá- 1930-1945, direcionando o olhar sobre o que estaria por trás das 
rio no Estado Novo.  Enfim, tais estudos têm possibilitado uma revi- intencionalidades do regime. Então partimos para uma reflexão em 
são de tipo conceitual sobre a experiência estadonovista. Dentro torno de questões relacionadas à fronteira oeste brasileira, situando 
desse movimento revisionista, “mais do que um locus de onde ema- as preocupações vinculadas à esta no contexto de instabilidade 
nariam orientações unas e uniformes, o Estado foi, ao mesmo tem- política e de “ameaças” externas. Com o intuito de  compreender  
po, um palco de disputas que se ressentiu, em diferentes esferas de a importância desta, no que se refere a elaboração de  estratégias 
atuação, da inexistência de uma política homogênea e harmôni- imersas em um  pensamento geopolítico vigente.
ca” (PARANHOS, 2005, P. 41).  No segundo capítulo, Mato Grosso e a “Era Vargas”, trabalha-

 Primeiro, temos que considerar que o governo implementa- mos primeiramente, o cenário político mato-grossense pós 1930, 
do por Getúlio Vargas não foi resultado de uma concepção unâni- para descortinar as relações submersas no jogo político concernen-
me e uniforme. Sua primeira fase é caracterizada pela projeção te  a tentativa de interferência do Estado Nacional sobre os rumos 
de Vargas como líder político à frente de um movimento vitorioso políticos da região, para compreendê-lo  inserido ao projeto maior 
de intenções reformistas, destinado a vencer o desafio de eliminar de legitimação do regime, deixando entrever os conflitos que o regi-
as grandes disparidades sociais e abrir caminhos para o desenvol- me tentou silenciar, em nome do coro da formação de uma socie-
vimento de uma cidadania política. A fase que se desenvolve dade una e coesa. Em seguida o leitor poderá apreciar a análise de 
entre 1934 a 1937 corresponde ao governo constitucional com um conjunto de imagens que compõe a parte iconológica do tra-
Vargas eleito presidente por via indireta. Portanto, temos a figura balho.  
de um líder apoiado pela Constituinte de 1934, comprometido O terceiro capítulo, Desdobramentos da Política de Integra-
ainda a um projeto liberal-democrático cujos princípios estariam ção Nacional nas décadas de 1940 e 1950, pautou-se na discussão 
embutidos no movimento de 30, embora proponha um intervenci- dos desdobramentos desta política nos decênios seguintes, déca-
onismo claro sobre a ordem econômica e social. O momento é de das de 1940 e 1950. Segundo Márcia Dansor D'Aléssio “embora 
conciliação de interesses  e de esforços de manutenção de uma ausente da presidência durante cinco anos, Vargas, de certa for-
nova ordem política.  O período de 1937-45 caracteriza-se por ma, continuou a controlar o poder a distância, deixando por mais 
uma virada autoritária, com a emergência de um líder ditador. de duas décadas, seu projeto político impresso na história brasileira” 
Nesse momento domina a cena o Vargas identificado com o ideá- (2007, p. 74). Para tanto, baseamo-nos em pesquisas estatísticas 
rio autoritário. Aliás, os grandes ideólogos do autoritarismo tiveram divulgadas pelos Censos dos respectivos períodos, bem como em 
o seu apogeu nessa fase. Lembremos: Oliveira Viana, Francisco jornais e obras que contribuam na compreensão de iniciativas políti-
Campos e Azevedo Amaral. cas como a Expedição Roncadora Xingu, a Fundação Brasil Central 

Portanto, após esta breve apresentação teórica, adentra- e os Planos Viários elaborados com vistas à integração do território 
mos a estrutura do trabalho. A dissertação encontra-se dividida nacional.  
em três capítulos. No primeiro, A Política de Integração Nacional, Abarca o conjunto de fontes consultadas, uma gama de jor-
versamos sobre a  tentativa de implementação de uma  política nais veiculados pela imprensa Mato-grossense, tais como O Estado 
de Integração Nacional durante o Estado Novo, a qual, estaria de Mato Grosso, A Cruz, O Mato Grosso, A União, A Tribuna, sendo os 
intimamente relacionada  ao ideal de constituição de um Poder dois últimos representantes de uma tímida, mas significante, oposi-
Nacional por parte do Estado, num momento histórico específico, ção ao regime. Alguns jornais de âmbito nacional, como Correio da 
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Manhã, Jornal do Brasil e a Revista Cultura Política, esta destaca- uma formulação ideológica estatal, com parcos resultados signifi-
velmente representante do ideário estado-novista.  Além disso, o cativos no campo das realizações materiais, percebemos que ela 
CPDOC, Centro de Pesquisa e Documentação de História Con- teve sim muita importância, para além do plano dos discursos, pois 
temporânea da Fundação Getúlio Vargas, possibilitou o rico aces- veio representar uma amálgama  do ideário estadonovista. Todas 
so a importantes correspondências dos arquivos de governantes as ações perpetuadas pelo governo durante o Estado Novo, princi-
da época. O destaque a  alguns jornais que circulavam em Cuia- palmente na região que abrange a fronteira oeste do País e, até 
bá, no período anterior à 1937, se fez necessário devido à forte mesmo a Amazônia como um todo, era sinônimo ou estava associa-
censura comprimida aos meios de comunicação no pós 1937. O da a ideia  da Marcha para o Oeste, lançada em 1938.  
controle já era sentido desde inícios dos anos 30, mas se arrefecera O que se percebe é a notável “sensibilidade” dos ideólogos 
com advento do Estado Novo. Por isso, há uma visível redução do do regime em fazer com que mesmo algumas ações e formulações 
número de jornais mato-grossenses no decorrer da “Era Vargas”. A políticas procedentes de um período anterior  à 1930,  fossem reto-
esse respeito o historiador Otávio Canavarros esclarece que além madas e articuladas às novas concepções e servissem aos propósi-
do jornal ter que estar devidamente cadastrado no DIP, este exer- tos do Estado, como é  o caso da construção de Goiânia, da 
cia o “poder de fiscalização sobre isenções aduaneiras para a mudança do traçado da  estrada de ferro noroeste do Brasil, dos 
importação de papel linha d´água, cujas elevadas taxas deveri- estudos em busca do lugar  da nova capital federal. 
am ser pagas em até 24 horas, para a liberação das bobinas”. Embora o centro de estudos sobre a Marcha para o Oeste 
(CANAVARROS, 2009, P.30).  O custo da importação do papel difi- tenha recaído, especialmente, sobre o tema da criação das Colôni-
cultava a veiculação desses jornais sem o aval do DIP. as Nacionais, implementadas entre os anos de 1941 e 1945, compre-
 O conjunto de imagens fotográficas que registram a viagem ende-se que sua elaboração simbólica ganha força desde o início 
do presidente Vargas à Cuiabá veio enriquecer a narrativa. Estas do Estado Novo devido a intensa propaganda executadas pelos 
imagens a compor o quadro de estudo iconológico possibilitou- meios de comunicação, como os jornais e o rádio, através dos quais, 
nos vislumbrar as sutilezas da fabricação de imagens durante o no caso de Mato Grosso, todas as realizações concretizadas, desde 
regime e, a importância dos mecanismos de propaganda na cria- a inauguração de uma escola em Cuiabá ou em Ponta Porã,  da 
ção do mito Vargas. Além disso, estas fotografias compõem um reforma de um centro de saúde à abertura de alguma estrada ou 
elenco de fontes originais¹ que permitem lançar novos olhares construção de uma ponte,  era apresentada como premissa do 
sobre a época e sua análise insere-se no importante debate histori- esforço do governante em consolidar o “Rumo ao Oeste”. De varia-
ográfico atual que engloba o trabalho com as mais variadas fon- das formas e sob vários pretextos, a ideia da necessidade de Inte-
tes. gração Nacional com a inclusão do estado nos trilhos da marcha 

Para construção do ultimo capítulo a consulta aos sensos nacional para o progresso, esteve presente cotidianamente na vida 
demográficos e às revistas do período, principalmente às relacio- social dos mato-grossenses, principalmente dos habitantes da capi-
nadas ao tema dos transportes e vias de comunicação, ou seja, tal e centros urbanos, locais onde mais se percebia a realização de 
infraestrutura, fora fundamental. obras.

Falar em Mato Grosso e em Política de Integração durante o A cruzada lançada rumo ao oeste constituiu um  precioso 
governo Vargas é falar em Marcha Para o Oeste. Embora haja exemplo de fabricação de imagens, a imagem da nação que cami-
muita discussão sobre esse tema, estudado, principalmente, como nha em busca da concretização. Povoamento e  integração repre-
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senta os movimentos da nação em busca de concretização. A 
esse respeito cabe apresentar as ressalvas de Certeau (2002) e 
Chartier (1990) acerca do fenômeno da manipulação discursiva. 
Segundo estes, em palavras gerais,  a eficácia das mensagens 
depende dos códigos de afetividade, costumes e elementos histó-
rico-culturais dos receptores, por isso a recepção não exclui a pos-
sibilidades de desvio.  

Portanto, buscou-se analisar a inserção ou o “lugar” que 
Cuiabá ocupara nesse plano nacional. A Marcha para o Oeste 
gerou mitos, crenças, esperanças, críticas e rejeições, mas, certa-
mente, marcara o cotidiano do homem cuiabano ou dos habitan-
tes do “sertão”, que se acreditava, até então esquecidos pelos 
governantes. 

tinham por objetivo, além da justificação do regime e sua 
legitimação, a construção do Brasil moderno. Nesse sentido, 
entendem-se as preocupações voltadas para a consolidação das 
fronteiras internas e sua importância em se “criar” possibilidades de 
crescimento de sua influencia externa. Parte da abordagem que 
contempla  aspectos das relações externas brasileiras com seus 
vizinhos pretende considerar que, embora as relações entre estes 
fossem “amigáveis”, como se quer parecer durante o Estado Novo, 
nem sempre foram cordiais; e a questão da efetiva ocupação da 
fronteira em Mato Grosso como da região sul do país, com a criação 
de colônias nacionais e da construção de estradas de ferro como a 
NOB, assumiam funções estratégicas em vários aspectos, qual 
sejam: o estabelecimento  da soberania nacional, a política de 
diversificação da produção favorável a substituição das 

A proposta da 'Marcha para o Oeste importações e fortalecimento do mercado interno, bem como, o 
era de instalar 'pontos avançados de fortalecimento do poder estatal nas regiões de fronteira – não só 
colonização' dirigidos pelo Estado. Vargas pela preocupação com o território mas também pelas 
formulou diretrizes, administrativamente possibilidades de comércio e  vias comunicação  que esta inferia. 
centralizadas, inspiradas na ótica nacionalista, 

 Por conseguinte, a preocupação com os limites esteve 
com o objetivo de ocupar os 'espaços vazios' 

diretamente relacionada a uma série de fatores, tais como, a do Oeste e da Amazônia, para criar no 'novo 
consolidação do território diante das ameaças estrangeiras, a espaço' a 'nova ordem social'. Na sua visão, as 
manutenção da soberania nacional devido aos conflitos que fronteiras econômicas deveriam coincidir com 

as fronteiras políticas. (LENHARO, 1986, P. 26) envolviam países sul-americanos e a relevância da fronteira oeste 
como válvula de escape para o problema das aglomerações 

Para tanto, o governo esboçara um plano de ações para urbanas e a falta de oportunidades nos grandes centros, 
legitimar o seu poder, o qual se encontrara articulado ao tripé: direcionando o olhar então para o fortalecimento das pequenas 
econômico, político e social. Deste modo, destacaram-se as propriedades em detrimento do monopólio exercido por latifúndios, 
preocupações em torno do processo de industrialização do país como a Mate Laranjeira em Mato Grosso.
(políticas centradas nos grandes centros), o projeto de reforma A título de exemplo, a rivalidade entre países sul-americanos, 
social com a “adoção” dos direitos trabalhistas e no sobretudo Brasil e Argentina é revelada desde fins do século XIX e 
desenvolvimento do projeto de expansão das fronteiras e mantém-se mesmo após a Guerra do Chaco.  
ocupação dos “espaços vazios,” cerne da política de integração 

Sabida qual a posição do Brasil em face dos dois nacional. 
conflitos sul-americanos, nosso interesse exige A política de Integração Nacional elaborada durante o 
que se tomem precauções no sentido de não Estado Novo assentava-se na união de múltiplos interesses, que 
sermos surpreendidos. A nação argentina 
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um grande progresso no traçado ferroviário interessada na navegação dos rios platinos, 
continental, unindo o atlântico ao pacífico.³ (O ESTADO não se desinteressa pela questão do Chaco. O 
DE MATO GROSSO, 1941, P. 1)governo brasileiro desejando manter a sua 

neutralidade, precisa, entretanto, com a 
A partir desse ponto, é preciso tecer considerações sobre a discrição desejada, tomar medidas para a 

perceptível influência do pensamento geopolítico da obra de Mario garantia da inviolabilidade das fronteiras e de 
sua soberania. ²(BRITO, 2001, P. 238). Travassos a respeito da importância estratégica da região sul de 

Mato Grosso na projeção continental do Brasil. Paulo Roberto C. 
Além disso, não podemos esquecer as inquietações Queiroz explana que Travassos, no artigo intitulado “Mato Grosso e a 

provocadas pela presença de estrangeiros na fronteira sul-mato- política continental do Brasil”, considera este estado a  
grossense. A respeito da presença argentina na navegação fluvial 
em Mato Grosso, Werneck Sodré assinala que, ainda na década grande esquina do território nacional, onde se 

cruzam os mais graves problemas decorrentes da de 1940, é visível a ação poderosa e atrativa do sistema fluvial 
competição entre o Prata e o Amazonas e onde representados pelos Rios Paraguai e Paraná, ação que este 
o Atlântico encontra um dos mais profundos e considera perigosa, também pelo seu sentido nitidamente 
acertados pontos de aplicação para seu desnacionalizador e anti-brasileiro.
antagonismo em relação ao pacífico. (...) [Por 

A preocupação com os limites entre Mato Grosso e Bolívia 
isso] Mato Grosso deve constituir um dos capítulos 

incrementou as relações econômicas brasileiras com esse país e essências da política do novo Estado Brasileiro. ( 
constituiu mais um reforço da cruzada rumo ao oeste, QUEIROZ, 2004, p. 171)
principalmente devido à construção da Estrada de Ferro Noroeste 
do Brasil que estabelecendo uma conexão entre Santa Cruz de La No entanto, este incentivo federal de construção da E. F. 
Sierra – Corumbá e chegaria a São Paulo, possibilitando o NOB., interferiria  nos planos e circunstancias políticas locais. O 
aproveitamento do petróleo boliviano, oferecendo, em Beneficiamento direto de Corumbá contribuiria ao fortalecimento 
contrapartida, vantagens à Bolívia abrindo-lhe o acesso ao de uma elite que almejava o poder e há muito intentava atrair para 
oceano pacífico. Tal estrada cumpriria uma importante função si o centro político-administrativo do estado, retirando de Cuiabá e 
catalizadora das intenções de povoamento do oeste de Mato de seus representantes insignes o poder político.  A rivalidade entre 
Grosso se enquadrando nas aspirações da política integradora do norte e sul alterou os ditames políticos da região e se fez sentir até 
Oeste. Nas palavras do próprio presidente na cidade de Corumbá: mesmo a nível federal, trazendo ora benefícios ao regime ora se 

tornando um “obstáculo” à sua legitimação. 
Por um conjunto de circunstâncias felizes, é sobre é A partir disso buscamos desvelar o jogo de forças atuantes 
sobre esta cidade que recaiu uma porção de 

no processo político mato-grossense, entre os primeiros anos do grandes obras que o governo realiza em seu plano de 
governo Vargas, afim de compreender os fundamentos dos Marcha para o Oeste. Aqui estão se construindo a 

estrada de ferro de Porto Esperança a Corumbá, a discursos fermentados pós-1937, constituído em prol da integração 
grande ponte sobre o rio Paraguai, que ligará política e coesão social. Portanto, tudo isto compõe a estrutura 
diretamente esta cidade à Noroeste do Brasil e 

narrativa do segundo capítulo.amanha vamos percorrer parte da ferrovia de 
Na edição de setembro de 1941 da revista Cultura Política Corumbá a Santa Cruz de La Sierra  (...) que marca 

4
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alguma, são, por isto mesmo, contra todas as contêm um artigo de autoria de Afrânio Correa tratando da 
realizações e todos os que realizam.  (O ESTADO questão sul e norte em Mato Grosso. Este  Busca por meio de uma 
DE MATO GROSSO, 1941, P.1)análise comparativa situar a posição distinta da região sul, 

tomando como exemplo, principalmente Campo Grande, em 
Citações como estas revelam, sutilmente, os entraves relação á Cuiabá.  Para esse autor:

encontrados pelo interventor Júlio Muller na direção da política 
mato-grossense, cuja situação de instabilidade e de crítica ao Cuiabá lembra o passado. Campo Grande 
regime imposto em 1937, esteve presente desde a subida de Vargas esboça o futuro. Esse antagonismo de 

sentimento que, há muito, existe em Mato ao poder em 1930. Como observamos nas páginas de alguns jornais 
Grosso entre o Sul e o Norte, não tem, pois como cuiabanos, em destaque o A União, Órgão do Partido Republicano 
vimos sua causa na vaidade de uma região ou Mato-Grossense. Adentrando por este viés buscamos descortinar as 
ressentimento de outra [...].  O norte e o sul de relações contraditórias e de embate entre os diferentes níveis de 
Mato Grosso constituem duas épocas diversas poder.
de nossa evolução, apresentando duas 

Os partidários de A União, em suas páginas manifestaram 
mentalidades diferentes, espelhando cada 

total apoio à candidatura de Armando Salles à presidência da uma dois estádios econômico-sociais da 
República, confrontando-se a Getúlio Vargas. É recorrente nos história do Brasil. (CULTURA POLÍTICA, 1941, 
discursos à suposição de que o jornal, ao criticar a ditadura, fala em P.271/272)
nome de todos os mato-grossenses. 

A época, embora a imprensa vinculada ao estado e 
O estado está ao lado da União Democrática governo vigentes quisessem perpassar uma imagem pacífica e 
Brasileira e da candidatura de Armando S. mais harmônica na política mato-grossense, havia ainda 
Oliveira e em franca e aberta oposição ao Sr. incômodos e desagrados com relação à algumas críticas 
Getúlio Vargas. O Sr. Getúlio foi sempre um 

estabelecidas ao governo de Júlio Muller (1937-1945), e em 
inimigo de MT. (...) nem a indenização das terras 

reposta encontramos  nos periódicos, como  O Estado de Mato cedidas à Bolívia em virtude do tratado de 
Grosso, a proclamação de grandes iniciativas executadas para o Petrópolis, nem o prolongamento da estrada de 
progresso da região. Mas diante das expectativas, o autor do texto ferro NOB até Corumbá (...), nem a ligação 
exclama: necessária de Campo Grande à Cuiabá. Nada 

de tudo isto tem podido conseguir o nosso infeliz 
estado da alta munificência do Sr. Getúlio É preciso não só convencer os pessimistas, 
Vargas.  (A UNIÃO, 1937, P.2)como acabar com os derrotistas. Criar um 

clima novo onde não haja lugar para os 
descrentes e os céticos. Banir deste cenário As críticas e acusações não param por ai, nem se delimitam 
grandioso de real izações magníf icas à pessoa do Sr. Presidente, mas são estabelecidas contra os 
construído pelo governo Júlio Müller a interventores e principalmente contra a atuação do chefe de 
mentalidade do 'não vale a pena'. [...] Os polícia, Filinto Muller, onde são manifestados indignação à censura 
fracassados, incapazes de construir coisa e opressão, fazendo assim um grande apelo à sensibilidade dos 

6
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aberração da história alimentada pela prováveis leitores do jornal. A título de exemplo, uma matéria 
emocionalidade das massas e pela falta de intitulada As benemerecências da polícia do Sr. Filinto Muller, 
princípios do líder. Em realidade, o populismo é chama a atenção. 
algo mais complicado que a mera manipulação, 
e sua complexidade política não faz mais que 

O Sr. João Mangabeira – 
ressaltar a complexidade das condições 

recordo-me bem de que a informação da 
históricas em que se forma. O populismo foi um 

política dizia textualmente, quanto ao professor 
modo de manipulação das classes populares, 

Carpenter: 'Preso por ser professor convicto de 
mas foi também um modo de expressão de suas 

idéias avançadas'. (...) as truculências, a 
insatisfações. (Weffort, 1980, p. 62) 

ferocidade  da polícia do Sr. Filinto Muller, 
quando reveladas publicamente, há de 

Georges Balandier, sociólogo francês, autor do célebre encher de horror o mundo civilizado. (...) [os seu 
Poder em Cena, entende o poder político tal qual uma espécie de métodos]: agulhas quentes pelos dedos, surras 

de fazerem perder as nádegas e as costas, teatrocracia, isto é, o poder que se exerce como uma 
choques elétricos, pontas de fogo (...).  (...) caracterização dramática. Qualquer regime político é uma 
fizeram um ofício ao presidente da República, teatrocracia na procura de legitimação.  Por conseguinte, todo 
que lhe foi entregue em mão (sic), narrando sistema de poder teria dispositivos destinados à produção de ilusões, 
todas essas monstruos idades.  Mas a onde espaços, cenas, atores e linguagens comporiam um grande 
indiferença do dictador (sic) sorriu ante a 

espetáculo, o “teatro do poder”. Para Balandier
desgraça humana.  (A UNIÃO, 1937, P.6)

O poder estabelecido unicamente sobre a força 
Ainda no capítulo segundo, ao tratar das imagens da ou violência não controlada teria uma existência 

Viagem de Getúlio Vargas ao Oeste, além do cuidado no trato constantemente ameaçada; o poder exposto 
com as fontes que mereceram uma bibliografia específica, a debaixo da iluminação exclusiva da razão teria 

pouca credibilidade. [O poder] só se realiza e se abordagem de conceitos como o de populismo e teatralização 
conserva pela transposição, pela produção de do poder fora fundamental. Temos nos estudos de Weffort (1978) 
imagens, pela manipulação de símbolos e sua sobre o populismo uma contribuição importante. A visão deste 
organização num quadro cerimonial [...]. [No possibilitou uma reflexão mais adequada, sobre o tema, ao 
caso de sociedades totalitárias] o mito da 

constituir  uma proposta revisionista, descartando formulações 
unidade, expresso pela raça, pelo povo ou pelas 

simplistas que associam o fenômeno populista à mera massas torna-se o cenário da teatralização da 
manipulação e demagogia. Nas palavras elucidativas do autor: política. (BALANDIER, 1982, P.7-8)

O populismo foi sem dúvida manipulação de Por fim, no último capítulo, tratamos de evidenciar algumas 
massas, mas a manipulação nunca foi 

vertentes dos desdobramentos da política de integração nacional 
absoluta. Se o fosse, estaríamos obrigados a 

nas duas décadas subsequentes, ampliando o foco para o aceitar a visão liberal elitista que, em ultima 
reconhecimento de algumas ações políticas que beneficiariam instância, vê no populismo uma espécie de 

9
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tanto Mato Grosso quanto a região centro-oeste. Através de subsequentes.  Seria um erro denotativo de certa “pobreza 
pesquisas estatísticas sobre o Censo Demográfico das décadas de intelectual” negar que por décadas Vargas deixou seu projeto 
1940 e 1950 e a busca em arquivos da revista Brasileira de político impresso na história brasileira. Uma significativa herança da 
Geografia tecemos considerações sobre aspectos econômicos, Política de Integração Nacional foi ter chamado a atenção dos 
demográficos e sociais do estado, por vezes, realizando brasileiros para o Centro Oeste e a Amazônia Meridional, para os 
comparações com  Goiás, cujos incentivos para construção da indígenas, para o “sertão”, em outras palavras para o Brasil 
nova capital – Goiânia – inaugurada ainda durante o Estado desconhecido dos brasileiros.
Novo,  mudariam o cenário da região. Além das estatísticas 
apresentamos as representações da imprensa sobre a 
movimentação dos imigrantes e sua chegada em Cuiabá. 

Com vistas a questão do planejamento de abertura de 
BALANDIER, Georges. O poder em Cena. Brasília: UNB, 1982, p. 7 e 8.

estradas que constituíssem diferentes módulos de transporte, 
apresentamos as formulações governistas sobre a necessidade de 

BRITO, Silvia H. A. Educação e Sociedade na Fronteira Oeste do Brasil: 
implantação de um sistema viário eficiente, o qual ganharia 

Corumbá 1930 a 1945. São Paulo:Campinas, 2001.contornos mais  expressivos a partir do segundo governo Vargas e 
continuaria mesmo com a gestão de Juscelino Kubitschek. Então 

CAPELATO, Maria Helena R. Estado Novo: novas histórias. In: percebemos que o ideário acerca de uma nova geografia dos 
Historiografia Brasileira em perspectiva, 6ª Ed.  São Paulo: Contexto, transportes  em prol de uma eficaz integração entre os estados, 
2005.vinha sendo discutido e repensado desde fins da década de 1930, 

o que  consta a partir dos estudos dos Planos Nacionais Viários 
COSTA, Jéssica Santos. Mato Grosso e a Política de Integração formulados com o incentivo do governo desta época. 
Nacional na "Era Vargas": entre o discurso e a prática. Dissertação O primeiro Plano Nacional de Viação oficial foi aprovado 
(Mestrado em História), Universidade Federal de Mato Grosso, pelo Decreto 24.497/1934 (Presidente Getúlio Vargas), o qual 
Cuiabá, 2010.propunha 18 troncos e 18 ligações. Este plano não especificava se 

os troncos terrestres eram ferroviários ou rodoviários. Porém, 
D´ALESSIO, Márcia Mansor. O Estado brasileiro (1930-1945) na considerava a estrada de ferro uma solução aprazível. No 
abordagem vilariana da questão nacional. In: COHEN, A., entanto, essa concepção é modificada em 1937 com a 
CONGOST, R., LUNA, P. (ors.). Pierre Vilar: uma história total, uma aprovação do Plano Rodoviário do DNER que já preponderava a 
história em construção. São Paulo: Edusc, 2007.  política rodoviária sobre a ferroviária. A partir de então, sob 

pressão do DNER as verbas orçamentárias para as rodovias 
DE LUCA, Tânia Regina. História dos, nos e por meio dos passaram a ser significativas.  Já em 1944 temos a aprovação 
periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org). São Paulo: Contexto, oficial do Plano Rodoviário Nacional (Decreto Lei 15.093/1944), o 
2005.qual vinha sendo elaborado desde 1942. 

Portanto, a partir do que foi acima exposto, seria oportuno 
CANAVARROS, Otávio. A perda da liberdade de imprensa no Brasil considerar que Vargas deixara seu legado político às gerações 
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n a  c r i s e  d o  l i b e r a l i s m o  ( 1 9 2 0 - 1 9 4 0 ) .   R e v i s t a  mas são provenientes da Agencia Nacional do RJ, sem qualquer 
identificação. As fotos foram utilizadas pela imprensa cuiabana e Documento/Monumento. Cuiabá: NDIHR/UFMT,  n. 1, 
por alguns jornais da capital. No museu de imagem e som (MISC), há 2009.<Disponível em: http://www.ufmt.br/ndihr/revista-1/artigos-
algumas fotografias de Lázaro Papazian, um dos fotógrafos e-dossies.html> Acesso em 20 out. 2009.
habitante de Cuiabá, que retratam a visita, mas que ainda, não 
deixa-nos à vontade pra atribuir-lhe a verdadeira autoria, pois boa CERTEAU, Michel de. In: A escrita da história. 2ª edição. Rio de 
parte das imagens foram reveladas e utilizadas, primeiramente em Janeiro: Forense universitária, 2002.
Cuiabá, na Tipografia da Imprensa Oficial, que havia sido 
reformada e possuía equipamentos atualizados nos moldes de 

CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e imprensa da época. 
representações. Rio de Janeiro - Lisboa: Bertrand Brasil/Difel, 1990.  

²Trata-se de uma correspondência do Ministro da Guerra, Góes 
Monteiro enviada ao Estado Maior do Exército em 1934.

LENHARO, Alcir. Sacralização da Política. 2ª edição. São Paulo: 
Papirus, 1986.

³Trecho retirado da matéria: “Sucedem-se em Corumbá as 
manifestações ao Presidente Getúlio Vargas”, nº 531. 

PANDOLFI, Dulce (org.).  Repensando o Estado Novo. Rio de 
Janeiro: FGV, 1999.

TRAVASSOS, 1947, p. 235-237 apud QUEIROZ, 2004, p. 171. 

Trata-se do artigo de CORREA, denominado: “O Sul e o Norte de PARANHOS, Adalberto de Paula. Os desafinados: sambas e 
Mato Grosso”, encontrado em formato digital no site do  bambas no “Estado Novo”. 2005. Tese (Doutorado em História). 
CPDOC/FGV.FFCH, Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2005. 

Ver matéria: “Duas grandes iniciativas deste jornal visando o QUEIROZ, Paulo. R. C.; Uma Ferrovia entre dois mundos. São Paulo: 
progresso de Mato Grosso”, nº 452.EDUSC, 2004.

 Matéria sem autoria de “A União”, nº 2.WEFFORT, Francisco C.; O populismo na política brasileira. Rio de 
Janeiro: Paz e terra, 1980. 

 Sem autoria. A união, 01/08/1937, n.03. 

Ver também: Furtado, Celso (org). Brasil Tempos Moderno. 3ª Ed. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 51.   

¹Não há dúvidas quanto a utilização destas imagens pelo DIP em 
prol da propaganda positiva do regime e de suas realizações, no 
entanto, a autoria de tais, constitui, à revelia da pesquisadora, um 
enigma a ser desvendado, pois as fotos foram retiradas do APMT, 
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Trata-se de avaliar a implantação de uma Política Social para o Trabalho Decente nas Américas, nas esferas 
Públicas e Privadas, sob direção da Organização Internacional do Trabalho - OIT (2006), para a construção de uma 
Agenda Nacional em defesa de condições dignas de trabalho. Elegeu-se como universo analítico o Estado de 
Mato Grosso, o segundo no Brasil a encampar a proposta por meio de acordos e convênios que envolvem a OIT, o 
governo do Estado e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego da 23ª Região – SRTE /MT.

Palavras-chave: Trabalho Decente, Política Social e Serviço Social

Se está evaluando la aplicación de una política social para el trabajo decente en las Américas, en el ámbito 
público y privado, bajo la dirección de la Organización Internacional del Trabajo - OIT (2006), para la construcción 
de una Agenda Nacional para la defensa de condiciones dignas de trabajo. 
Fue elegido, como universo de análisis, el estado de Mato Grosso, el segundo del Brasil a diseminar la propuesta por 
medio de acuerdos y convenios con participación de la OIT, del gobierno de Estado y de la Superintendencia 
Regional del Trabajo y Empleo 23ª Región - SRTE/ MT.
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É pertinente rememorar que os dilemas das relações sociais Ação que visa intensificar o combate, o controle e a erradi-
de trabalho perpassam as formações societárias em geral ao car as formas de exploração a que determinados segmentos de 
longo de muitos séculos e, precisamente neste estudo, toma-se trabalhadores vulneráveis são submetidos conhecida na literatura 
como marco reflexivo em particular o referente ao período inicial como condições de trabalho escravo contemporâneo; exploração 
do XVI. E, conseqüentemente, por desdobramento desse debate do trabalho infantil, exclusão e discriminação em matéria de 
no universo laboral do Serviço Social, profissão inserida na divisão emprego e ocupação. Práticas que colidem frontalmente com os 
social e técnica do trabalho na sociedade capitalista, ganha direitos humanos e a condições de trabalho preceituadas pelos 
maior visibilidade a partir do século XIX. órgãos (Inter) Nacionais citados, no que tange a receberem remu-

Temática que comparece neste trabalho como um dos neração adequada por trabalhos exercidos em condições de liber-
vetores centrais das reflexões encaminhadas pelo Grupo de Pes- dade, equidade e segurança, capaz de assegurar aos trabalhado-
quisa Serviço Social e Relações de Trabalho, vinculado ao Curso res uma vida digna.  
de Serviço Social da Universidade Federal de Mato Grosso. E em Política que se destina a proteger determinados segmentos 
decorrência do grau de relevância e complexidade, originou populacionais de trabalhadores que se encontram em situação de 
concomitantemente, dois (02) projetos de pesquisas em execu- risco a sua integridade biopsicossocial em face às desigualdades 
ção, dado a estreita interconexão que guardam entre si, ao se sociais, dificuldades de acesso equinanime as oportunidades objeti-
considerar: a gênese da temática central, universo, objetos, obje- vas de “Trabalho Decente” e aos meios adequados a segurança 
tivos e sujeitos, na atual conjuntura, século XXI, que se encontram nas relações e ambiências de trabalho a que são submetidos. 
imbricados com a problemática do trabalho em condições de Referências vitais para entender o objeto nas óticas do 
vulnerabilidade, ou situações análogas que configuram a relevân- empregador e do trabalhador quanto às condições adversas com-
cia do estudo proposto. batidas pelos organismos enunciados frente às situações de vulne-

Ambas as questões, no âmbito Nacional se enquadram rabilidade ou análogas impingidas aos referidos grupos de trabalha-
nas orientações emanadas do Ministério do Trabalho e Emprego dores na execução de suas atividades laborais. 
(MTE), da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Situação tomada como questão central de análise, com 
Mato Grosso (SRTE/MT), em atendimento a uma proposição mais enfoque na forma como as referidas condições se estende para 
ampla advinda da Organização Internacional do Trabalho – OIT além das relações de trabalho do modo de produção com as quais 
(2006), nos termos explicitados no corpo do trabalho. os homens lhes dão concretude ao se relacionar com o meio ambi-

Nestes termos, o presente trabalho se propõe a acompa- ente que as abriga. Portanto, a questão ora em análise, também 
nhar e avaliar o processo de implantação de uma Política Social perpassa o trabalho nas esferas privadas, quanto suas formas de 
para o Trabalho Decente nas Américas, 2006-2015, nas esferas produzir valores, distribuí-los e circulá-los na ciranda das relações 
Pública e Privada, sob a direção da Organização Internacional do financeiras, comerciais, em especial, no aspecto em que se apropri-
Trabalho – OIT (MTB 2006). Traz como desafio central construir uma am de elevadas taxas de produtividade e lucratividade, frutos do 
ampla Agenda Nacional, em especial, no Estado de Mato Grosso, trabalho realizado pela força produtiva, a saber, os trabalhadores.
que abarca uma ação conjunta entre o Governo do Estado e a Esses aspectos são considerados forças motrizes ao desen-
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego local, em prol volvimento econômico e financeiro de determinados grupos eco-
da consecução do proposto. nômicos, à estruturação e consolidação de mercados de trabalho 
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existentes e emergentes em detrimento da justa partilha da parce- enquanto pilares de sustentação à implantação e consolidação 
la que cabe aos que os geram, os ditos trabalhadores. Formações desse processo que se encontra em curso ao longo dos espaços 
que conforme os quatro eixos propostos pela OIT e, assim expressos seculares anteriormente referidos. 
devem assegurar: 1) respeito às normas internacionais do trabalho Por esse caminho perpassam diversas formações societárias 
decente quanto aos princípios e direitos fundamentais do traba- e suas relações de trabalho, mas, em pleno século XXI, continuam 
lho; 2) eliminação de todas as formas de discriminação em maté- presentes com todo vigor, em determinadas regiões e segmentos 
ria de emprego e ocupação; 3) extensão da proteção social e 4) de empregadores, cujo enfrentamento efetivo de tal questão, vem 
diálogo social. Eixo que se constituem em pontos basilares a con- sendo historicamente postergados no que concerne a uma ação 
dução do trabalho ora apresentado pelas autoras, pesquisadoras incisiva de ordem prioritária, segundo instâncias institucionais as 
do Curso de Serviço Social da Universidade Federal de Mato Gros- quais o combate das referidas práticas são mais estreitamente liga-
so (UFMT).  das. Motivo que torna imprescindível neste espaço rememorá-los 
 Em decorrência, objetiva-se que os resultados produzidos a com seus significados sociais, políticos e culturais tomados na atuali-
partir da pesquisa, desde sua fase inicial, se pautem pelos eixos dade pelos organismos citados ao reinseri-las na pauta do debate 
proposto pela OIT, para que os resultados obtidos possam ser toma- (Inter) Nacional, propiciando legitimidade e legalidade à reflexão 
dos como produtos analíticos, que contribuam com as reflexões profissional proposta ao Serviço Social e a formação societária mais 
da categoria profissional do Serviço Social em consonância com ampla.
seus referenciais teórico-metodológicos e princípios ético políti- Dentre as orientações da OIT (2006), aos elementos que 
cos, preconizados em seus instrumentos legais, a Lei 8662 e o Códi- gravitam em torno dos quatro eixos referenciados na introdução, 
go de Ética que regulamentam o exercício da profissão desde ora comparecem de forma desdobrada e correlacionada por 
1993 em estreita observância aos demais conjuntos de aparatos área, urbana e rural e, específicas e transversais. Detalhamento 
jurídicos (Inter) Nacional que legislam sobre o assunto em pauta. indispensável à melhor compreensão dos eixos temáticos gerais 

priorizados, bem como por permitir vislumbrar as possibilidades e 
limites a serem enfrentados no decurso da concretização das ações 
previstas no plano efetivo da prática profissional da categoria em 
tela.  Dada a natureza da reflexão proposta, circunscrita em 

Em relação ao mencionado respeito às normas internacio-torno da avaliação do processo de implantação de uma Política 
nais do trabalho decente, aos princípios e direitos fundamentais do Social para o Trabalho Decente nas Américas, tem-se o trabalho 
trabalho, a proposta objetiva contar com uma legislação e uma como categoria e elemento central de análise. Empreendimento 
prática laboral que uma vez adequadas e ratificadas pelos países, conduzido a égide da perspectiva analítica e crítica, respaldada 
garantam a aplicação plena dos direitos garantidos aos trabalha-nos referenciais do materialismo histórico dialético, considerado 
dores no decorrer das suas relações efetivas de trabalho com seus na área do Serviço Social como a corrente de pensamento mais 
respectivos empregadores.apropriada para apreender as determinações e complexidades 

Quanto à eliminação de todas as formas de discriminação implícitas na realidade social.
em matéria de emprego e ocupação, propugna-se uma atuação Portanto, faz-se necessário delinear de forma sumária, os 
governamental que reduza as desigualdades sociais e promova a elementos históricos compreendidos pela proposta em questão, 

 CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO
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igualdade étnico-racial e de gênero no mundo do trabalho, con- na região de origem, sempre que possível: assistência à saúde, edu-
gregando estratégias duais, ações transversais e específicas com cação profissionalizante, geração de emprego e renda e reforma 
vista à consecução da agenda proposta. agrária;

No que tange a extensão da proteção social, se apregoa - Implementar um programa de capacitação aos trabalha-
a necessidade de ampliar e fortalecer seus diferentes sistemas dores, atendendo às necessidades do público alvo. 
para que haja nesse interregno 2006-2015, maiores oportunidades E por fim quanto ao eixo prioritário denominada pela OIT de 
de acesso e inclusão das parcelas de trabalhadores aos quais ela diálogo social, pretende-se promover a institucionalização do referi-
se destina. Seja nas formas de promover melhorias nos âmbitos de: do instrumento no universo dos trabalhadores e agentes sociais 
oportunidades de formação e inserção dos jovens e de grupos multiplicadores atendidos pela Política Social a ser implantada em 
vulneráveis no mercado de trabalho; nas condições de competiti- Mato Grosso, com o intento de que sirva de bases referenciais 
vidade dos recursos humanos, na implementação de processo de necessárias voluntárias ao fortalecimento de ações tripartites, que 
capacitação e qualificação das condições e meios de atendi- abarcam representantes dos três segmentos: Estado, Empregado-
mento dos serviços de emprego; no crescimento progressivo do res e Trabalhadores, para que discutam assuntos pertinentes as 
salário mínimo como instrumento de política salarial e universal; na condições decentes de trabalho preconizados pela OIT. 
segurança e saúde no trabalho enquanto prioridade para os ato- A ação proposta, em suas dimensões transversais visa con-
res sociais regionais em questão, bem como do nível de proteção templar aos ideários de assegurar o desenvolvimento e crescimento 
dos trabalhadores migrantes mediante a promoção de um pro- econômico globalizado de forma sustentável, articulado a promo-
cesso migratório ordenado. ção de maiores oportunidades de trabalho, a superação dos eleva-

Na escala de avanços e conquistas trabalhistas historica- dos índices de pobreza e desigualdade social, de modo a permitir 
mente asseguradas nas Cartas Constitucionais desde 1842, com o maior influência tanto das normas internacionais do trabalho quan-
direito ao trabalho em regime livre, até a de 1988, figuram na con- to das interlocuções francas e permanentes entre os segmentos 
temporaneidade o direito a: melhoria da qualidade de emprego empregadores e trabalhadores. Eixo que se constituem em pontos 
nas micros e pequenas empresas; formalização progressiva da basilares a condução da proposta da OIT e a consecução do traba-
economia informal; das condições de trabalho e produtividade lho de cunho científico ora minimamente enunciado e aberto a 
das atividades econômicas rurais visando assegurar o desenvolvi- contribuições.
mento local de modo sustentável, incluído os povos indígenas.

No âmbito do plano nacional para a erradicação do tra-
balho escravo em que afirma as diretrizes apontadas pela agenda 
hemisférica, no intuito de fornecer as orientações devidas à formu- Ante o exposto, ratifica-se a recorrência ao aporte teórico-
lação dos planos estaduais, deve-se ressaltar o eixo que propugna metodológico na perspectiva do materialismo histórico dialético, 
as ações específicas de promoção da cidadania e combate a com recorrência aos estudioso/as do processo de reestruturação 
impunidade, descritas nos seguintes itens: produtiva do Mundo do Trabalho no século XXI em permanente 

- Implementar uma política de reinserção social de forma a transformação e produção de processos de exclusão. 
assegurar que os trabalhadores libertos não voltem a ser escraviza- De um lado, recorreu-se as contribuições dos autores Antu-
dos, com ações específicas, tendentes a facilitar sua reintegração nes (1996-2008); Matoso (1995-2007); Poschman (2005-22009) estudi-

APORTE TEÓRICO METODOLÓGICO
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osos da área nos cenários nacional e internacional e, dos respecti- ao tipo de estudo que dá origem ao presente artigo voltado a Avali-
vos impactos que essas mudanças causam na subjetividade dos ação de Políticas e Programas Sociais de Proteção ao Trabalho 
atores sociais, que se expressam naqueles trabalhadores vitimiza- Decente em Mato Grosso. Portanto, considerados indispensáveis 
dos pelas condições do trabalho degradante em estudo. Atores para sustentar as argumentações sobre o perfil metodológico da 
selecionados a partir das complexas relações de desigualdades reflexão proposta, por permitir pesquisar e contribuir, em concomi-
sociais e das condições de trabalho vulneráveis em geral que tância com os encaminhamentos de possíveis intervenções estatais 
vivenciam na atual formação societária. Sem deixar de rememo- e, ou, correção de percursos das referidas ações decorrentes dos 
rar, as especificamente preconizadas pela OIT, objeto de estudo desdobramentos propícios a ótica pesquisa-ação ora em apreço. 
em enfoque, que se coloca em frontal oposição as práticas do Prisma que permite citar Haguette (2003) Metodologias Qua-
trabalho escavo ou formas análogas ainda usuais no século XXI e, litativas na Sociologia, Minayo (1996) pelas contribuições ao deline-
em particular no Estado de Mato Grosso, universo do estudo. amento da pesquisa na perspectiva quanti-qualitativa. 

De outro lado, recorreu-se também aos autores da área de Segundo Haguette (2003), ao campo teórico compete expli-
Serviço Social que se dedicam a estudar os desafios impostos a citar as estruturas, os processos sociais pertinentes e captar a objeti-
profissão no referido cenário, a partir da fonte clássica de Marx vidade dos acontecimentos. Bem como enfatizar a determinação 
(1974), aos contemporâneos como Neto (1998-2009); Iamamoto das condições materiais da existência do homem sobre sua cons-
(1992-2009); Mota (1995-2009); César (1999-2009); Amaral (2009), ciência em contato com a realidade, seja na esfera do trabalho 
Freire (1999-2006); Araújo (2008); Silva (2001-2009). Estes últimos produtivo ou intelectual. 
disponibilizam contribuições sobre os campos reflexivos e interven- Posição que permite entender porque não se adota a posi-
tivos que circunscrevem a formação e a intervenção profissional ção da existência de uma única concepção teórica como suficien-
do/as Assistentes Sociais. Produções que defendem o compromis- temente abrangente para comportar a explicação de todos os 
so assumido pelo projeto ético político do Serviço Social, construí- fenômenos sociais e, que forneça todas as respostas possíveis sobre 
do de forma coletiva ao longo dos anos 90 e, ratificados na mais a realidade investigada. Deste modo concebe-se que o referencial 
recente produção, Serviço Social: Direitos e Competências Profissi- teórico consiste no ponto de partida a iluminar a trajetória da pes-
onais (CFESS: 2009). quisa, buscando ao término do processo trazer as explicações for-

Reflexões que validam a intencionalidade contida neste necidas pela realidade enquanto síntese de múltiplas e complexas 
trabalho de reinserir um tema de tamanha envergadura e polêmi- reflexões. Multiplicidades que são apreendidas ante inúmeras apro-
ca nas pautas de discussão da categoria profissional, quanto às ximações sucessivas ao mesmo, considerando o movimento do 
formas de escravidão contemporânea em curso no país e, por particular para o geral e vice versa, com o intuito de desvendá-lo 
desdobramento no Estado de Mato Grosso.  em suas categorias constitutivas internas.

Às situações específicas do trabalho de pesquisa proposto, Thiollent (2003) e Silva e Silva (2006) são recorridos na ordem 
tomam também como material teórico metodológico a título de que se segue, por suas produções. O primeiro sobre Pesquisa Ação e 
complementaridade, as contribuições disponibilizadas pelos auto- a segunda, por avançar além da reflexão sobre a Pesquisa Ação, 
res Thiollent (2003) e Silva e Silva (2006), recorridos pela área de para o terreno específico da Avaliação de Políticas e Programas 
Serviço Social, por tratarem a Pesquisa no prisma de mutualidade Sociais - teoria e prática, enquanto sustentação a elaboração do 
que intitulam de Pesquisa Ação. Isto é, validadas e recomendadas perfil metodológico desta pesquisa. Prismas pelos quais também 
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servem de aporte para retomar na ótica da Metodologia Qualita- vel relação orgânica entre o campo reflexivo teórico e a ontologia 
tiva na área Sociológica, as contribuições de Haguette (2003) e do método no ato de apreender e interpretar o real pesquisado. 
Minayo (1996), pelo fato de ambas admitirem a possibilidade de se Cita-se entre os mesmos os estudos relativos a exploração do 
trabalhar com o uso da complementaridade de perspectivas que trabalho escravo e infantil, os que dizem respeito aos elevados índi-
unam o prisma quanti-qualitativo. ces de acidentes de trabalhos fatais e agravos à saúde dos traba-

Compõe ainda o elenco dos referenciais consultados, a lhadores da segunda metade dos anos 2005 a 2009. Quanto à ques-
profícua produção de Simões (2009) que no campo sócio jurídico tão central, denominada de Trabalho Decente, encontram-se sub-
dá sustentação teórica a área da temática em pauta, quanto à jacentes outras de cunho também grave¸ que segundo a OIT, se 
interpretação da legislação brasileira sobre a assistência social e a assemelha as condições de trabalho em regime análogo a escravi-
regulamentação dos institutos jurídicos de interesse profissional do dão contemporânea, porém, ainda encontra-se em patamares 
Serviço Social e suas controvérsias. velados e não tão divulgados como as condições primeiras postas 

No campo da legalidade e representatividade Institucio- em discussão. 
nal, são utilizados todos os acervos documentais e recursos tecno- Todavia, embora de mais difícil comprovação dado essa 
lógicos e iconográficos disponibilizados pela OIT, MTE e demais característica velada, constituí-se em um desafio de tal qual monta 
órgãos federais e estaduais relacionados a este objeto de investi- e relevância as condições anteriormente mencionadas, que com 
gação. igual rigor precisa ser enfrentado. Trata-se de todas e quaisquer 

Assim, a opção pelo aporte teórico-metodológico enunci- formas de constrangimentos, discriminação, exclusão e assédio 
ado se deu em face da natureza do trabalho comportar um dese- moral a que são submetidos determinados segmentos de trabalha-
nho dual, quanti-qualitativo, que se transversaliza e se comple- dores nos ambientes de trabalho. Quanto ao trabalho escravo pre-
menta em uma espiral contínua em busca do desvendamento da cisamente, a sua prática detectada em Mato Grosso, apenas no 
realidade e do objeto pesquisado. Conseqüentemente desven- ano de 2009, fora alvo de vinte e três operações da SRT/MT para 
dar os elementos pertinentes ao real concreto em estudo, de con- libertar trezentos e oito trabalhadores, cativos, com direito a indeni-
formidade a gerar constructos teóricos explicativos do mesmo, zações trabalhistas da monta de R$656.807,52 (MTE: 2007-2009).
enquanto ensaios à produção de conhecimentos na área em Magnitude e abrangência que exige a condução da pes-
estudo, respaldados nos dados oriundos de vivências empíricas, quisa em face à análise das ações oficiais implementadas pelo 
subjetivas dos atores sociais envolvidos no trabalho, que são os Governo de Mato Grosso em parceria com os órgãos federais naci-
sujeitos da pesquisa. Produção inicial a ser elaborada observando onal, MTE e internacional, OIT, de conformidade com os resultados 
o rigor cientifico requerido a natureza da análise critica ora em alcançados. Análise que comporta um cunho interdisciplinar, abar-
apreço, respaldada nos citados referenciais consultados que lhes cando além dos referenciais das Ciências Humanas e Sociais, as de 
dão a devida sustentação teórica enunciada  outras áreas complementar como Gestão do Trabalho, Direito do 

Consultou-se também, no campo específico, material dos Trabalho e Ambiental; Medicina e Engenharia de Segurança; Audi-
órgãos oficiais supracitados que tratam das formas análogas a toria Fiscal e Economia. Questão que por sua vez, apresenta a exi-
modalidade de escravidão contemporânea e outras formas atípi- gência não só de englobar os ditos referenciais, bem como triangu-
cas detectadas no universo em tela, por considerar que esses lá-los, a fim de erradicar todos e quaisquer pontos de estrangula-
referenciais oportunizam ao pesquisador estabelecer a indissociá- mento dissonantes aos objetivos gerais e transversais propostos. 
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Aportes subentendidos desde a elaboração a consecução do não se constituir no foco central desta reflexão, não será aprofunda-
trabalho, observada à natureza das Instituições parceiras e das da e sim apenas mencionada a título de referencia geral dado ao 
categorias profissionais responsáveis pela implantação das ações remoto nexo que tem com o tema em estudo. 
pleiteadas, bem como dos respectivos resultados corresponden- Cabe dizer que apesar da dificuldade relativa a posição 
tes esperados. geográfica e delonga ao acesso de viagem para se chegar ao 

povoado de Cuiabá, considera-se que esta foi a região aonde 
concentrou-se o ponto forte da ocupação portuguesa no Oeste 
brasileiro (GENNARI, 2008). E em decorrência do esgotamento da 
atividade mineradora os escravos índios e negros aqui existentes, 
conforme afirma a literatura consultada, foram deslocados para os 

Ao tratar desta temática faz-se mister rememorar que a 
trabalhos na agricultura e criação de animais, fontes de sobrevivên-

escravidão no Brasil iniciou-se em meados do século XVI com o 
cia cultuadas a época na região.   

advento da colonização e o tráfico de pessoas para laborar em 
Assim, em uma linha de raciocínio interligando os aspectos 

atividades braçais em geral. Dentre estas, as lidas da exploração 
afetos ao trabalho escravo na atualidade, impõe-se rememorar 

do pau-brasil, cafeicultura, canaviais, extração de minérios, 
que historicamente no Brasil, os avanços na discussão da abolição 

pecuária e, também, no trabalho doméstico, bem como em 
da escravatura se devem a intensificação da resistência negra a 

outras emergentes consideradas rentáveis em diferentes regiões 
partir da crescente formação dos quilombos nas primeiras regiões 

do país, de acordo com a necessidade de produção de determi-
colonizadas que utilizavam essa modalidade de trabalho desde a 

nados bens de consumo (DELGADO et al., s/d).
capital da província aos outros centros no vigor da era áurea do uso 

Segundo os registros literários mencionados, afirma-se que 
da escravatura nas diversas atividades rural e urbana. E na Europa, 

do início do século XVI a meados dos anos de 1850, haviam entra-
atribuí-se como fator importante ao processo abolicionista o que se 

do no país mais de quatro milhões de escravos concentrados na 
circunscreve a pressão internacional exercida pela Inglaterra sobre 

região produtora de açúcar nos estados de Pernambuco e Bahia 
o Brasil, enquanto uma das exigências para o reconhecimento de 

até final do século XVII. Além, é claro, da população indígena 
sua independência ante a assinatura de um tratado proibindo o 

local mantida escravizada e aos poucos dizimada tanto por assas-
fluxo de tráfico de escravos africanos a esta nação.

sinatos, quanto pelas enfermidades que os acometiam, trazidas 
Após a ratificação desse documento em 1827, fora votada 

pelos homens brancos que atravessavam o continente em busca 
em 1831 uma lei que considerava o tráfico de pessoas como pirata-

da exploração. 
ria e, em 1871 foi promulgada a lei conhecida como “Lei do Ventre 

Consta, que situações análogas ou por similitudes, tem suas 
Livre”, que libertava os filhos de escravos nascidos a partir daquela 

raízes históricas em Mato Grosso desde o século XVII quando os 
data. Se por um lado há que reconhecer os avanços formais perti-

bandeirantes chegam a este rincão a procura de índios para sub-
nentes a questão, por outro, segundo as análises de Carvalho 

metê-los a trabalhos forçados contrários a sua cultura. Situação 
(2008), ocorreu completo velamento das práticas escravocratas, 

que agonizou ao encontrarem ouro, em 1719 nas margens do rio 
pois uma prerrogativa prevista nessa Lei permitia que os “Senhores” 

Coxipó e posteriormente no córrego da Prainha. Notícia que logo 
detivessem o poder sobre as crianças que nascessem após 1871 e 

se espalhou pelo país, porém cujos registros históricos informam 
podiam dispor de seus trabalhos gratuitos até completarem 21 anos 

que as lavras não tiveram um longo período de exploração e, por 

DAS CONDIÇÕES HISTÓRICO-SOCIAIS DA PERPETUAÇÃO DO TRABALHO 
DEGRADANTE
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de idade. Diante dos dados preocupantes acerca da existência de 
No plano jurídico formal, dentre os avanços após a aboli- práticas análogas a escravidão no Brasil, bem como em outros paí-

ção oficial da escravatura, 1888, constam a assinatura do primeiro ses, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) lançou a política 
tratado internacional proibindo a escravidão, firmado pela Liga pelo Trabalho Decente nas Américas: uma agenda hemisférica, 
das Nações Unidas em 1926 e a aprovação da Declaração Univer- 2006 a 2015, da qual o Brasil é signatário, elaborando a Política Naci-
sal dos Direitos Humanos pela Assembléia Geral das Nações Uni- onal pela Erradicação do Trabalho Escravo, instrumentos mencio-
das, em 10 de dezembro de 1948. nados anteriormente que se configuram nos elementos basilares 

A sucessão de conquistas ganha maior densidade em 1956 destas reflexões, sendo Mato Grosso o segundo Estado a assumir o 
ao ser instituída a Convenção Suplementar sobre a Abolição da termo de compromisso e implementar o Plano Estadual pela Erradi-
Escravatura, do Tráfico de Escravos e das Instituições e Práticas cação do Trabalho Escravo.  
Análogas à Condição de Escravos, e na seqüência, pela proibi- Destarte, o termo Escravidão Contemporânea é objeto de 
ção da escravidão por dívida, prática usual nominada nos diais permanente discussão entre os teóricos, pesquisadores e militantes 
atuais de Trabalho Escravo Contemporâneo. Registram-se ainda em geral desta temática. Para alguns essa terminologia absorve 
como dois importantes instrumentos no âmbito da Organização uma série de componentes políticos, sociais e históricos que se inter-
Internacional do Trabalho: as Convenções nº. 29 de 1930 e 105 de relacionam com as marcas deixadas pela escravidão negra no 
1957 que versam sobre a Eliminação do Trabalho Forçado ou Obri- Brasil colonial. Implica numa forma de reforçar que qualquer materi-
gatório e a Abolição do Trabalho Forçado, respectivamente. alização de trabalho forçado ou em condições degradantes na 

Quase um século após a abolição oficial da escravatura atualidade é um ataque aos direitos humanos fundamentais. 
no Brasil, um missionário espanhol católico, Dom Pedro Casaldáli- O Trabalho Escravo Contemporâneo, Trabalho Forçado, 
ga, chega em solo mato-grossense, no ano de 1968, e se incomo- Trabalho Degradante ou Trabalho em Condições Análogas a Escra-
da com as condições laborais dos trabalhadores na região de vidão, conforme definição da Organização Internacional do Traba-
Mato Grosso. Missionário que passa a vivenciar, registrar e lutar lho, são sinônimos para expressar uma superexploração do trabalho 
contra o processo de exploração do “homem pelo homem”, em humano e uma grave violação da legislação trabalhista. Apresenta 
franco desenvolvimento no país, mediante a adoção de uma características como a privação de liberdade do trabalhador, com 
política estadista totalitária que tinha como mote: “integrar para fundamento em supostas dívidas contraídas, que na verdade 
não entregar”. nunca serão pagas, pois são superfaturadas, submetendo-os a 

Em 1970 Casaldáliga escreveu e publicou um documento constrangimentos e coerções, não tendo um outro local para 
intitulado: “Escravidão e Feudalismo no Norte de Mato Grosso”, adquirir suprimentos básicos de sobrevivência pelo fato de que na 
em que denuncia pela primeira vez após a abolição oficial da maioria das vezes as fazendas são muito distantes de qualquer local 
escravatura, a existência de trabalho escravo no país. O docu- povoado.
mento teve repercussão internacional forçando o Brasil a reco- Para Bales (2001) apud Cristo (2008), existem algumas dife-
nhecer e tomar providências com relação a essa prática aviltan- renças entre a escravidão colonial e a contemporânea: é funda-
te, que vem sendo denominada no âmbito da Organização Inter- mental assinalar que na escravidão negra os cativos eram merca-
nacional do Trabalho e das doutrinas jurídicas como “Trabalho dorias para serem vendidas e/ou trocadas por quaisquer objetos ou 
Escravo Contemporâneo”. itens alimentícios com todo amparo da legalidade existente à 



época por tempo indeterminado. Ainda que saibamos que no 
capitalismo a principal mercadoria é à força de trabalho, que 
quando escravizada tende a gerar mais excedente, pois os encar- Neste item levou-se em conta a dimensão territorial e geo-
gos trabalhistas são ignorados, a autora afirma que no campo da gráfica do Estado de Mato-Grosso com 901.420 Km², mais de cento 
legalidade existe essa diferença acima descrita que é fundamen- e quarenta municípios, três ricos eco sistemas de peculiaridades 
tal. biodiversas, relevante pólo agro exportador e acelerado cresci-

A privação de liberdade configura-se por períodos de mento do seu parque industrial produtivo, bem como sua condição 
produções que podem variar de meses até anos. Outro elemento de divisor de fronteira agrícola com a Bolívia. 
fundamental é que na atualidade os escravocratas não precisam Situação que requer apreender e analisar a Política em ques-
se preocupar com a manutenção da sua força de trabalho, ape- tão em interconexão com as das áreas econômica, jurídica e ambi-
nas com a máxima exploração por um interregno, pois ela é volátil ental conforme o marco legal que as regem. Visa-se assegurar o 
e pode ser substituída a qualquer momento. Isto ocorre dado ao desenvolvimento dessas atividades laborais de modo sustentável, 
exército industrial de reserva existente e sujeito a cair na mesma em defesa da preservação dos recursos e condições ambientais 
armadilha. Ao contrário, na escravidão colonial, como os escra- específicas do Estado no ato da concretização das relações produ-
vos eram objetos de trocas, seus senhores tinham que pensar na tivas do homem com o meio.
preservação da força de trabalho para que não lhe causassem Perspectiva que atribui a esta pesquisa natureza dual. Prime-
prejuízos.  ira mais analítica e crítica no Plano da Avaliação da Política em 

Dada a dificuldade de aplicar a lei em casos de trabalho enfoque. A segunda, dado o desenho de pesquisa-ação, que tem 
forçado frente ao leque de definições sobre a escravidão na con- como característica inerente assumir concomitantemente um 
temporaneidade, considera-se como avanço na legislação brasi- cunho de trabalho tanto executivo quanto propositivo. Isto é, 
leira a redação dada pela Lei nº. 10.803 de 11/12/2003 ao artigo característica que propicia propor encaminhamentos decorrentes 
149 do Código Penal vigente, que amplia a terminologia para da primeira, envolvendo a categoria profissional do Serviço Social 
“trabalho em condições análogas a de escravo” que abrange inseridos nos espaços socio-ocupacionais responsáveis pela imple-
todas as formas acima mencionadas de superexploração do mentação do Trabalho Decente em Mato Grosso, segundo o termo 
trabalho humano adulto e infanto-juvenil. de acordo proposto e assinado em 2009 entre as Instituições Parcei-

A determinação da tipificação e responsabilização penal ras responsáveis pelo referido trabalho. São eles: o Instituto de Segu-
para os casos de exploração do trabalho que culminou na altera- ro Nacional- INSS; Secretarias de Estado da Saúde- SES e Centro de 
ção do art. 149 do Código Penal brasileiro (1942), insere-se no elen- Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST e a do Trabalho, 
co das prioridades postas pela Agenda Nacional do Trabalho Emprego, Cidadania e Assistência Social – SETECS; Serviço Social da 
Decente, sendo Mato Grosso apontado pela Organização Inter- Indústria - SESI, alocados nas quatro regiões pólos do Estado, em fase 
nacional do Trabalho como referência no empenho pela imple- de negociações, acertos e acompanhamento de execução pelo 
mentação das ações pactuadas nos acordos e convênios. Comitê Regional – SRTE/MT.

 Acresce-se a essas Instituições, a de Ensino Superior, UFMT, 
que participa desde a fase inicial para a elaboração do Diagnósti-
co da problemática em questão, cujo mapeamento da situação 
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em Mato Grosso foi apresentado na 1ª Conferência Estadual de Crê-se que a execução deste trabalho contribuirá para a 
Trabalho Decente do Estado (2009). realização da análise mais acurada, sobre a forma concreta que a 

Elementos que subsidiam o Plano Regional elaborado para Política Social, Pública ou Privada proposta combaterá ou não, 
efetivação das ações previstas nos quatro eixos norteadores apre- efetivamente, a prática de não equanimidade de acesso e divisão 
sentados anteriormente. Fator indispensável à interlocução com dos frutos oriundos do trabalho emanado dos segmentos populaci-
os organismos sindicais correlatos a natureza da atividade e locais onais aos quais as mesmas se destinam. E a guisa de rememoração, 
onde as referidas práticas, escravocratas contemporâneas são cabe frisar que o Estado em estudo, detém elevados índices estatís-
detectadas contra parcelas de trabalhadores em situação de ticos do uso da prática de trabalhos caracterizados como contrári-
risco e de vulnerabilidade aos quais a política em análise se desti- os as orientações propugnadas pela OIT e, que comungam com a 
na. legislação e posição coletiva da categoria profissional do Serviço 

Situação que se considerada de forma mais acurada, Social no Brasil.
legam a este universo de ação e aos agentes partícipes, significa- Portanto importa ao término do estudo verificar como se deu 
tivo papel e importância aos profissionais de Serviço Social no trato a efetivação dos objetivos e metas propostas pela OIT e Governo 
da matéria. Por outro lado, sugere a possibilidade de ampliar o raio local em análise, bem como se apresentaram as concretas possibili-
socio-ocupacional e o tempo da investigação da referida cate- dades e fatores limites à interlocução e intervenção do Serviço Soci-
goria profissional, a princípio, delimitada de agosto de 2009 a agos- al ante o universo pesquisada na modalidade da Pesquisa Ação 
to de 2011 a partir do quarto eixo indicado pela OIT, o diálogo enunciada no corpo do trabalho.
social. Este a ser travado com outros órgãos da sociedade local Análise que se reveste de densidade e relevância, ao consi-
que comunguem com as premissas norteadoras do trabalho, bem derar que o/a profissional de Serviço Social é um trabalhador inte-
como com as perspectivas, exigências e tempo a ser destinado lectual que atua em organizações sócio-político-assistenciais e não 
para execução da proposta geral que abarca o período total de diretamente nos circuitos de produção. Ângulo que habilita sua 
2006-2015. inserção por prerrogativas e atribuições legais desde a fase de ela-

boração, execução, análise da Política Social em tela, quanto no 
âmbito propositivo de ampliar as ações protetivas necessárias, 
detectadas no decurso das atividades da Pesquisa Ação supra 
mencionada. Nesses termos, elegeram-se como principais priorida-As reflexões parciais apresentadas ao longo do trabalho 
des as descritas a seguir:derivam de sucessivas aproximações teóricas, secundadas do 

- Criar um banco de informações referentes à implementa-atento acompanhamento das ocorrências empíricas denuncia-
ção dessa Política no Estado, no intuito de subsidiar a Formação das pelos atores institucionais parceiros interligados a temática, a 
Profissional, as Linhas de Pesquisas do Curso de Serviço Social - Gra-partir de contatos diretos com os mesmos, incluindo as assíduas 
duação e Pós Graduação, visando o preparo de profissionais habili-participações das atividades de sensibilização, divulgação e 
tados a responder aos desafios e demandas decorrentes existentes capacitação realizadas por representantes da OIT e SRTE/MT no 
ou emergentes; Estado desde a deflagração da Campanha e assinatura do con-

- Estabelecer parceria com os órgãos de representação da vênio com o Governo/MT em 2009 com as Instituições parceiras 
categoria profissional nos âmbitos Federal e Estadual para dissemi-até o momento da elaboração deste ensaio. 
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nar a cultura de multiplicadores das ações expressas nos eixos - 
OIT;

- Realizar atualizações contínuas necessárias ao alcance 
dos objetivos propostos.

Atividades que seguramente, permitirão ao Serviço Social 
para além de contribuir com a análise da Política Social em desta-
que, também formar profissionais preparados para a reflexão e 
enfrentamentos necessários não só da problemática objeto da 
pesquisa exposta, quanto da Questão Social mais ampla e suas 
múltiplas formas de expressão. Questão Social, que no âmbito 
geral constituí o Eixo Central do Curso de Serviço Social, juntamen-
te com os fundamentos da categoria Trabalho, e que prepara 
uma categoria profissional voltada a prestação de seus serviços a 
uma formação societária mais ampla em que os mesmos se 
encontrarem inseridos. Portanto, explicita-se com essa posição 
que o presente artigo não se exaure neste momento, mas que será 
o foco de sucessivas reflexões sobre os resultados da pesquisa 
obtidos e reflexões realizadas a serem futuramente socializadas.
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FESTA DE SÃO BENEDITO NA IGREJA DO ROSÁRIO EM 
CUIABÁ:ORIGENS, ESTRUTURAÇÃO E TRANSFORMAÇÕES 

(1787-1979)

RESUMO

ABSTRACT 

Marcos Amaral Mendes
marcoscuiaba@terra.com.br

O presente artigo propõe-se a examinar as origens, estruturação e transformações que ocorreram na Festa 
de São Benedito que era realizada pela sua irmandade da Igreja do Rosário em Cuiabá no período situado entre 
1787 e 1979. Ao longo do texto, percebe-se que ela apresentava uma geografia distinta da atual, com as festivida-
des profanas e religiosas ocorrendo em espaços diferenciados, seguindo um ordenamento cuja regulação sofreu 
alterações no período analisado, embora sua principal função sempre fosse a de buscar o rito protetor do orago. 
Levantamento bibliográfico e documental, entrevistas e análise de dados são os instrumentos utilizados na operaci-
onalização da pesquisa.

Palavras-chave: de São Benedito – Irmandade de São Benedito – Igreja do Rosário

 The current article has the purpose of to examine the origins, structuring and transformations that have 
occurred on the Celebration of St. Benedito which was held by its brotherhood of the Rosary Church in Cuiaba in the 
period between 1787 and 1979. Throughout the text, realizes that she has a distinctive geography of today, with the 
profane and religious festivities occurring in different spaces, following a planning whose regulation suffered 
changes over this period, although its main function was always to seek the Rite guard of patron. Bibliographic 
research and documentary evidence, interviews and data analysis are the instruments that are in this research.

Keywords: Celebration of St. Benedito - Brotherhood of St. Benedito - Rosario Church
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A
sendo realizada, desde então, na Praça do Rosário em caráter de 

 invocação a São Benedito é uma das mais antigas existen- feira mercantilizada. 
tes no estado de Mato Grosso. Data de 1722 a primeira O presente artigo, desdobramento de uma seção do capítulo 
capela construída em honra a este orago, por escravos 5 da dissertação de mestrado intitulada Identidade e território: estu-

africanos, na Rua ou Canto do Sebo, em Cuiabá. No entanto, con- do sobre a devoção a São Benedito em Cuiabá - Mato Grosso, sob a 
forme relata o cronista Barboza de Sá (1975), em poucos anos a orientação da Profª Drª Sônia Regina Romancini, defendida pelo 
capela caiu e não se levantou mais naquele local, o que levou, autor em dezembro de 2010 junto ao Programa de Pós-Graduação 
posteriormente, a que os devotos do santo construíssem uma cape- em Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), apo-
la anexa ao templo do Rosário. Com o culto ao orago se dissemi- ia-se na abordagem territorial, ou seja, no conceito de território e na 
nando em Cuiabá, o grupo acabou constituindo uma irmandade, concepção de territorialidade. 
que, com o passar do tempo, por meio de diversas ações e práti- Nos estudos que priorizam uma abordagem cultural em Geo-
cas, territorializou aquele templo alheio, o que levou a que a Igreja grafia e que, por conseguinte, permitem uma maior aproximação 
do Rosário ficasse mais conhecida como sendo de São Benedito, o com a produção historiográfica, o território é entendido como um 
que tornou essa espacialidade uma referência na manutenção e espaço apropriado e vivenciado por um grupo, onde seus membros 
propagação do culto ao santo negro na área urbana de Cuiabá. estabelecem relações de poder, devidamente legitimadas pelo 

O objetivo central desse artigo se propõe a identificar e ana- grupo, visando seu controle e regulação, a chamada territorialida-
lisar as origens, estruturação e transformações que ocorreram na de. No caso do território da festa e da devoção em estudo, as mar-
Festa de São Benedito que era realizada na Igreja do Rosário no cas culturais construídas e impressas no território também subsidiam 
período situado entre 1787, data do primeiro registro dessa festivi- seu entendimento e sua compreensão, pois o grupo apresenta uma 
dade em Cuiabá, e 1979, última festa promovida pela mesa de dada homogeneidade cultural, aparentemente coesa, ao com-
sua irmandade. O amplo recorte temporal, que se estende por partilhar temporalidades, espacialidades, vivências e práticas religi-
quase dois séculos, portanto, se justifica por ser este o período em osas, sendo o sagrado sua principal referência (BONNEMAISON, 
que a Irmandade de São Benedito era a responsável pela promo- 2002; RAFFESTIN, 1993).
ção e regulação dessa festividade, que se caracterizava por ser 
um território autônomo com significados e práticas próprias, além 
de normas que fugiam ao controle das autoridades eclesiásticas.

É importante ressaltar, no entanto, que embora a história Sendo uma expressão externa da devoção, as festas tinham 
registre que em 1979 a confraria tenha encerrado suas atividades, um lugar de destaque nas irmandades, constituindo-se no momento 
seus membros ainda continuaram dando as cartas na escolha dos máximo na vida dessas associações. Era fundamental o 
festeiros durante os anos de 1980 e 1981. Nesse último ano, uma comparecimento dos irmãos à festividade do orago, uma vez que 
série de desentendimentos entre os festeiros e a administração da esta era uma das ocasiões em que os confrades se reuniam para a 
Paróquia do Rosário culminou com uma radical alteração em sua confraternização, reconhecendo seus irmãos como pessoas 
configuração territorial no ano de 1982, quando a festividade pro- inseridas e necessárias em suas vivências cotidianas. Aproveitando 
fana, a exemplo do que já ocorria com as celebrações religiosas, a reunião de seus membros, a festa representava a oportunidade 
passou a ser regulada e controlada pela hierarquia eclesiástica, para a irmandade cobrar as mensalidades atrasadas dos seus 

AS ORIGENS DA FESTA DE SÃO BENEDITO EM CUIABÁ
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associados, mas também distribuir os benefícios previstos no ção de distância ou proximidade com outras festas celebradas no 
compromisso, como o sorteio dos irmãos que teriam sua carta de transcorrer do ano; periodicidade da produção agrícola; entre 
alforria comprada, caso das irmandades compostas por negros outras.
(ISHAQ, 2006). Outrossim, a festa também era o momento que Nesse contexto, levantou-se, por exemplo, que a Irmandade 
marcava a aparição pública da irmandade, que saía às ruas em do Glorioso São Benedito da Vila de Morretes, no Paraná, festejava o 
procissão, ostentando em seu nome a referência à sua invocação orago no dia 25 de dezembro (WEBER, 2009). A Irmandade de São 
celestial predileta, procurando, dessa forma, reafirmar a Benedito instituída no Convento de São Francisco, em São Paulo, 
importância do grupo dentro da comunidade na qual estava honrava o padroeiro no dia 3 de abril (MIRANDA, 2006). A Irmanda-
inserida. de do Glorioso São Benedito da Vila de Bragança, no Pará, promo-

Momento por todos aguardado, para muito além da con- via a festa do patrono no dia 26 de dezembro (NONATO DA SILVA, 
fraternização, a festa adquiria um outro sentido que era o de 2006). A Irmandade de São Benedito de Vila Bela da Santíssima Trin-
garantir a segurança e a proteção dos confrades. Num mundo dade, em Mato Grosso, celebrava o padroeiro na segunda quinze-
inseguro, repleto de calamidades sociais, como a fome e a doen- na do mês de julho, logo após a Festa do Divino Espírito Santo 
ça, e de rumos incertos, em que o desamparo e a morte sempre (BORTOLON, 2008). E, além da festa da padroeira, a Irmandade de 
estavam à espreita, celebrar bem o seu orago era uma garantia Nossa Senhora do Rosário da Vila do Lagarto, em Sergipe, promovia 
de proteção que se imaginava obter nesta e na outra vida pela uma festa em honra a São Benedito no dia 6 de janeiro 
intercessão dele. Nesse sentido, a irmandade empenhava-se em (NASCIMENTO, 2009). Reminiscências de suas irmandades, essas 
sua realização, pois sendo a festa uma espécie de moeda simbóli- festas, na atualidade, com exceção da cidade de Lagarto, que foi 
ca de troca, poderia ser resumida na máxima: “nós te cultuamos e esvaziada pela hierarquia da Igreja, continuam sendo celebradas 
vós nos protegeis”, o que continua dando o tom da devoção em suas datas tradicionais, adaptando-se às realidades locais pela 
ainda em nossos dias no catolicismo popular. vivência significativa que passaram a despertar em suas popula-

Evidenciou-se que o culto a São Benedito é um dos mais ções.
difundidos no Brasil, fato perceptível nas inúmeras festas realizadas Cabe ressaltar que não é apenas no Brasil que a Festa de São 
em sua homenagem que ocorrem em todas as regiões do país. Benedito apresenta variação de data ao longo do ano. Na Sicília, 
Mas em que pese ser tradição da Igreja Católica fixar no calendá- terra em que viveu o santo, por exemplo, sua festa em Palermo é 
rio litúrgico a data da morte do santo na terra – e de seu nascimen- celebrada no dia 4 de abril, enquanto em São Fratello é no dia 17 de 
to no céu – para que ele seja comemorado pelos seus devotos em setembro (SAN BENEDETTO..., 2010). A irregularidade no calendário 
um tempo sagrado, não existe, no Brasil, uma data fixa nem uma festivo do orago, tanto no Brasil quanto na Itália, é explicada pelo 
época determinada para que São Benedito seja nacionalmente fato do culto a São Benedito ter obtido grande aceitação no mundo 
festejado. Dessa forma, sem inicialmente encontrar-se atrelada a católico muito antes de sua beatificação (1743), momento em a 
um calendário que a regulava, as celebrações dedicadas a São Igreja autorizou sua veneração na região em que ele viveu e no 
Benedito ocorriam, e ainda ocorrem, apresentando uma grande âmbito interno da Ordem Franciscana; bem como de sua canoniza-
variação de datas entre as diversas localidades do território nacio- ção (1807), quando o culto se tornou universal, tributado por toda a 
nal, sendo múltiplas as causas dessas variações: data presumível Igreja (AUGRAS, 2005). Tal questão permite considerar, então, que o 
do nascimento do santo ou da manifestação de um milagre; rela- tempo sagrado da Festa de São Benedito sempre ocorre na data 

REVISTA ELETRÔNICA 4    DOCUMENTO MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 

147



mais significativa ou adequada a cada localidade em que é histo- em um calendário que apresentava grandes variações ao longo do 
ricamente cultuado. ano, oscilando entre os meses de maio a setembro, conforme pode 

Em Cuiabá, acompanhando o desenvolvimento da devo- ser observado no Quadro 1.
ção, são realizadas festas em homenagem a São Benedito desde 
o século XVIII. Promovida pela irmandade da Capela do Rosário e 
celebrada com o título de “Festa do Glorioso São Benedito”, o qual 
ostenta até hoje, a referência mais antiga a essa festividade data 
de 1787 (JESUS, 2003). Com um orago que gozava de grande acei-
tação junto à população negra da Vila Real do Senhor Bom Jesus 
de Cuiabá, nas Festas de São Benedito, além dos rituais religiosos 
“destacava-se a presença do Rei, um negro, que levava na cabe-
ça uma coroa de prata, e que, junto com os juízes, saíam em pro-
cissão, acompanhados de música de banda e um grande número 
de irmãos com chapéu de sol e a realização das Congadas ou 
Danças do Congo, evento profano mais marcante da festa” 
(LOUREIRO, 2006, p. 45).

Levantamentos efetuados no Livro de registro dos termos de 
mesa da Irmandade de São Benedito de Cuiabá permitiram cons-
tatar que a festa do orago constituía um ponto alto no calendário 
da agremiação. Semanas antes da realização da festa, a mesa 
administrativa era convocada para deliberar sobre a realização 
da festividade. Então, sem muitas delongas, era comunicado o 
motivo da reunião para, em seguida, ser apontado e aprovado o 
dia designado para a festa, bem como a programação dos feste-
jos. A organização do evento ficava a cargo dos festeiros que havi-
am sido eleitos para o ano compromissal, que ia de uma festa a 
outra: rei e rainha, juiz e juíza de vara, além do juiz e juíza de rama-
lhete.

Verificou-se também no Livro de registro dos termos de mesa 
que apesar da Festa de São Benedito ter mantido um grande índi-
ce de regularidade na primeira metade do século XIX, deixando 
de ser realizada apenas em dois anos no período entre 1825 e 1848, 
os irmãos, ao que parece, não haviam estipulado em compromis-
so uma data fixa ou uma época determinada para que ela fosse 
celebrada. Dessa forma, a Festa de São Benedito era distribuída 

QUADRO 1 – Festa de São Benedito: 1825-1848
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Ano Dia da festa Programa

1825 10 de julho Senhor Exposto, Missa cantada e 
Sermão

1826 25 de julho Senhor Exposto, Missa cantada e 
Procissão

1827 30 de setembro Tríduo, Senhor Exposto, Missa cantada, 
Terço e Procissão

1828 28 de setembro Novena, Senhor Exposto, Missa 
cantada, Terço e Procissão

1829 25 de julho Tríduo, Senhor Exposto, Missa cantada, 
Sermão e Procissão

1830 04 de julho Tríduo, Senhor Exposto, Missa solene, 
Sermão e Procissão

1831 26 de julho Tríduo, Senhor Exposto, Missa cantada, 
Sermão, Terço, Procissão

1832 04 de setembro Tríduo, Senhor Exposto, Missa cantada, 
Sermão e Procissão



Fonte: Livro de registro dos termos de mesa da Irmandade de São Benedito 
de Cuiabá (1822-1848). ACBM/IPDAC.
Elaborado por Marcos Amaral Mendes.

Em que pese não se saber precisamente os motivos pelos 
quais a Festa de São Benedito, na primeira metade do século XIX, 
caracterizava-se por apresentar essa grande mobilidade no calen-
dário, sem um tempo sagrado previamente determinado, pode-se 
argumentar que o principal critério que a irmandade utilizava para 
fixar a sua data atendia a argumentos econômicos. Estudos 
demonstram que as festas consumiam grande parte dos recursos 
financeiros das irmandades, que também deveriam cobrir despesas 
com sepultamentos de seus confrades, missas em sufrágio das almas 
dos falecidos, socorro aos irmãos em suas necessidades materiais, 
além de sustentar o culto católico e custear as despesas com o tem-
plo (MIRANDA, 2006; NASCIMENTO, 2009; SCARANO, 1976; WEBER, 
2009). 

Muito embora na documentação levantada não tenham 
sido localizados os livros de receita e despesa da irmandade, que 
permitiriam aferir a quantidade dos gastos que eram efetuados com 
a festa, é de supor que em alguns anos, pela programação apresen-
tada, a festa tenha encontrado muitos obstáculos para ser realizada 
em virtude principalmente da instável situação financeira da irman-
dade, bem como das dificuldades pelas quais passavam seus mem-
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1845 13 de maio Missa cantada, Sermão e Terço

1846 10 de junho Senhor Exposto, Missa cantada, 
Sermão e Procissão

1847 27 de junho Tríduo, Missa cantada e Sermão

1848 13 de junho Tríduo, Senhor Exposto, Missa 
cantada, Sermão e Procissão

1833 10 de agosto Tríduo, Senhor Exposto, Missa 
cantada, Sermão e Procissão

1834 Festa cancelada

1835 28 de junho Novena, Senhor Exposto, Missa 
cantada, Sermão e Procissão

1836 10 de agosto Novena, Senhor Exposto, Missa 
cantada, Sermão e Procissão

1837 02 de julho Senhor Exposto, Missa solene, Sermão 
e Procissão

1838 01º de julho Missa cantada e Procissão

1839 Não consta termo de mesa para 
ajuste de festa

1840 09 de agosto Missa cantada, Sermão e Procissão

1841 04 de julho Missa cantada e Sermão

1842 17 de maio Senhor Exposto, Missa cantada e 
Sermão

1843 16 de julho Missa cantada, Sermão e Terço

1844 28 de maio Missa cantada e Procissão



bros. Levantou-se que nem sempre os festeiros podiam concorrer 
com suas economias particulares para o pagamento das joias 
estipuladas no compromisso que seriam revertidas para a realiza-
ção da festividade. E, para além das dificuldades financeiras, 
outras eram colocadas, como a ocorrida em 1827, quando a festa 
teve que ser realizada em setembro pelo fato do rei estar ausente 
da cidade. Reunida a mesa administrativa no dia 10 de junho foi 
comunicado que 

cancelada pela mesa da irmandade em virtude da violência que 
imperava na cidade, provocada pela revolta posteriormente cha-
mada de Rusga, movimento armado motivado pela animosidade 
entre brasileiros e portugueses e pela disputa política entre a Socie-
dade Filantrópica e a Sociedade dos Zelosos da Independência, 
que deixou um saldo de 44 portugueses e três brasileiros mortos 
(MENDES, 2009). 

De acordo com o Livro de registros dos termos de mesa:

Aos vinte e quatro dias do mez de Junho de mil o Rey da mesma festividade por este foi 
oito[centos] e trinta e quatro annos neste representado a urgencia em que se achava de 
Consistorio do Glorioso S. Benedicto onde se partir para a Cidade de Mato Grosso para cujo 
acharão prezentes o Rei e mais Officiaes e Irmãos fim havia sido avizado pelo Excellentissimo 
de Meza abaixo asignados para efeito de Presidente desta Provincia, deixando de 
ediliberar o modo de se sonelizar o dia da festa. O Concorrer com os mais festeiros a solemnização 
Rei, e Rainha, e mais Officiaes correspondentes; da mesma festividade que esta Santa 
unanimemente ajustarão que este anno não Irmandade hé obrigada a fazer annualmente, 
podião concorrer com as suas Joyas para a por não se acharem todos os Festeiros prontos 
festividade por imperiozas circunstancias que deu com as Suas Joias, e mais arranjos precizos. E 
motivo a que todos estivesem debaixo de armas tendo por todos annuida a expozição do mesmo 
em serviço activo no Quartel desde a noite de Rey asintarão que se devia addiar a mesma 
trinta de Maio (LIVRO DE REGISTRO...).Festividade para o regrepso da sua viagem 

(LIVRO DE REGISTRO...).
Como o episódio havia sido desencadeado na noite de 30 de 

Nota-se que, além da partida do rei para a Cidade de Mato maio, tendo transcorrido apenas 24 dias até a data daquela reu-
Grosso, toponímia que passou a designar Vila Bela da Santíssima nião, os mesários, mesmo reconhecendo que os ânimos na cidade 
Trindade a partir de 1818, a festa também estava sendo adiada estavam se acalmando, resolveram cancelar a festa pelo temor de 
pelo fato de não se acharem todos os Festeiros prontos com as distúrbios durante a sua realização, bem como pela possibilidade 
Suas Joias, e mais arranjos precizos. É pertinente então inferir que, de sua não autorização pelas autoridades provinciais. Então, 
em se tratando de uma irmandade de negros, o orçamento, em 

deliberarão que ficassem o mesmo Rei, Officiaes, e determinados anos, nem sempre permitia a realização da festa no 
mais Irmãos de Meza, que no venturoso anno de tempo considerado adequado pelos confrades, muito embora a 
mil oitocentos [e trinta] e cinco ficarião a irmandade tenha - se esforçado para realizá-la rigorosamente em 
festividade do Glorioso S. Benedicto com a pompa quase todos os anos no período analisado no Quadro 1. Somente 
pocivel mesmo em acção de graça pela 

nos anos de 1834 e 1839 é que ela não ocorreu. Se o Livro de regis-
tranquilidade publica que se vai adquirindo 

tro dos termos de mesa silencia quanto aos motivos da não realiza- sugeitando-se os mesmos Festeiros que devião 
ção da festa em 1839, a festa programada para 1834 teve que ser 
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concorrer a prezente festividade sugeitos a completa-se o pensamento de Del Priore quando afirma que
q u a l q u e r  m u l t a  q u e  a  A u t h o r i d a d e  
competetente não querendo attender a cauza A difusão das procissões, em dias de festa religiosa, 
Publica haja de os comdenar (LIVRO DE colocava em evidência a mentalidade das 
REGISTRO...). populações, que viam no rito processional uma 

função tranquilizante e protetora. Itinerários 
significativos para a comunidade, cantos e litanias Observando-se a programação apresentada no Quadro 
somavam-se, ora para coroar as procissões 1, percebe-se que a parte religiosa da Festa de São Benedito 
ordinárias (acompanhamento de grandes consistia basicamente na realização de uma missa cantada e de 
cerimônias, desfiles, datas da agenda real, 

procissão no final da tarde do domingo da festa, mais um 
canonizações), ora para atender necessidades 

demonstrativo do comedimento que a confraria tinha que adotar constrangedoras (saúde do rei, falta de chuvas, 
em algumas épocas diante da penúria dos cofres, uma vez que o epidemias etc.) (DEL PRIORE, 2000, p. 23).
sacerdote que oficiava a missa era contratado pela irmandade. 
Nos anos em que as economias o permitiam, os irmãos, no entanto, 

Como ator principal da procissão, símbolo da agremiação, a não eram tão comedidos em seus gastos, pois além da missa 
imagem de São Benedito deveria refletir a importância e a pompa cantada no dia da festa era também realizado o tríduo, tempo 
demonstrada pela irmandade durante o tempo sagrado. Dessa sagrado em que mais três missas eram oficiadas. Em alguns anos, 
forma, verificou-se no Livro de registro dos termos de mesa que os no entanto, o tríduo teve que ser substituído pela novena. Nesse 
irmãos festeiros tinham um grande esmero em apresentar ao público período, orações conduzidas por leigos ocupavam o lugar da 
a imagem de seu padroeiro, uma vez que a mesa autorizava gastos missa. Tanto na missa do dia da festa quanto nas missas do tríduo, 
para a aquisição de adornos que deveriam ornamentar o andor e a era concedida a benção com o Santíssimo Sacramento exposto 
imagem de São Benedito. no ostensório.

Além dessas, outra questão deve ser colocada em relação à Harmonizando-se com o ideal de bem festejar o orago, era 
programação da festa que era deliberada pela mesa da fundamental contratar um bom pregador para realizar o sermão, 
irmandade: só eram anotadas no Livro de registro dos termos de pois este seria responsável pela exaltação do santo e, 
mesa as cerimônias de cunho religioso que eram celebradas na consequentemente, pela promoção da irmandade. Seguindo 
festividade: missas, terços, sermões e procissões. Os eventos esta lógica, Del Priore (2000, p. 106) afirma que a pregação do 
profanos que constituíam a Festa de São Benedito, e que também sermão da festa era um “ponto alto do evento e que ocupava o 
possuíam uma programação, não eram anotados pelo escriba, momento mais importante da missa celebrada em louvor ao santo 
embora certamente fossem divulgados de boca em boca. A que estivesse sendo celebrado”.
cautela dos irmãos tinha sua razão de ser, já que o templo era Outro ponto alto das celebrações religiosas era a procissão 
considerado um lugar sagrado, não destinado a atividades vistas que encerrava os festejos do santo. Na mentalidade católica 
como profanas pela hierarquia da Igreja. Essa constatação é devocional, a realização da procissão além de ser uma 
respaldada por Mary Del Priore, para quemconstituinte fundamental na liturgia festiva em louvor ao santo, era 

uma cerimônia cujo rito buscava a proteção divina. Nesse sentido, 
A Igreja perscrutava todas as atividades 
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envolvidas pela festa; desde a procissão e o Te homenagem a São Benedito eram organizadas as Congadas ou 
Deum à sua continuidade em bailes, bebedeiras, melhor as Danças de Congos”, logo “após as solenidades religiosas, 
jogos e fornicação. O alvo da Igreja era o sentido dia da Festa, que sempre teve lugar na Igreja do Rosário” 
profano das festas, que devia ser banido das (MENDONÇA, 2006, p. 241, grifos do autor). 
festividades religiosas. Só os aspectos institucional 

Invertendo a ordem social que predominava na sociedade 
e sagrado deviam vigorar, os mais aspectos da 

escravista, na qual os negros, na maioria das vezes eram festa devendo ser controladamente integrados 
propriedades de seus senhores, no congo, “um bailado tradicional aos primeiros (DEL PRIORE, 2000, p. 103).
com entretrecho dramático, [que] misturava tradições africanas e 
elementos de bailados e representações populares luso-

Explica, ainda, a autora citada que espanholas” (DEL PRIORE, 2000, p. 56), cujo “potencial político frente 
à comunidade reafirmava-se [...] pela apresentação do que 
poderia ser uma inversão completa: a sagração de um rei negro”, As Constituições do arcebispado da Bahia, um 

sucedâneo para a Colônia dos artigos em uma manifestação que expunha diante de todos uma 
promulgados pelo Concílio de Trento para a realidade “que devolvia a festiva dignidade aos negros e à sua 
cristandade moderna, admoestavam que “nas cultura” (DEL PRIORE, 2000, p. 83). 
igrejas não se façam farsas e jogos profanos, nem Com algumas variações regionais no enredo, em sua 
se coma, beba, durma, baile ou façam 

essência, a dança representava o enfrentamento entre o exército 
novenas”. O esforço é pois o de sacralizar o 

de um reino pagão e o do reino cristão do Congo. Embaixadores espaço religioso dando-lhe feições nobres. 
traziam mensagens do reino inimigo, geralmente desafiadoras, Aquelas nascidas das práticas populares 
travando-se, então, uma batalha dançada e cantada, mas sempre deveriam ser varridas para fora da “casa do 
vencida pelo reino do Congo (BORTOLON, 2008). Toleradas pelos Senhor” (DEL PRIORE, 2000, p. 92).

senhores e pela Igreja, as festas em torno de um rei congo eram 
aceitas por serem feitas a partir de irmandades de devoção a santos 

Nessa conjuntura, as preocupações quanto ao uso que se católicos, instituições consideradas responsáveis pela integração 
fazia do espaço sagrado foram estendidas, de forma especial, aos dos escravos e seus descendentes às normas da sociedade 
escravos que tinham sido obrigatoriamente catequizados, uma escravista.
vez que “seu comportamento diante das coisas sagradas era Em sua obra publicada no ano de 1869, o comerciante 
motivo de maior vigilância a fim de que não procedessem de português Joaquim Ferreira Moutinho apresenta uma rica descrição 
maneira incorreta frente às demandas do catolicismo” (DEL dos divertimentos profanos que ocorriam nas Festas de São Benedito 
PRIORE, 2000, p. 93). No entanto, apesar das restrições e da e de Nossa Senhora do Rosário, com destaque para o reinado 
vigilância, na Festa de São Benedito, as atividades profanas festivo do congo, nos quais grupos de negros saíam cantando, 
aconteciam em paralelo aos ritos oficiais católicos, embora dançando e representando pelas ruas de Cuiabá:
ocupando territórios distintos. Na festa, a população negra, 
escrava ou forra, não perdia a oportunidade de tocar seus 

[Na Capela do Rosário] há duas irmandades batuques e executar suas danças. Todos os memorialistas são 
compostas de homens negros, os quaes, apezar de unânimes em afirmar que na comemoração profana “em 
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não disporem de grandes recursos, conservão Irmandade de São Benedito, o rei tinha uma função importante, que 
sempre a sua igreja com muito aceio e não era apenas simbólica: ele era o presidente da confraria. O 
decencia. cargo de rei, juntamente com os demais que deveriam compor a 
Suas festas são ordinariamente feitas com muito mesa, passava por um processo eleitoral, cujas normas de escolha 
ruido; nomeão um rei e uma rainha, juizes e juizas 

estavam estabelecidas no compromisso. Seu reinado, portanto, não 
de vara e de promessa.

durava apenas o tempo sagrado da festa, mas estendia-se por todo O rei, em cuja casa se reunem todos os juizes, 
o ano compromissal, com obrigações a cumprir, mas cuja sahe, no dia da festa do Rosario e S. Benedicto, 
autoridade era efetiva e acatada por todos os membros do grupo com uma corôa de prata na cabeça, 

acompanhado de musica e de grande numero que o escolhera, sob pena do infrator ser submetido às punições 
de seus compatriotas, levando todos chapêos estabelecidas no regimento. 
de sol abertos. Precedem-o uns vinte, vestidos de Era no tempo sagrado da Festa de São Benedito, no entanto, 
congo, com seus cocares de pennas, tocando que o simbolismo do cargo se externalizava para além dos domínios 
adufos e um instrumento de taquara dentada, territoriais da irmandade, pois nela o rei, ostentando uma coroa de 
dançando e cantando, e assim seguem até á 

prata na cabeça, desfilava em cortejo pela cidade, seguido de sua 
casa da rainha, onde estão as juizas, às quaes 

corte, de seus músicos e dançarinos que executavam passos e offerecem o lado direito e a protecção dos 
gestos tipicamente africanos, desfrutando a liberdade oferecida chapéos de sol, continuando depois, entre 
pela festa do orago, momento em que lhes era permitido “exercer foguetes e cordilheiras de bombas, a marcha á 

igreja. as tradições de sua terra mesmo que integradas, maquiladas ou já 
Os festeiros tem ahi as suas cadeiras especiaes, adaptadas à realidade colonial” (DEL PRIORE, 2000, p. 87). Sendo 
enfeitadas de velilhos, flôres e galões, d'onde anunciada por rojões por onde passava, na descrição de Moutinho 
assistem a festa [missa]. a corte do rei congo é retratada portando vestimentas especiais, 
Depois d'ella retirão-se todos para a casa do rei adornos coloridos e diferentes instrumentos musicais. Não é 
ou da rainha, onde sacião o seu appetite n'um 

despropósito considerar que, além de ocupar o melhor lugar na 
opiparo jautar, que em poucos momentos é 

igreja e receber autorização para entrar em algumas residências, tal devorado. Á tarde acompanhão a procissão, e 
como os monarcas europeus da Modernidade, na passagem do rei depois tem lugar o baile de congo que percorre 
congo, as pessoas, mesmo as brancas que nele viam uma as ruas da cidade, entrando mesmo em algumas 

casas os dançarinos, até que sóêm ás oito horas, autoridade caricata, o reverenciavam e acatavam suas ordens e 
porque então todos se recolhem (MOUTINHO, desejos. Eliminada da festa que ocorria em Cuiabá, como será 
1869, p. 58). analisada mais adiante, a dança do congo, no presente, ainda é 

uma manifestação característica dos festejos de São Benedito que 
ocorrem em Vila Bela da Santíssima Trindade e Nossa Senhora do Dessa narrativa de Moutinho, vários aspectos podem ser 
Livramento (MENDES, 2009).salientados. Em primeiro lugar, o fato de que, ao contrário do que 

No relato apresentado por Moutinho (1869) percebe-se ocorria em outras localidades em que o rei congo era eleito por 
também que a festa, contrariando opiniões correntes de que em ocasião da festa do orago que estava sendo festejado, 
seus primórdios ela era realizada apenas na igreja, apresentava apresentando, portanto, um reinado transitório, em Cuiabá, na 
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uma configuração territorial bem definida: os festejos profanos em que também eram realizadas outras festas tradicionais na 
eram totalmente separados dos festejos religiosos, muito embora cidade: a Festa do Senhor Divino e os festejos juninos, no qual se 
essa pureza nem sempre pudesse ser observada, uma vez que as destacava a Festa de São João, sendo o banho do santo à meia-
autoridades eclesiásticas não conseguiam exercer um controle noite, na passagem de 23 para 24 de junho, uma das 
total sobre o espaço sagrado da celebração, como comprova o particularidades desses festejos. Também deve-se considerar que, 
fato de a corte festiva assistir à missa e participar da procissão com no contexto da região, julho é um mês associado ao período da 
suas indumentárias africanas. Em se tratando de uma irmandade seca, com baixos índices pluviométricos (MAITELLI, 2005). Portanto, a 
de negros, havia um cuidado redobrado contra uma possível festa poderia ocorrer sem o temor das chuvas torrenciais que 
profanação do templo e das celebrações religiosas, seja pela despencam na cidade na primavera e no verão.
associação do santo à magia e superstição, seja pelo fato de que Além de prever a festividade num tempo sagrado, o artigo 
o grupo não abria mão de suas raízes “e utilizava a festa católica e 45º determinava a ordem e esclarecia os detalhes do cerimonial, de 
branca para falar de tradições que tinham emigrado junto com uma forma, até certo ponto, “receituária”:
ele da África” (DEL PRIORE, 2000, p. 80).

Artigo 45° Na primeira dominga do mez de Julho de Na leitura que realiza sobre a Festa de São Benedito, 
cada anno, celebrar-se-há a festa do Glorioso São Moutinho (1869) é enfático quanto à separação das cerimônias 
Benedicto com toda pompa e magnificência de cunho religioso dos festejos profanos, que ocorriam em 
possível, constando de Missa cantada com territórios distintos: na casa do rei se reuniam os juízes e na da 
exposição do Santissimo Sacramento, Sermão e 

rainha, as juízas. A corte saía da casa do rei e se dirigia à casa da 
Procissão á tarde, para a qual comparecerá toda 

rainha, de onde prosseguiam para a igreja, local em que era Irmandade, levando suas insígnias.
realizada a missa. Após o ato litúrgico, todos se dirigiam Haverá também novena, septenario ou tríduo se 
novamente para a casa do rei, onde era oferecido o almoço pelos nisso convierem os Festeiros (COMPROMISSO..., 
festeiros. No final da tarde, após a procissão, ocorria a 1897).

dramatização do congo, que percorria as ruas da cidade. 
Procurando seguir as recomendações compromissais, os Portanto, os festejos profanos em seus primórdios, tal como 

irmãos de São Benedito, desde então respeitaram esse calendário ocorreram durante boa parte do século XX, como será analisado 
que, pela sua constância, passou a ser bem conhecido na cidade. posteriormente, transcorriam nas residências dos festeiros e nos 
Levantamentos efetuados no jornal A Cruz e no Arquivo da Cúria logradouros públicos; nunca no templo. O documento é 
Metropolitana de Cuiabá, confirmaram que o segundo domingo do esclarecedor quanto a isso. 
mês de julho, no calendário religioso dos cuiabanos, passou a ser Buscando entender os motivos pelo qual a Festa de São 
associado à comemoração a São Benedito realizada na Igreja do Bendito passou a ter um tempo sagrado determinado no 
Rosário.calendário, levantou-se que em 1897 a irmandade teve o seu 

compromisso revisto e aprovado pelo Bispo Dom Carlos Luiz 
d'Amour. No documento os irmãos fixaram a época em que a 
festa deveria ocorrer: na primeira dominga do mês de julho. Assim, 
as comemorações a São Benedito foram inseridas num período 

O PROCESSO DE EMBRANQUECIMENTO

O historiador Carlos Rosa (1976) defende a tese de que nos 
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últimos anos do século XIX começou a ocorrer um embranqueci- Levantou-se, no jornal A Cruz, que a partir de 1910, a festa pas-
mento da Festa de São Benedito, processo consolidado nas prime- sou a ser custeada por festeiros que ostentavam sobrenomes como: 
iras décadas do século XX, momento em que a elite cuiabana Cavalcanti, Corrêa da Costa, Eubank, Figueiredo, Gamarra, Matos, 
assumiu a devoção a um santo cultuado anteriormente quase que Pecora, Pimenta, Pompeu de Barros, Siqueira, Tenuta, Tocantins, 
exclusivamente pelos negros. Identificou-se também, que a Igreja entre outros. Em sua obra, Mendes (2009) revela que esses sobreno-
Católica, desde meados dos Oitocentos, desejava eliminar de mes, em Cuiabá, são tradicionalmente associados às elites políticas 
suas festas práticas populares tidas como supersticiosas ou vistas e econômicas que passaram a exercer a hegemonia regional 
com desconfiança pela hierarquia eclesiástica. desde o Período Regencial (1831-1840). Como será analisado poste-

No andamento desse processo, de uma manifestação mar- riormente, ocupar o posto de festeiro de São Benedito passou a ser 
cada pela influência dos costumes africanos, a Festa de São Bene- uma forma de reafirmar uma pertença social, já que este reportava 
dito passou por várias mudanças, ou seja, adaptou-se a uma nova a uma condição financeira privilegiada.
situação que atendia a um público que começava a frequentá-
la. Nesse contexto, a hegemonia da cultura negra foi quebrada, 
com a eliminação de atividades que nela se realizavam e a intro-
dução de um padrão de celebração que afirmava uma identida-
de mais elitista e branca em detrimento de uma identidade negra, 
sem que isso significasse que o padrão negro tivesse sido totalmen-
te eliminado, uma vez que ele ainda continuava operando na 
festa, embora com menor grau de visibilidade. 

Seguindo as indicações do historiador citado, além de 
outras que foram levantadas em fontes primárias, identificou-se 
que o processo de embranquecimento das festas que homenage-
avam São Benedito entre os cuiabanos teve início com a conga-
da, “que desaparecerá como componente das ditas festas. Por 
volta de 1868 ainda se realizam congadas em Cuiabá, nas festas 
de São Benedito. Depois elas vão raleando, até o desaparecimen-
to quase total” (ROSA, 1976, p. 24). 

Nesse processo, Mendes (1977) assinala que a dança do 
congo foi realizada em Cuiabá até a década de 1920. Mas, se as 
famílias mais abastadas estavam se inserindo na festa de Cuiabá e 
nela introduzindo um novo padrão cultural, “em Vila Bela a preser-
vação das raízes negras da festa de São Benedito era favorecida 
principalmente pela predominância quase absoluta de negros em 
sua população. E hoje, a mais pura Congada da Cuiabania há de 
ser a de Vila Bela: lá o Rei Negro é o vitorioso” (ROSA, 1976, p. 25). 

Em junho de 1931 A Cruz noticiava que a Usina Itaicy, um dos 
mais modernos estabelecimentos industriais de Mato Grosso duran-
te a República Velha (1889-1930), passava a se chamar Usina São 
Benedicto. Seu proprietário, o coronel Joaquim Corsino Corrêa da 
Costa era devoto fervoroso de São Benedito. Em junho de 1929, ele 
doou 500.000 réis para reparos que estavam sendo feitos na Capela 
do Rosário, tornando-se o maior benfeitor individual da obra, segun-
do balanço publicado no jornal A Cruz em 30 de junho de 1929. Na 
cerimônia que rebatizou a Usina Itaicy para São Benedicto, foi lan-
çada a pedra fundamental de uma capela que seria construída em 
homenagem ao orago, para a qual foi convidado o Arcebispo Dom 
Aquino Corrêa, conforme relata a notícia transcrita abaixo:

A 21 do expirante, realizou-se uma singela mas 
significativa festinha na Usina Itaicy, hoje “S. 
Benedicto” de propriedade do nosso amigo cel. 
Joaquim Corsino C. da Costa.
Constou da bençam da pedra fundamental da 
Capel la  do Glo r ioso  Santo ,  o rago do 
estabelecimento, cerimonia em que officiou o 
exmo. snr. Arcebispo, que desde a vespera para lá 
se transportara, com um grupo selecto de 
convidados. 
Ao Cel. Corsino, os nossos parabens, com votos de 
prosperidade (A CRUZ, 28/06/1931).

REVISTA ELETRÔNICA 4    DOCUMENTO MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 

155



A família Herane foi outra que fez questão de homenagear o mas cujas preces eram dirigidas àquele orago que agora ali reinava. 
santo na toponímia de seu estabelecimento comercial. Em 4 de Nessa época, a Festa de São Benedito, como será explicitado mais à 
junho de 1939, A Cruz noticiava que “inaugurou-se, a 1º do corren- frente, ainda era considerada uma festividade de segunda 
te, na Avenida Ponce, a “Pharmacia S. Benedicto”, novo estabele- categoria, a qual nem se aproximava da popularidade e do brilho 
cimento comercial, de propriedade de nossos prezados amigos que ostentava a Festa do Senhor Divino, que tinha seu tempo e 
Irmãos Herane”. Cabe ressaltar que Antônio Herane havia sido rei espaço sagrado justamente ali na Catedral. Diante disso, não deixa 
da Festa de São Benedito em 1933 (A CRUZ, 9/7/1933). de chamar a atenção os elogios que foram dirigidos à festa e ao 

No desenrolar desse processo, a Catedral do Senhor Bom orago pelo órgão noticioso do bispado:
Jesus de Cuiabá, que no passado abrigava irmandades 

Realiza-se hoje, na Cathedral, a bella festa de S. “representativas da elite cuiabana, composta por brancos e 
Benedicto, o milagroso santo que tanta devoção abastados, os quais, receando a intromissão de outros grupos 
suscita em nosso meio pela sua poderosa sociais (pretos e pardos), vedaram sua entrada, garantindo para si 
intercessão junto ao Throno de Deus nos transes 

o exercício político no seio da irmandade” (SIQUEIRA, 1995, p. 87), 
mais difficeis da vida. 

passou não apenas a abrigar a imagem de São Benedito, mas Consta a festa, alem do triduo de Missas de 
também a realizar a sua festa. Conforme noticiado pelo jornal A madrugada, de Missa cantada ás 9 horas e 
Cruz, diante das reformas que estavam ocorrendo na Capela do Procissão, á tarde.
Rosário, as imagens dos oragos existentes naquele templo foram É festeiro desse anno o nosso amigo Cap. Manoel 

José Pimenta (A CRUZ, 14/07/1929). trasladadas para a Catedral, igreja mais prestigiosa da cidade, 
estabelecendo, dessa forma, uma territorialização sobre um 

No ano seguinte, a festa voltou a ser realizada no tempo e espaço sagrado elitista:
espaço sagrado da Catedral, conforme demonstra o convite que a 

Com grande acompanhamento de fieis, Irmandade de São Benedito mandou publicar em A Cruz:
realizou-se, na 2ª feira, 1º de corrente, a 
trasladação processional das imagens de Nossa A Mesa administrativa da Irmandade do glorioso S. 
Senhora do Rosario e do Carmo e de S. Benedicto Benedicto desta cidade, pelos festejos do corrente 
– da Egreja do Rosario para a Sé, onde ficarão anno, tem a satisfação de convidar os Irmãos e 
provisoriamente, até a terminação das obras de Irmãs de Mesa e de Compromisso da mesma 
reconstrucção daquele historico templo. Ao Irmandade, as Irmandades de N. S. do Rosario, de 
entrar na Cathedral, o Vigario, P. Luiz Sutera, fez N. S. do Carmo e de S. Francisco de Paula, e ao 
uma opportuna pratica aos presentes, sendo povo devoto do mesmo Glorioso Santo para 
dada em seguida, a Bençam do S. Sacramento assistirem a festividade de que se celebrará na 
(A CRUZ, 7/7/1929). Egreja da Sé Cathedral, constando de um triduo 

de Missas nas madrugadas dos dias 3, 4 e 5 ás 5 
horas; no dia 6, Missa Cantada ás 9 horas da 

Alguns dias depois, o mesmo jornal noticiava a realização manhã, havendo sermão ao Evangelho e Benção 
de sua festa, na igreja que outrora abrigava os ricos e poderosos com o Santíssimo Sacramento depois da Missa, ás 4 
senhores, dos quais seus escravos eram ali impedidos de entrar, ½ horas da tarde, sahirá da dita Egreja a solemne 
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Procissão, que percorrerá as ruas de costume. requintes de fidalga gentileza, podendo-se mesmo 
Pede-se aos senrs. paes de familia a fineza de dizer que tanto a exma. Sra. d. Palmyra Tenuta, 
mandar anjinhos para acompanhar a Procissão. rainha, como o snr. Antonio Herane, rei, fizeram que 
Pedem e esperam a maior concurrencia possivel, a festa deixasse em todos os que nella tomaram 
afim de dar maior brilho e esplendor á mesma parte a mais grata surpreza.
festa em honra do Glorioso Santo (A CRUZ, Queremos destacar, entretanto, a bella serata 
29/06/1930). litero-musical promovida na noite de domingo 

pela senhorinha Guilhermina de Figueiredo, juíza 
da festa, a qual teve a honral-a a presença do 

Outra indicação que reforça a tese de que a elite Exmo. e Revmo. Snr. Arcebispo D. Aquino, alem de 
cuiabana estava assumindo a devoção e a condução da festa é um selecto auditorio de distinctas familias e 
o fato do Arcebispo Dom Aquino Corrêa não apenas ter aceitado cavalheiros. Que o edificante exemplo fructifique, 

de modo que, em vez de danças e outros hospedar a imagem e permitido a realização da Festa de São 
divertimentos dessa espécie, as festas religiosas Benedito na Catedral, mas também constantemente ser 
possam ir tomando em nosso meio, mesmo no seu convidado para presidir a missa do domingo da festa que era 
aspecto profano, um cunho cada vez mais realizada na capela do santo anexa ao templo do Rosário, para a 
accentuado de espiritualidade (A CRUZ, 9/7/1933).

qual comparecia.
Além da eliminação e depuração de costumes e 

Diante da constatação de que a devoção a um santo 
manifestações que não se enquadravam em padrões tidos por 

considerado padroeiro dos negros estava sendo aceita e assumida 
civilizados e que atentavam à sacralidade do evento, na Festa de 

pelas elites, a própria espacialidade no entorno do templo do 
São Benedito foram inseridas práticas culturais consideradas mais 

Rosário começou a ser valorizada. Para o historiador das religiões 
“requintadas”, como as seratas lítero-musicais, tão ao gosto das 

Mircea Eliade (1999), o homem religioso sempre se esforça para se 
elites da época. Assim é que em 1933, o jornal A Cruz dedicou um 

estabelecer no centro do mundo, o ponto fixo no qual orienta sua 
terço do espaço que noticiava a festa para enaltecer a dinâmica 

existência. Como o templo do Rosário encontrava-se situado em 
diferenciada que havia sido introduzida pelos festeiros naquele 

uma colina, podia ser visto à distância, ampliando o raio de 
ano:

proteção do orago até os limites da visualização de sua casa de 
culto, produzindo o efeito de consagração do território (ELIADE, Póde-se dizer que este anno as festas de S. 
1999). Nessa conjuntura, em um território demarcado na cidade Benedicto tiveram especial relevo e brilho 
como de negros, começaram a surgir estabelecimentos comerciais acimma do comum. Desde as missas de 
situados nas proximidades da igreja, alguns deles voltados para uma madrugada, piedosas e concorridas, até os 

actos dos dias, a Missa solemne, em que pregou classe média alta, como os colégios particulares. Sob este prisma, 
um belo sermão sobre o grande thaumaturgo o uma série de anúncios publicados no jornal A Cruz no ano de 1913 
Revdo. P. Antonio Franco, todo o programa de comunicavam o seguinte: “Fazemos saber aos paes de familia que 
cortejos se realizou com muita animação e o collegio Sagrado Coração de Jesus – rua São Benedicto – está 
espírito de verdadeira devoção.

funccionando sob a habil direcção da Exmª Srª D. Felismina 
Os festeiros parece, por outro lado, que 

Pulcheria. O programma está conforme ao Regulamento, não capricharam em tratar os seus convidados com 
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descuidando entretanto o ensino religioso”. (A CRUZ, 13/07/1913). religiosidade popular [...], passa a ser alvo do processo civilizatório 
Conforme ressaltado anteriormente, desde o início do instaurado pelo Estado Moderno, e a legislação eclesiástica dá seus 

Império e até o final da década de 1920, a maior festa religiosa que primeiros passos para banir definitivamente essa explosiva 
existia em Cuiabá era a Festa do Senhor Divino realizada na conjunção”. Se na Festa do Divino a Igreja voltou-se contra as 
Catedral do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, cujo encerramento era touradas, na Festa de São Benedito a investida foi principalmente 
marcado pelo espetáculo das touradas. As touradas ocorriam nos contra a congada.
três dias seguintes ao Domingo de Pentecostes, data do Mas em que pese a Igreja ter banido da Festa do Senhor 
calendário católico em que era celebrado o Senhor Divino. Divino a realização das touradas, sete anos depois, em 1936 elas 

“O espetáculo [das touradas] começava geralmente ao ocorreram na Festa de São Benedito. E mais: o próprio governador 
meio dia e ia até o entrar do sol, pelas seis e meia” (PROENÇA, do estado envolveu-se em sua realização. Rosa (1976) interpreta 
1958, p. 106), sendo o seu palco o Campo do Ourique, atual Praça esse episódio como a consolidação do processo de 
Pascoal Moreira Cabral. “Em quadrilátero adrede preparado embranquecimento da Festa de São Benedito, uma vez que, como 
levantavam-se os camarotes para assistência. Tudo era feito tosca bem sublinhou o memorialista Rubens de Mendonça (2006), as 
mas pitorescamente” (RUBIM, 2006, p. 249), sendo que “pessoas de touradas eram um espetáculo associado a uma festa da elite, 
recursos, ou mais influídas pela festa, mandavam erguer, junto à enquanto a Festa de São Benedito era uma festa de pobres, que só 
cêrca, palanques para uso próprio, espécie de coretos enfeitados contava com a congada. Suprimida esta, pode-se concluir, então, 
e cobertos de panos coloridos bem vistosos” (PROENÇA, 1958, p. que o deslocamento das touradas para a Festa de São Benedito 
105), oferecendo “a oportunidade de exibir o exato lugar que tinha o propósito de elitizar ainda mais as comemorações ao santo 
cada qual ocupava na escala do poder político ou no prestígio negro.
social” (DEL PRIORE, 2000, p. 61). Na arena, entravam em cena o Mário Corrêa da Costa estava em seu segundo mandato à 
jacuba, capinhas, máscaras, toureiro e o touro, que na verdade frente do governo de Mato Grosso (1935-1937). Contrariando o 
era um boi (CAMARGO, 2005). decreto federal nº 24.645, de 10 de julho de 1934, que estabelecia 

Considerado pela Igreja e pelas autoridades republicanas medidas de proteção aos animais (CAMARGO, 2005), o 
como um espetáculo bárbaro e violento, que expressava atraso e governador, juntamente com alguns correligionários, empenhou-se 
falta de civilização (CAMARGO, 2005), em 1930, por ordem do na realização de uma tourada na Festa de São Benedito 
Arcebispo Dom Aquino Corrêa, as touradas deixaram de ser (MENDONÇA, 1975). De acordo com Freitas (1995), seguindo a 
realizadas na Festa do Senhor Divino. Desde então, “as festas do tradição da Festa do Divino, essa tourada de São Benedito também 
glorioso São Benedito foram tomando o lugar da outra” (MÜLLER e ocorreu no Campo do Ourique. 
RODRIGUES, 1994, p. 75). É importante ressaltar que a ligação de Mário Corrêa da 

Assim, pode-se perceber que tanto na Festa de São Costa com a devoção a São Benedito era antiga, uma vez que em 
Benedito quanto na Festa do Senhor Divino, a Igreja Católica seu primeiro mandato (1926-1930), o governador havia realizado 
aliada a determinados setores das elites, agia no sentido de se uma reforma na Capela do Rosário, ocasião em que a torre sineira 
eliminar os aspectos profanos de suas festas, confirmando-se a lateral foi demolida e outra construída no centro da fachada, em 
análise de Del Priore (2000, p. 92) quando afirma que “a estilo neogótico, desfeita em 1975 por ocasião do tombamento 
convivialidade entre o sacro e o profano, característica da federal, quando a fachada anterior foi reconstruída.
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piedade para com todos os sêres vivos (A CRUZ, Como não poderia deixar de ser, a Igreja Católica 
5/7/1936).movimentou-se no sentido de não permitir que essa manifestação 

voltasse a ocorrer em uma de suas festas religiosas, apesar de ser 
este um espetáculo muito apreciado pela sociedade cuiabana Também a Maçonaria, representando a elite, que agora 
da época. O jornal A Cruz publicou um editorial, reproduzido desejava dissociar a cidade de Cuiabá do estigma de terra 
abaixo, em que qualificava a tourada como um espetáculo atrasada e selvagem, onde imperava a barbárie (CAMARGO, 
selvagem e pagão, que seduzia o “espirito sanguinario das turbas 2005), mandou publicar nos jornais da capital um dramático apelo, 
inconscientes”, além de associá-la a uma prática comunista, uma para que “si não mais for possivel suspender as touradas este ano, 
vez que nesse período a Igreja Católica espanhola estava sob que ao menos seja esta a ultima vez que Cuiabá assiste a uma tão 
forte ataque e perseguição de grupos de esquerda, liderados por barbara diversão” (O DIPLOMATA, 5/7/1936; O EVOLUCIONISTA, 
socialistas, comunistas e anarquistas. 25/6/1936).

Diante dessas reações negativas, e em cumprimento à 
Na semana entrante, ao que dizem alhures, 

legislação federal, o chefe de polícia da capital Waldomiro Corrêa serão realizadas as tradicionais touradas nesta 
da Costa, que era irmão do governador, também acabou capital. 
voltando-se contra ele (MENDONÇA, 1975). Nesse contexto, narram Os actos de selvageria praticados contra os 
os historiadores e confirmam os jornais consultados, que Mário animaes, são remanescentes das scenas 

degradantes do paganismo, que levavam os Corrêa da Costa sofreu um acidente vascular cerebral, assim 
proprios sêres humanos ao supplicio das arenas, justificado por Rubens de Mendonça (2006, p. 240): “Somente em 
para satisfação do espirito sanguinario das turbas 1936, no segundo governo do Dr. Mário Corrêa da Costa houve 
inconscientes. touradas na festa de São Benedito e elas ficaram tão célebres que o 
E o resultado funesto desses exemplos tão rudes 

governador quase morre de um derrame cerebral por sua causa”. 
contrarios ao sentimentos affectivos da 

Para além desses fatores, questiona-se: não terá sido esse um mocidade, cujo caracter, ainda em formação, 
“castigo” do santo pelo qual tanto temem seus devotos diante de se granitiza no indifferentismo ao soffrimento e no 
uma profanação de seu culto?sceptismo para com as provações dos humildes 

Outrossim, atendendo ao apelo da loja maçônica, em 1937, e indefesos, no-lo demonstra a Hespanha 
hodierna, destruindo os templos da fé e não foram mais realizadas touradas na Festa de São Benedito. Nesse 
cultuando a arena como symbolo da politica ano, o estado de Mato Grosso estava sob intervenção federal, pois 
sanguinaria, que ameaça anegar no pélago Mário Corrêa da Costa havia sido afastado do governo para 
communista, as tradições gloriosas da patria de responder a um processo de impeachment junto a Corte Regional 
Isabel, a catholica.

de Apelação. E, em setembro de 1937, faleceu vítima de um ataque 
Maltratar animaes indefesos, é acto de 

cardíaco ocorrido no Rio de Janeiro (MENDES, 2009).desumanidade condemnado pela moral, o que 
vale dizer pela Egreja Catholica, baluarte que 
vem sendo, ha 19 seculos, da estabilidade social, 
tendo por base o amor a Deus e ao próximo, do 
qual decorrem naturalmente os sentimentos de As informações levantadas nas fontes primárias permitiram 

OS TERRITÓRIOS DA FESTA
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encontravam a possibilidade de estreitar laços de sociabilidade tanto com identificar que tanto a Festa do Senhor Divino quanto a Festa de 
amigos e familiares quanto com os novos contatos sociais que São Benedito apresentavam uma geografia bem definida, sendo 
estabeleciam, ampliando o grupo de pessoas conhecidas. esta uma característica das festas religiosas que eram realizadas 

Nas falas dos entrevistados para a pesquisa são evidenciadas que em Cuiabá. O espaço profano era distinto do espaço sagrado, 
os festejos profanos de São Benedito não apresentavam uma dimensão 

sem, no entanto, significar que essa separação não fosse 
institucional oficial, uma vez que eram realizadas nas casas dos festeiros. 

costumeiramente burlada. Enquanto no espaço sagrado eram Estes, por sua vez, eram indicados pela Irmandade de São Benedito. 
realizadas apenas as cerimônias religiosas, a parte profana tinha Portanto, se a irmandade não era mais a gestora da Igreja do Rosário desde 
como território as residências dos festeiros, os clubes e salões, onde a criação da Paróquia do Rosário e a tomada de posse dos padres jesuítas 
acontecia o baile, o leilão de prendas, o almoço e o chá-com- em 1948, ela ainda era a responsável pela organização da Festa de São 

Benedito que se celebrava anualmente no tempo sagrado. Portanto, o bolo. E em que pese terem sido encontradas evidências no Livro 
território, ou melhor, os territórios profanos da festa caracterizavam-se por Tombo (v. 1), confirmadas pelos depoentes da pesquisa, de que os 
serem autônomos, com significados e práticas próprias, além de normas festeiros de São Benedito na noite do domingo da festa realizavam 
que fugiam ao controle da hierarquia eclesiástica. uma quermesse no pátio da igreja, cujo lucro era revertido para a 

Outro aspecto significativo das mencionadas falas diz respeito ao 
paróquia, tal fato não altera a essência da geografia profana da 

fato de que as desigualdades sociais que caracterizavam a sociedade 
festa. Nos periódicos da primeira metade do século XX que capitalista acabaram sendo também reproduzidas na Festa de São 
noticiavam a Festa de São Benedito, percebe-se que seus Benedito, uma vez que o festeiro convidava para sua festa apenas as 
territórios apareciam bem delineados em seus contornos: pessoas que ele julgava convenientes, identificando-se, naquele momento, 

entre as diversas festas isoladas que eram realizadas, aquelas que reuniam a 
Realizaram-se este anno nesta Capital, do elite e as demais que tinham um formato mais popular. Numa tentativa de 
meiado para o fim da semana passada, os se acabar com essa segregação e promover a universalização da festa, a 
tradicionaes festejos de S. Benedicto. partir de 1974 ela passou a ser realizada no quintal da residência de Dona 
Todos os actos dessa festa revestiram-se de Constança Figueiredo, mais conhecida como Casa de Bem Bem, situada 
excepcional brilhantismo, a começar pelas na Rua Barão de Melgaço, sem que isso significasse, no entanto, que as 
missas das madrugadas, até os bailes realizados diferenças sociais tenham desaparecido, pois numa sociedade capitalista 
em casa dos festeiros após a terminação das elas sempre são ressaltadas, mesmo que sutilmente, em comportamentos, 
solemnidades religiosas (O EVOLUCIONISTA, roupas e aromas. Assim, a sociabilidade que ocorria na Festa de São 
9/7/1936). Benedito não apagava, apenas atenuava as desigualdades sociais. 

Na Casa de Bem Bem “as festas varavam a madrugada e não 
Da mesma forma, os informantes da pesquisa mencionaram que tinham hora pra acabar”, no dizer de um depoente, fato que reforçava o 

as casas dos festeiros eram o centro das comemorações profanas, lado profano do evento, evidenciando as ideias de Bonnemaison (2002), 
constituindo-se num território significativo da festa, onde se projetavam as para quem o território é primeiramente uma forma de vivência, sendo os 
territorialidades dos festeiros. A festividade profana também era o seus limites geográficos as relações cotidianas. Em tom de saudosismo, 
momento em que os participantes reafirmavam seus laços de percebido nas narrativas das entrevistas de campo, as festas realizadas na 
parentesco, amizade e vizinhança, num ambiente de confraternização Casa de Bem Bem permanecem vivas na memória daqueles que 
em nome do santo. Buscando em suas memórias um território que não vivenciaram e experienciaram o seu acontecer em anos remotos. 
existe mais, os relatos dos depoentes deixam transparecer que nas casas Como elementos fundamentais da festa, a comida e a bebida 
dos festeiros as portas se abriam para os devotos e, com isso, estes merecem uma análise mais minuciosa, pois elas contribuem para revelar a 
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própria natureza dessa festividade. Todos os depoentes fizeram questão abundância uma revanche contra os períodos de fome individual, que era 
de ressaltar a gratuidade da alimentação: comia-se e bebia-se de graça, suprimida durante a festa?” (DEL PRIORE, 2000, p. 70). Na festa, a gratuidade 
revelando uma tendência à abundância na comensalidade. Tal fato da bebida e da comida reforça que nela
permite considerar que para ser festeiro de São Benedito era preciso ter 
uma condição financeira privilegiada para dar conta dos gastos exigidos. não se come e bebe como se faz cotidianamente. 
Automaticamente, ser festeiro de São Benedito era uma forma de Não se trata da refeição diária e responsável pelos 
ressaltar uma seleção social, de confirmar um pertencimento à elite local. níveis mínimos de sobrevivência. Trata-se do 

Diante dessa constatação, percebe-se que novamente eram banquete completo no qual as pessoas se 
expostas as contradições da sociedade capitalista: para que a festa lançavam à comida, a embriaguez generalizava-
acontecesse era necessário acionar o poder social e financeiro de um se, o interdito era permito e culminava-se com os 
grupo privilegiado, sem o quê a festividade profana não seria viabilizada. papéis sociais e sexuais inter-relacionados. Os 
Portanto, os festeiros de São Benedito, desde o processo de oprimidos momentaneamente impunham suas 
embranquancimento ocorrido na festa, sempre foram escolhidos entre as regras (DEL PRIORE, 2000, p. 108).
pessoas da elite local: comerciantes, empresários, pecuaristas, altos 
funcionários públicos e políticos. Diante das questões apresentadas, é possível compreender 

No relato apresentado por Moutinho (1869) sobre a Festa de São que além de caracterizar-se como um instrumento de poder e um 
Benedito, o autor dá a entender que os festeiros tinham a tradição de território pautado na sociabilidade, a Festa de São Benedito 
oferecer aos membros da irmandade um banquete festivo, por ele 

promovida por sua irmandade, caracterizava-se pela separação 
qualificado como um “opiparo jautar, que em poucos momentos é 

dos espaços sagrado e profano, que formavam territórios distintos, devorado”. Essa refeição coletiva, que simbolizava a união e o 
porém, harmonizando-se, com relativo sucesso, as cerimônias compartilhar da crença em um mesmo orago, só era viável mediante as 
religiosas (missas, reza cantada e procissão) com as celebrações forças que os irmãos somavam para organizá-lo, uma vez que apenas os 

cofres da agremiação não deveriam despender recursos com ele. Então, profanas (chá-com-bolo, almoço, baile, queima de fogos). 
sua realização só era possível sob a forma de peditórios, ou seja, através Nesse sentido, é válido concluir que a festa apresentava 
da coleta de prendas, que poderiam ser em espécie ou em produtos uma geografia e uma história que sempre era respeitada, pois 
diversos (porcos, galinhas, farinha, bebidas, entre outros). No entanto, se a transmitia ao devoto a segurança necessária que esta 
alimentação distribuída aos irmãos ganhava a dimensão de uma partilha, desempenhava como rito protetor direcionado ao orago. 
em se tratando de uma irmandade de negros, na sua maioria elementos 

Entretanto, no início da década de 1980 a geografia da Festa de 
tidos como força produtora de uma sociedade cuja base econômica 

São Benedito seria radicalmente alterada e sua história estava assentada no trabalho escravo, é lícito questionar: não estaria essa 
desconsiderada, momento em que a Paróquia do Rosário assumiu o “distribuição de alimentos sofisticados ligada ao poder ambicionado pela 
controle da festa profana, tirando-a das mãos dos festeiros e a irmandade no interior de sua comunidade?” (DEL PRIORE, 2000, p. 71).

Nas Festas de São Benedito que passaram a ocorrer após o transformando em uma feira mercantilizada em que “tudo se vende 
processo de embranquecimento, são os ricos que bancam as despesas e tudo se compra em nome do Santo” (LEME, 2005, p. 15). Mas esta 
com a comilança. Os pobres faziam coletas de prendas para auxiliar os seria apenas mais uma dentre as inúmeras transformações que 
festeiros no oferecimento da comida, ou ajudavam em sua preparação e ocorreram em sua configuração ao longo dos séculos em que vem 
distribuição, descortinando momentos de sociabilidade que ocorriam sendo celebrada.
nessas atividades. Os devotos entrevistados salientaram que na festa 
havia fartura, alimentação à vontade para todos. Mas não “seria essa 
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Objetivou-se verificar a importância do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) para o desen-
volvimento do setor de transporte rodoviário do estado de Mato Grosso no período 2000-2006. O montante de recur-
sos arrecadados com o FETHAB e destinados ao setor de transportes pelo governo estadual para o período permiti-
ram identificar a participação do FETHAB no total de investimentos destinados a esse setor. A base teórica envolve 
as finanças públicas, as funções básicas do governo no fornecimento de bens públicos, e a base da Parceria Públi-
co-Privada em transportes. O FETHAB correspondeu a uma média de 73% do total investido entre 2000 e 2006. Quan-
do se analisa apenas os anos de 2003 a 2006, a participação do FETHAB chegou a corresponder a quase 82% de 
tudo o que foi investido na malha rodoviária do estado neste período.

Palavras-chave: investimento, fundos, infraestrutura.

This study assessed the importance of State Fund for Transport and Housing (FETHAB) to develop the roads 
transportation in the state of Mato Grosso in the period 2000-2006. The amount of funds collected through the FETHAB 
and intended for the transportation sector by the State for the period allowed to identify the role of FETHAB in total 
investment in this sector. The theory involves the public finances, the basic functions of government in providing pub-
lic goods, and the basis of Public-Private Partnership in transportation. The FETHAB corresponded to an average of 
73% of the total investment between 2000 and 2006. When analyzing only the years 2003 to 2006, the share of FETHAB 
came to nearly 82% of what was invested in the State's highway system in this period.

Keywords: investment, funds, infrastructure.
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INTRODUÇÃO

M
ato Grosso, localizado na região Centro-Oeste do Brasil 
e com uma população estimada em 2.803.274 habitan-
tes distribuídos no território de 903.357,908 quilômetros 

quadrados, segundo dados de 2005 do IBGE, é um estado rico em 
recursos naturais, além de ser uma das principais fronteiras agríco-
las do país. O Estado deixou para trás sua condição de isolamento 
geográfico e econômico ao incorporar técnicas e práticas de 
ponta em todos os setores, dentre os quais se destacam a agrope-
cuária, a indústria de transformação e de alimentos e bebidas.          

custos que envolvem a logística da maioria das organizações, por 
isso, é fundamental que um estado como Mato Grosso que apresen-
ta uma localização distante dos principais portos do país (em média 
2000 km) mantenha uma infraestrutura de transportes adequada 
para que possa reduzir essa desvantagem referente à sua posição 
geográfica e permita que a produção do estado seja escoada de 
maneira eficiente.

O Governo do Estado de Mato Grosso, na tentativa de angari-
ar recursos que pudessem ser destinados aos setores de transporte e 
habitação, criou em 27 de março de 2000, o Fundo Estadual de 
Transporte e Habitação (FETHAB), que se trata de uma contribuição 
inicialmente cobrada das atividades ligadas à produção de soja e 
que foi ampliada através de vários decretos para outras atividades No entanto, embora o estado atravesse um momento 
como gado, algodão, madeira, combustíveis e gás natural. O paga-importante em sua economia, principalmente pelos resultados do 
mento do FETHAB não é obrigatório, mas possui a vantagem de setor de agronegócio que têm proporcionado condições para a 
obtenção do direito ao diferimento do ICMS (Imposto sobre opera-busca do desenvolvimento econômico, existem ainda muitos 
ções relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de desafios a serem enfrentados, como a necessidade de uma infra-
serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunica-estrutura adequada de transportes que permita que os produtos 
ção).agrícolas cheguem a seu destino final a preços competitivos. A 

O presente artigo aborda a importância do Fundo Estadual falta de investimentos em infraestrutura, principalmente no que se 
de Transporte e Habitação (FETHAB) para o setor de transporte rodo-refere às rodovias, por onde circula a maior parte da produção 
viário do estado de Mato Grosso. Trata-se de um tema atual e que agrícola do estado pode frear essa euforia econômica, já que as 
não apresenta muitos estudos a seu respeito, além do mais, o FETHAB condições precárias das estradas incorrem em aumento dos cus-
é pauta para muitas discussões pelas diversas esferas da sociedade tos, o que torna necessária a intervenção do governo, no sentido 
mato-grossense.de programar políticas públicas que contribuam para apresentar 

Tendo em vista a importância do sistema de logística de trans-melhorias para o setor.
porte rodoviário para o estado de Mato Grosso e a necessidade de Quando se analisa a trajetória histórica do fornecimento de 
investimentos junto ao mesmo, diante das atuais deficiências de serviços de transportes, nota-se a presença ativa do poder públi-
infraestrutura verificadas, o que o torna inadequado perante as co, no sentido de elaborar mecanismos que possibilitem a gestão 
necessidades de escoamento da produção, torna-se necessário financeiramente sustentável desse tipo de serviço e sendo o Brasil 
realizar um estudo que procure identificar a importância do FETHAB, um país em desenvolvimento, onde grande parte das questões 
no que tange à sua utilização como ferramenta de resposta aos sociais ainda não foi resolvida, a importância do governo, como 
atuais problemas verificados junto à malha rodoviária do estado e a formulador de políticas públicas, torna-se ainda maior. 
sua colaboração ao desenvolvimento da região.    Fleury, Wanke e Figueiredo (2000) explicam que o sistema de 

Através desse trabalho objetiva-se verificar a importância do transportes merece destaque, pois representa cerca de 60% dos 
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FETHAB para o desenvolvimento do setor de transporte rodoviário e serviços públicos em geral, são fortemente direcionados para a 
do estado de Mato Grosso. Sendo o estado voltado notadamente intervenção estatal.
para o agronegócio, destaca-se a importância de uma infraestru- Giambiagi e Além (1999) apontam, seguindo a Teoria das 
tura rodoviária viável para o escoamento da produção, de forma Finanças Públicas, que o governo é responsável por prover a socie-
que não comprometa o desempenho do setor. dade com os bens públicos e sua existência fundamenta-se na 

Especificamente, objetiva-se: a) verificar o montante de necessidade de correção e complementação do sistema de mer-
recursos arrecadados com o FETHAB entre os anos de 2000 a 2006; cado, que sozinho, não é capaz de exercer todas as funções econô-
e b) verificar o montante de recursos destinados ao setor de trans- micas, já que existem as falhas de mercado, justificando-se assim, a 
portes pelo governo estadual para o mesmo período e, ao mesmo necessidade do governo cumprir suas três funções básicas que são: 
tempo, identificar a participação do FETHAB no total de investi- função alocativa, função distributiva e função estabilizadora.
mentos destinados a esse setor. A função alocativa diz respeito ao fornecimento por parte do 

Para que esses objetivos sejam alcançados faz-se necessá- governo, de bens públicos, ou seja, bens de necessidade básica 
rio analisar dados secundários da Secretaria de Estado de Planeja- para a sociedade como segurança pública, justiça e defesa nacio-
mento e Coordenação Geral (SEPLAN – MT), Secretaria de Fazen- nal, além dos bens tangíveis como ruas e iluminação pública. O 
da do Estado de Mato Grosso (SEFAZ – MT) e da Secretaria de Esta- poder público deve determinar o tipo e a quantidade de bens que 
do de Infraestrutura (SINFRA – MT) tais como, a arrecadação do devem ser ofertados e calcular ainda a contrapartida do consumi-
FETHAB e dados sobre os investimentos realizados com os recursos dor, ou seja, o nível de contribuição de cada membro da sociedade 
provenientes dessa arrecadação. pelo fornecimento dos bens públicos.

Esta introdução é seguida do capítulo 2 o qual apresenta, Giambiagi e Além (1999) destacam ainda a importância da 
de acordo com a teoria das finanças públicas, o governo e suas provisão por parte do governo dos bens “semipúblicos” ou “meritóri-
funções básicas, principalmente no que se refere ao fornecimento os”, que são intermediários aos bens públicos e privados. Apesar de 
de bens públicos, com foco na infraestrutura do setor de transpor- esses bens poderem ser ofertados também pelo setor privado, o fato 
tes e a importância dos investimentos em infraestrutura do modal de gerarem externalidades positivas à sociedade, justifica a sua 
rodoviário para alcançar o crescimento econômico. O capítulo 4 provisão, pelo menos em parte, pelo setor público. Encaixam-se 
apresenta e discute os resultados do FETHAB de modo que se possa nesta categoria de bens “semipúblicos”, os serviços de saúde e edu-
chegar às principais conclusões do presente estudo. cação que são oferecidos tanto pelo setor privado como pelo setor 

público.
A segunda função destacada pelos autores é a função distri-

butiva, que apresenta grande importância pelo fato de buscar uma 
distribuição justa dos recursos entre toda a sociedade. Para cumprir A intervenção do Estado na economia, como define Santos 
esse papel, o governo utiliza-se de alguns instrumentos como trans-(apud SÁ, 2004) é um fato comum na história da civilização, tendo 
ferências, impostos e subsídios. Já na função estabilizadora, o gover-sido redefinida de acordo com variações de ideologias, culturas e 
no procura assegurar altos níveis de emprego, além da estabilidade de diferentes formas de atuação do governo, seja através do 
de preços e altas taxas de crescimento econômico e para atingir “Estado provedor”, “Estado mínimo” e “Estado regulador” e devi-
esses objetivos utiliza-se das políticas fiscal e monetária.do às suas características econômicas, setores como infraestrutura 

O PAPEL DO ESTADO ARRECADADOR
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Como o financiamento dos bens públicos não se dá de ver ações nesse sentido.
forma voluntária, é necessário que os mesmos sejam financiados Para que sejam satisfeitas as necessidades de investimentos, 
através de obtenção compulsória, ou seja, pela cobrança de “as políticas de desenvolvimento também incluem entre seus objeti-
impostos, que é a forma do governo arrecadar recursos. Burkhead vos secundários a adequação da poupança interna ou do ingresso 
(1971) explica que em seu uso corrente a política fiscal possui um de capitais externos, no sentido de que possam ser financiados, não 
sentido mais amplo, ligado aos esforços do governo em estabilizar inflacionariamente, todos os programas básicos estabelecidos” 
ou estimular os níveis das atividades econômicas, no entanto, do (Rossetti, 1979 p.256). A partir dos objetivos primários e dos respecti-
ponto de vista mais operacional, a expressão política fiscal signifi- vos objetivos secundários, escolhe-se aqueles que serão necessários 
ca a utilização de certas atividades e atos do governo, com o obje- para que sejam desenvolvidas as ações da política econômica que 
tivo de promover o desenvolvimento e a estabilização da econo- se pretende realizar. 
mia. 

O sistema tributário deve ser justo e aproximar-se do ideal, 
para não onerar de forma agressiva a sociedade e não prejudicar 
o crescimento econômico. Com a finalidade de aproximar o siste- O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
ma tributário do ideal o setor público deve considerar alguns con- (BNDES) aponta a solução dos problemas de infraestrutura como 
ceitos importantes como equidade, progressividade, neutralidade condição essencial para a melhoria do bem estar da população, 
e simplicidade, que são pré-requisitos para um sistema de tributa- permitindo que toda sociedade tenha acesso a serviços básicos 
ção eficiente. (GIAMBIAGI; ALÉM, 1999).  como a eletricidade, comunicação, transporte e saneamento. 

Os impostos representam apenas uma das fontes de recur- Além disso, a ampliação da infra-estrutura auxilia na redução de 
sos do governo, são as chamadas receitas tributárias. As outras custos, no aumento da produtividade, aprimoramento da qualida-
fontes de receita provêm de contribuições, receita patrimonial, de dos bens e serviços da estrutura produtiva e ainda na consolida-
industrial, agropecuária e de serviços. Impõe esclarecer que os ção da integração regional.
impostos podem ser tipificados em diretos e indiretos, sendo que a Araújo e Schuh (1977) definem infraestrutura de capital inten-
tributação direta incide sobre o indivíduo e está associada à capa- sivo como aquela que inclui uma significativa quantidade de capi-
cidade de pagamento dos contribuintes, já os impostos indiretos tal reproduzível para prover a sociedade com serviços como estra-
incidem sobre os objetos e atividades como vendas ou consumo das, armazéns, pontes, barragens, entre outros. Setores como os do 
(REZENDE, 2001). serviço de transportes, que compreendem infraestrutura de capital 

Programas públicos criados pelo governo, como o FETHAB intensivo, necessitam de uma série de critérios econômicos tradicio-
que está sendo estudado no presente trabalho, atendem a um nais quando se decide investir em capital produzível ou ainda, capi-
dos mais amplos objetivos da Política Econômica, que é o desen- tal não-humano.
volvimento. Rossetti (1979) explica que a realização desse objetivo Araújo e Schuh (1977) acreditam que os investimentos em 
exige adequações e mudanças na infraestrutura interna de apoio, infraestrutura intensiva em capital são importantes para o cresci-
que envolve programas de investimentos em setores estratégicos. mento mais acelerado do país. Como nesse setor existe maior facili-
Esses investimentos podem partir tanto da esfera governamental dade no controle do planejamento, argumenta-se que uma carac-
como da iniciativa privada, se a mesma for estimulada a desenvol- terística se destaca na infraestrutura desse tipo de capital, pois seus 

 INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E CRESCIMENTO ECONÔMICO 
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benefícios sociais marginais excedem, de forma muito relevante, problemas não só para o setor, mas para todo sistema econômico. 
os benefícios privados marginais.  Isto evidencia que somente o É notório que o Brasil precisa elevar o nível de investimentos 
setor público é capaz de exercer essa função de forma suportável. em infraestrutura de transportes para reduzir os gargalos existentes. 

Na infraestrutura de transportes estão incluídos os sistemas Como o governo nem sempre dispõe de todos os recursos necessári-
rodoviários, ferroviários, hidroviários e aéreos. Existe, no entanto, os para viabilização de investimentos em obras de grande porte, 
uma deficiência em termos de estudos dos verdadeiros impactos como as infraestruturais, o setor privado pode participar desses pro-
dos investimentos no setor de transportes, principalmente ao se jetos, através de Parcerias Público-Privadas (PPP). De acordo com a 
comparar com os níveis previstos de planejamento. Lei nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004, as PPP referem-se a um 

De acordo com Peixoto (1977, p.15), “o sistema de transpor- contrato de concessão entre o poder público e a iniciativa privada, 
tes de um país tem uma função semelhante ao aparelho circulató- que pode ser destinado para investimentos de grande porte como 
rio do corpo humano. Um adequado sistema de transportes é infraestrutura. Ou seja, é um contrato de interesse público em que o 
assim, tão necessário para a vida de uma nação, como o apare- setor privado insere capital e o setor público além de fazer a conces-
lho circulatório é para a vida do homem”. são, participa com pelo menos parte do capital.

Os investimentos no setor de transportes estão intimamente Nas privatizações o Estado é limitado, basicamente, à regula-
ligados ao progresso econômico e ao desenvolvimento, uma vez ção e à supervisão das atividades desenvolvidas pelo setor privado. 
que esse setor possibilita interligar regiões isoladas geograficamen- Já nas PPP, o Estado participa diretamente buscando-se alianças 
te, inserindo-as no cenário econômico. Nesse sentido, Fair e Willi- com o setor privado para que este participe de uma ou mais etapas 
ams (apud CAIXETA FILHO e GAMEIRO, 2001) explicam que essa de um programa de investimento. No entanto, embora as PPP sejam 
relação entre os investimentos em transportes e o progresso eco- úteis para promover investimentos frente à insuficiência de recursos 
nômico é, de certa forma, recíproca, pois os investimentos no setor públicos, essas parcerias não se apresentam como a solução para 
de transportes servem de estímulo para investimentos em outros resolver os problemas causados pela deficiência na infraestrutura 
setores da economia, como por exemplo, a indústria. do país devendo, portanto, serem complementadas por outras fon-

Segundo Muskin (apud CAIXETA FILHO e GAMEIRO, 2001) tes de recursos. 
uma infraestrutura que esteja associada ao interesse da socieda- O BNDES aponta que para funcionarem, as PPP devem envol-
de e do setor produtivo permite às empresas produzirem em níveis ver planejamento estratégico, clareza e compromisso dos diversos 
mais elevados de eficiência, o que provoca o aumento da produ- níveis de governo para determinar e cumprir os objetivos estabeleci-
tividade e da rentabilidade, proporcionando retornos à socieda- dos, além da criação de uma política nacional para esse tipo de 
de através de geração de emprego e renda. parceria. É necessário ainda, manter o poder de polícia e os espa-

Para George (apud BARAT, 1978), os investimentos em trans- ços para as políticas públicas e, também, compatibilizar os objetivos 
portes estão relacionados à formação de capital e, assim como entre o setor público e privado. 
existe uma relação entre formação de capital e o desenvolvimen- Araújo (2004) explica que os fundos especiais, como o FETHAB, 
to, deve existir uma relação entre investimento em transportes e administrados por órgãos públicos, têm por fim assegurar recursos 
desenvolvimento. No entanto, ressalta-se que, como o setor de financeiros suficientes para a viabilização de programas específicos 
transportes é importante para a formação de capital, os recursos de interesse primordial do Estado. Ou seja, constitui-se, portanto, de 
devem ser aplicados de maneira correta, pois caso contrário, trará um produto de receitas especificadas por lei e que estão vinculadas 
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à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a motivou o aumento da desvinculação de recursos para as rodovias, 
adoção de normas peculiares de aplicação, conforme o artigo71 reduziu os níveis de investimentos em conservação e expansão da 
a 74 da Lei 4320/64. malha rodoviária. No entanto, a partir da década de 90, foram ado-

tadas duas novas medidas de financiamento do setor rodoviário: a 
concessão de rodovias para empresas privadas; e a recriação da 
vinculação de recursos através da Cide-Combustíveis.

Lacerda (2005) explica que as necessidades de investimentos 
nem sempre possuem uma correlação com a arrecadação dos 

Existem diversas formas de mobilizar recursos para investir em 
tributos. Portanto, a vinculação de recursos para aplicação em fins 

infraestrutura, sendo a maneira mais comum o financiamento dos 
específicos pode reduzir a capacidade de priorização dos gastos 

gastos com recursos provenientes dos orçamentos públicos, embo-
por parte dos governos e, como as prioridades na utilização de 

ra outras formas como as cobranças diretas dos usuários pela utili-
recursos modificam-se ao longo do tempo, a vinculação dos tributos 

zação das rodovias tenham sido cada vez mais adotadas, tanto 
não parece ser mais eficiente do que o processo em que o orça-

no Brasil como em outros países. A cobrança direta aos usuários em 
mento público busca satisfazer as demandas da sociedade. 

praças de pedágios tem apresentado dificuldades associadas 
aos elevados custos na transação de cobrança desde etapas 
como construção e manutenção até as operações de postos de 
pedágio e demais dificuldades práticas de cobrar diretamente os 

Uma das maneiras de se aumentar o nível de investimentos no usuários pela provisão de infraestrutura.  A principal solução 
setor de transportes é através das 'Parcerias Público-Privadas' (PPPs), encontrada por diversos países para o financiamento das rodovias 
instituídas através da Lei Federal 11.079, de 30 de dezembro de 2004. tem sido a criação de impostos incidentes sobre bens e serviços 
O objeto dessas parcerias entre o setor público e o setor privado complementares às rodovias, como os combustíveis (LACERDA, 
pode ser a prestação total ou parcial de um determinado serviço, o 2005).
desempenho de uma atividade de competência da administração Grande parte das rodovias brasileiras foi construída com a 
pública e, ainda, a realização de uma obra para a administração utilização de recursos do Fundo Rodoviário Nacional (FRN). Lacer-
pública, que poderá ser alienada, locada ou arrendada. Este tipo da (2005) explica que esse fundo, criado em 1945, era constituído 
de parceria envolve a utilização dos recursos privados, a fim de que de recursos captados pela União, inicialmente através da arreca-
o Estado atinja seus objetivos e permite que o setor privado realize dação de um imposto sobre combustíveis e lubrificantes e, posteri-
negócios em atividades que sempre foram desenvolvidas exclusiva-ormente, com parte da arrecadação de um imposto sobre os ser-
mente pelo setor público (BORGES; BOZOTI, 2003).viços rodoviários de transporte de cargas e de passageiros, além 

Borges e Bozoti (2003) explicam que este tipo de parceria ori-de uma taxa que incidia sobre a propriedade de veículos. Os 
ginou-se na Europa, mais especificamente na Inglaterra, que busca-recursos eram destinados à implantação do Plano Rodoviário Naci-
va maneiras de fomentar investimentos para setores importantes onal e auxiliava financeiramente os estados na execução dos seus 
sem que houvesse o comprometimento dos escassos recursos públi-investimentos no setor rodoviário.
cos. Nos países da Europa, as PPP foram utilizadas como uma forma Para o autor, a Constituição Federal de 1988 que proibiu a 
intermediária entre a concessão de serviços públicos pelo Estado e vinculação de receitas de impostos para fins específicos e, assim, 

FORMAS DE INVESTIMENTOS GOVERNAMENTAIS EM INFRAESTRUTURA 
DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
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a privatização dos mesmos. Além da Inglaterra, outros países parceria, deve-se verificar: a) Se existem retornos positivos à socie-
como Portugal, utilizaram as PPPs para realização de obras de dade; b) Necessidade de se adotarem tarifa justas; c) O comprome-
infraestrutura como a construção de estradas e a utilização de um timento da iniciativa privada com a implantação e a operação do 
modelo de pedágio-sombra, ou seja, sem a ocorrência de empreendimento; d) Se a parceria está sendo atrativa financeira-
cobrança do pedágio ao usuário. mente para o parceiro privado; e) A possibilidade de condiciona-

Diante da já conhecida necessidade do Brasil realizar inves- mento do pagamento pelo setor público ao parceiro privado; e f) A 
timentos em obras de infraestrutura e da pouca disponibilidade de aceitação da operação do empreendimento sob a ótica privada e 
recursos públicos, agravada pelas restrições fiscais, legais e orça- de direito privado, mas com regulação e fiscalização do ente públi-
mentárias, as PPPs podem ser viáveis para que os investimentos co.
possam realmente acontecer no país. No entanto, como ressalta- Os investimentos em rodovias também podem ocorrer na 
do por Borges e Bozoti (2003), no caso brasileiro é importantíssimo o modalidade de concessões. A principal diferença entre as Parcerias 
julgamento da conveniência de utilização das PPPs em determi- Público-Privadas e as concessões deve-se ao fato de que as PPPs 
nados setores. Portanto, é necessário analisar as principais ques- aplicam-se às rodovias cuja densidade de tráfego não é suficiente 
tões envolvidas na aplicação dessa modalidade de parceria no para cobrir os seus custos. Sendo assim, o setor público transfere 
país. Além disso, devem-se respeitar os processos de licitação e recursos para os operadores das rodovias com a finalidade de cobrir 
dividir responsabilidades entre órgãos colegiados, caso esse mode- a diferença entre o valor arrecadado dos usuários através de pedá-
lo de gestão venha a ser utilizado no país. gios e o valor necessário para que a atividade seja rentável. Já no 

Giambiagi e Além (1999) apontam que alguns requisitos sistema de concessões rodoviárias as receitas devem ser suficientes 
importantes devem ser verificados para que ocorra a viabilização para cobrir os custos da rodovia, de forma que não seja necessário 
de parcerias entre o setor público e privado, principalmente quan- que o governo transfira recursos para os operadores das rodoviárias. 
do se trata do setor de infraestrutura. Eles destacam que com a (LACERDA, 2005).
parceria firmada deve-se ter a percepção de que novos investi- Essa forma de consórcios foi sancionada pela Lei Federal 
mentos em infraestrutura não podem ser assumidos unicamente 11.107 de 06 de abril de 2005 e regulamentada pelo Decreto 6.017, 
pelo Estado ou pelo setor privado. Além do mais, cabe ao Estado de 17 de janeiro de 2007, e foi incentivada na administração do 
definir em quais segmentos de infraestrutura seria desejável a parti- governador do estado de Mato Grosso, Blairo Maggi, pelo fato de 
cipação da iniciativa privada, bem como quais os segmentos que possibilitar a descentralização e a cooperação nas ações entre 
devem ser de competência exclusiva do Estado. estado e municípios na busca do desenvolvimento. 

Borges e Bozoti (2003) explicam que para as Parcerias Públi- Em Mato Grosso, os consórcios rodoviários, embora em fase 
co-Privadas apresentarem benefícios à sociedade como um todo, de adequação à legislação, demonstram que essa modalidade 
devem antes proporcionar ao setor público alguma economia ou pode ser importante para obter melhorias nas rodovias estaduais, 
ganho de eficiência, caso contrário, compensaria ao Estado con- através de parcerias entre o Governo Estadual, por meio da SINFRA, 
tinuar investindo sozinho. Assim, a tomada de decisão em favor da os municípios e a iniciativa privada, representada pelos produtores 
utilização desse tipo de parceria deve ter como premissa a existên- rurais.
cia de uma definição legal do objeto de trabalho e das metas, por 
parte do governo. Durante o período em que está ocorrendo a 
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FUNDOS ESPECIAIS

DISPOSIÇÕES LEGAIS DO FETHAB

do FETHAB em Mato Grosso, o estado de Mato Grosso do Sul criou, 
em 11 de junho de 1999, o Fundo de Desenvolvimento do Sistema O modelo de concessões rodoviárias pode apresentar signi-
Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDERSUL), com o ficativo desempenho para a melhoria do modal rodoviário, no 
objetivo de solucionar parte dos problemas de conservação das entanto, esse modelo por si só, não é capaz de resolver todos os 
estradas estaduais. Os recursos desse Fundo seriam adquiridos atra-problemas desse modal. Diante desse cenário, alguns governos 
vés da contribuição de usuários diretos da malha viária estadual, ou estaduais têm buscado alternativas diferenciadas de investimen-
seja, proprietários de postos de combustíveis e de frigoríficos e os tos no setor, como por exemplo, os fundos rodoviários, que arreca-
produtores rurais. A cobrança do FUNDERSUL funcionaria como se dam recursos de diversas áreas, principalmente relacionadas ao 
fosse um pedágio incidente sobre o ICMS em operações internas de setor de combustíveis e ao setor agropecuário, e os destinam às 
produtos agropecuários e de combustíveis e os recursos provenien-obras de infraestrutura rodoviária.
tes da arrecadação seriam destinados exclusivamente para obras De acordo com Vieira (2006), os fundos são receitas utiliza-
de melhorias nas estradas.das para um determinado fim. A denominação de fundos especi-

Outros estados além de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ais decorre do fato de esses fundos assegurarem um fluxo de recur-
também aderiram à criação de Fundos Rodoviários como alternati-sos permanentes para despesas que são diferenciadas das demais 
va para arrecadação de novos recursos que possam ser destinados pela importância que apresentam.
à melhoria do modal rodoviário. Na maioria desses fundos especiais, A Lei nº 4.320/64 institui as normas gerais de direito financeiro 
os recursos provêm de diversas dotações, incluindo quase sempre para elaboração e controle de orçamentos e balanços, e é essa 
taxações sobre operações com combustíveis, como pode ser verifi-lei que regulamenta a criação dos fundos especiais. Estes devem 
cado em Minas Gerais, no Paraná e Goiás.estabelecer, em suas respectivas leis: os objetivos; as receitas e 

despesas; o órgão da administração pública ao qual o fundo será 
vinculado (assim sendo, o fundo não se caracteriza como uma 
pessoa jurídica); a designação de seu gestor; contabilidade e 
orçamento próprios; prestação de contas da gestão responsável; Tendo em vista a precariedade do sistema de transportes em 
e, a destinação do saldo apurado em balanço de exercício. Mato Grosso, o estado é colocado frente à dificuldade de viabiliza-

Vieira (2006) explica que existem mais custos do que benefí- ção de recursos para realizar a modernização do sistema rodoviário, 
cios em relação à grande maioria dos fundos estaduais, pois os haja vista a escassez de recursos nos cofres públicos para investi-
mesmos envolvem excessiva burocracia de seus conselhos, direto- mentos em infraestrutura. Assim, foi instituído, durante o governo de 
rias e órgãos de controle, além de enrijecer e aumentar de forma Dante Martins de Oliveira, através da Lei nº. 7.263 de 27 de março de 
artificial os orçamentos através de vinculações excessivas e criar 2000, o FETHAB, em substituição ao Fundo Rodoviário Estadual (Lei 
duplicidades de intervenção sobre o mesmo objeto. Além disso, as 6919/97).
políticas públicas estaduais não apresentam sinais de significativas  Os fundos especiais criados pelo governo têm referência em 
melhorias ou prejuízos pela existência de fundos especiais, com dispositivos legais e constitucionais determinados na lei orçamentá-
exceção apenas do setor de infraestrutura de transporte e habita- ria anual e as condições para seu funcionamento são estabelecidas 
ção. por lei complementar, conforme disposto na Constituição Federal 

Abreu e Silva (sd) demonstram que antes da implantação (CF), Art. 165, § 9º, II. É vetada a vinculação de impostos aos fundos 
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especiais, a não ser nas áreas de saúde e educação, em conso- Governo Federal e o Governo do Estado para aplicação em rodovi-
nância com a CF, Art. 167, IV. as e habitação; contribuições e doações de pessoas jurídicas de 

De acordo com Sanches (2002) apud Vieira (2006) os fundos direito público e privado, para fins específicos; contribuições, doa-
foram criados com a finalidade de reduzir a centralização das ções e convênios de financiamentos de organismos internacionais 
atividades que envolviam o destino das despesas públicas. No também para aplicação no Sistema de Transporte e Habitação; de 
entanto, afirma-se que a descentralização dos recursos pode recursos provenientes de outras rendas e recursos provenientes da 
refletir em problemas para a administração pública, caso os recur- arrecadação relativa a operações com soja, gado, algodão, made-
sos sejam utilizados de forma não racional. ira, combustíveis e gás natural e demais receitas descritas no artigo 

Conforme disposto na Lei 4.320/64, a lei de criação de qual- 5º da Lei de número 7.263/00.
quer fundo deve expressar quais objetivos se pretendem alcançar Conforme a lei de criação do FETHAB, os recursos provenien-
com sua instituição, bem como quais serão as fontes de receitas e tes da arrecadação devem ser depositados na conta única do esta-
de que forma elas serão utilizadas. O fundo deve ser vinculado a do, junto ao Banco do Brasil, em nome da Secretaria de Fazenda e 
um órgão da administração pública e apresentar um conselho sua utilização deve atender exclusivamente a obras e serviços do 
diretor. Embora vinculado a uma secretaria, como é o caso do Sistema de Transporte e Habitação do Estado, sendo destinados, de 
FETHAB, o fundo deve ainda, possuir orçamento e contabilidade acordo com a SINFRA, 30% para o setor de habitação e os 70% res-
próprios. tantes destinados às obras do setor de transporte rodoviário. Os 

Desde sua criação através da lei nº 7.263/2000, o FETHAB recursos podem ainda ser utilizados a título de contrapartida da cele-
está vinculado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e os recur- bração de convênios com a União, quando o objeto for referente a 
sos provenientes de sua arrecadação destinam-se a financiar o obras e serviços do Sistema de Transporte e Habitação e ainda na 
planejamento, execução, acompanhamento e avaliação de aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários, bem como 
obras e serviços de transportes e habitação em todo o território para execução de travessias rodoviárias em perímetro urbano. Está 
mato-grossense, respeitado o seguinte: até 30% dos recursos arre- expressa na lei a vedação em relação à utilização de recursos do 
cadados devem ser destinados à construção de unidades habita- FETHAB para despesas com pagamento de salários e quaisquer 
cionais. outras despesas com pessoal.

O FETHAB é presidido por um Conselho Diretor presidido pelo 
Secretário de Infraestrutura, que é também o Diretor Executivo e 
esse Conselho tem como atribuições a formatação de políticas de 
aplicação dos recursos e apreciação da prestação de contas, O desenvolvimento da pesquisa e da coleta de dados iniciou-
propor à SEPLAN o orçamento-programa da unidade orçamentá- se em maio de 2007, através de informações obtidas por meio da 
ria, encaminhar as demonstrações financeiras ao Tribunal de Con- internet, mais especificamente em sites oficiais do Governo do Esta-
tas e representar o FETHAB perante a sociedade, perante os entes do de Mato Grosso e suas Secretarias e alguns dados foram obtidos 
do Poder Executivo Estadual, junto à Assembléia Legislativa, Poder através de informes como livros de autoria do governo, além de tra-
Judiciário e Administração Pública em geral. balhos e análises desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado. 

As receitas do FETHAB provêm de transferências à conta do Os dados referentes ao demonstrativo das receitas de Mato 
Orçamento do Estado, recursos decorrentes de convênios entre o Grosso entre 2000 e 2006 e as receitas exclusivamente do FETHAB 

MÉTODO E DADOS
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para o mesmo período estão expressos em milhões de reais e 
foram retirados de informações dos balanços anuais do estado, 
disponíveis no endereço eletrônico da SEFAZ.  A Tabela 1 apresenta o valor total das receitas arrecadadas 

O montante de recursos destinados por cada fonte ao trans- no estado de Mato Grosso entre os anos de 2000 a 2006 e destaca 
porte rodoviário do estado, assim como os dados sobre os projetos algumas delas, como as receitas tributárias e as receitas de contribu-
financiados com recursos exclusivamente do FETHAB provêm de ições, nas quais se enquadra o FETHAB.
tabelas fornecidas pela SEPLAN. Os valores obtidos na própria 
Secretaria estão expressos em milhões de reais e as tabelas apre-
sentadas foram modificadas unicamente em relação ao seu for-

Tabela 1 - Demonstrativo da Receita do Estado entre 2000 e 2006 (Em 
mato e alguns itens de menor significância foram suprimidos e colo-

milhões de reais)
cados como “outras fontes” ou “outros projetos”, para fins de sim-
plificação e melhor adequação aos objetivos do presente traba-
lho. 

São apresentados ainda no capítulo 3, os projetos executa-
dos pela Superintendência de Obras de Transportes da SINFRA, 
bem como o valor de cada projeto para os anos de 2003 a 2006. Os 
dados, fornecidos pela SINFRA, estão expressos em milhões de 
reais. Para complementações de informações e para a coleta de 
outros documentos in loco, foram realizadas ainda, visitas ao Tribu-
nal de Contas do Estado, onde foi possível ter acesso a um estudo 
da Comissão Técnica de Melhoria do Orçamento. Esse estudo foi 
de fundamental importância para a realização deste trabalho, 
pois apresenta um conceito geral sobre fundos especiais, tais 
como o FETHAB e ainda, emite pareceres sobre os mesmos.

Fonte: Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso - SEFAZ 2000-2006. 
Dados trabalhados.

A fim de que possa ser verificada a importância do FETHAB Considera-se conveniente efetuar uma comparação entre as 
para o setor de transporte rodoviário do estado, faz-se necessário receitas provenientes do FETHAB e as demais receitas, para que se 
estabelecer uma comparação entre as receitas provenientes possa demonstrar se a arrecadação do FETHAB apresenta um per-
deste fundo e as demais receitas do estado, assim como uma com- centual significativo em relação ao total arrecadado pelo estado, e 
paração entre a aplicação de tais receitas. Para tanto, as tabelas se isso for confirmado, fica expressa a importância do FETHAB pelo 
relacionadas a seguir servirão de auxílio para a análise dos dados e menos no que diz respeito à sua capacidade de gerar receitas que 
para que possam ser realizadas as conclusões do trabalho. podem ser transformadas em investimentos no estado. A análise da 

Tabela 1 deve levar em consideração que foram especificadas ape-

 ANÁLISE DAS RECEITAS DO ESTADO 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
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nas algumas receitas, para fins de simplificação e melhor adequa- em torno de 63% do total, seguido pelo segmento da soja com apro-
ção ao objetivo pretendido que é o de comparar a arrecadação ximadamente 22% e pelo segmento de gado com 7% do total. Embo-
do FETHAB em relação à receita total do estado e deve-se ainda ra a arrecadação em 2004 tenha sido 27,64% maior em relação ao 
esclarecer que o FETHAB faz parte das receitas de contribuições ano anterior, o governo previa uma arrecadação acima de 280 
econômicas. milhões de reais, mas atingiu apenas 278,4 milhões de reais, o que o 

Em 2000 as receitas totais do estado de Mato Grosso soma- obrigou a reduzir as metas das obras, como por exemplo, os consór-
ram em torno de 2,3 bilhões de reais e 62% desse valor correspon- cios rodoviários, cuja estimativa inicial era a conclusão de 800 quilô-
dem às receitas tributárias. A arrecadação do FETHAB representou metros de asfalto e, no entanto, foram concluídos apenas 500 quilô-
no ano pouco mais de 1% do total arrecadado pelo estado. Em metros.  
2001 esse percentual subiu para cerca de 5% da receita total, apre- No ano de 2005, o total arrecadado pelo estado já somava 
sentando um crescimento bastante significativo de 67% em rela- mais de 5 bilhões de reais, um crescimento de 10,79% em relação a 
ção ao ano anterior. Já em 2002, a arrecadação do FETHAB corres- 2004 e 25,21% em relação a 2003. As receitas tributárias em 2005 
pondeu a cerca de 3% da receita total e apresentou um cresci- foram responsáveis por cerca de 63% da receita total do estado. As 
mento bem menos significativo de 11% em relação a 2001. receitas de contribuições, por sua vez, foram responsáveis por cerca 

Percebe-se que em 2003 do total arrecadado pelo estado, de 9% do total arrecadado e o FETHAB atingiu no período o total de 
que soma mais de quatro bilhões de reais, cerca de 65% provém R$ 294,8 milhões, ou seja, 5,5% do total arrecadado em 2005. Em 
das receitas tributárias. As receitas de contribuições, nas quais se 2005, a arrecadação do FETHAB atingiu 294,82 milhões de reais. Em 
enquadrada o FETHAB, corresponderam a cerca de 7% da receita torno de 57% do total arrecadado correspondeu à arrecadação do 
total do estado no período e o FETHAB, foi responsável por quase segmento de combustíveis. A segunda maior arrecadação no ano 
72% das receitas de contribuições e por 5% da receita total do esta- foi do segmento da soja, que representou 26% do total arrecadado 
do no mesmo período. Ainda em 2003, a arrecadação do FETHAB no período. Em seguida, com quase 10% aparece o segmento de 
atingiu 201,44 milhões de reais. Deste valor, em torno de 61% corres- gado, que representou a terceira maior arrecadação. Segundo 
pondeu à arrecadação de recursos do segmento de combustíve- dados da SINFRA-MT, a perspectiva do Governo do Estado era de 
is. A segunda maior arrecadação correspondeu ao segmento da chegar a 300 milhões de reais no ano, no entanto, a crise do agrone-
soja, que representou cerca de 24% do total arrecadado no perío- gócio refletiu negativamente na arrecadação, já que as contribui-
do. Em seguida, com 8,18% aparece o segmento de gado que ções do FETHAB são cobradas sobre o óleo diesel, soja, algodão, 
representou a terceira maior arrecadação em 2003. madeira e gado, ou seja, todas elas atividades ligadas ao setor pro-

Em 2004, as receitas tributárias representaram 66,49% da dutivo.
receita total do estado no período. Já as receitas provenientes das Dentre os segmentos em que é cobrada taxa do FETHAB, ape-
contribuições totalizaram 278,4 milhões de reais, se mantendo no nas três apresentaram crescimento na arrecadação em compara-
nível de 7% em relação à receita total. Comparando o total dos ção com o ano de 2004. São eles, o segmento produtivo de algodão 
recursos arrecadados através da cobrança do FETHAB com a rece- que arrecadou em torno de 24% a mais que no ano anterior, o seg-
ita total do estado no ano de 2004, verifica-se que a contribuição mento de gado com crescimento de 28% em sua arrecadação e o 
desse fundo ao tesouro estadual foi de 5,80%. Neste ano, o seg- segmento da soja com 22% a mais que o valor arrecadado em 2004. 
mento de combustíveis foi o responsável pela maior arrecadação, A redução da arrecadação total de um ano para outro foi decor-
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rente da queda da arrecadação do segmento de combustíveis, 
quase 5% e da queda significativa da arrecadação do setor made-
ireiro, em torno de 15%. Segundo dados da SINFRA (2005), de janeiro de 2003 a junho 

Em 2006, as receitas tributárias representaram cerca de 61% de 2005 foram construídos 452,41 quilômetros de asfalto novo 
da receita total do estado no período e as contribuições econômi- somente com a utilização de recursos do FETHAB e apenas 81,4 qui-
cas registraram uma arrecadação de R$ 313,8 milhões de reais, lômetros através de parcerias com o governo federal. Ainda no ano 
cerca de 4% a menos que o valor arrecadado no ano anterior. O de 2005, através do programa rodoviário do estado, denominado 
motivo desta redução foi a queda da arrecadação do FETHAB, Estradeiro, foram asfaltados 1.102 quilômetros de rodovias, através 
cuja previsão inicial do governo totalizava o montante de 358,56 da modalidade de Consórcio Rodoviário, na qual o Estado divide os 
milhões de reais, sendo que o realizado foi de apenas 275,9 valores e as responsabilidades com as associações de produtores 
milhões. A queda da arrecadação do FETHAB no ano de 2006 em rurais. Já com os recursos exclusivamente do FETHAB foram asfalta-
relação a 2005 foi de 6,85%, o que fez com que sua parcela de con- dos 463,19 quilômetros.
tribuição em relação à receita do estado caísse em 0,7% em com- Na Tabela 2, é realizada a comparação em relação à aplica-
paração ao ano anterior, uma vez que em 2006 as receitas do ção dos recursos no setor de transporte rodoviário do estado de 
FETHAB corresponderam a 4,8% do total arrecadado, contra 5,5% Mato Grosso entre os anos 2000 a 2006. Pode-se notar que do total 
no ano de 2005. de recursos aplicados no setor de transportes de Mato Grosso entre 

O estado de Mato Grosso arrecadou no período de 2000 a 2000 e 2006, o valor aplicado com recursos unicamente do tesouro 
2006 o montante de 27.437,41 milhões de reais. O FETHAB, por sua do estado não se apresenta de forma muito expressiva, uma vez 
vez, arrecadou no mesmo período 1.297,30 milhões de reais, ou que analisando a tabela acima, verifica-se que com exceção do 
seja, sua arrecadação representou 4,7% da receita total do esta- ano de 2002 em que tais recursos representaram em torno de 29% do 
do. Ao se analisar apenas os anos de 2003 a 2006, período em que total aplicado no setor, os demais anos apresentaram índices bem 
a arrecadação do FETHAB teve uma elevação bastante significati- menores, como 11,08% em 2000, 5,91% em 2001, 12,03% em 2003, 
va, sua participação sobe para 5,2%. 5,37% em 2004, menos de 1% em 2005 e pouco mais de 1% em 2006.

Pode-se notar que a arrecadação do FETHAB vem crescen- Os valores expressos na tabela como “outras fontes” provêm 
do a cada ano, com exceção de 2006, em que a arrecadação de recursos de operações externas de crédito, recursos arrecada-
caiu em torno de 6,8%, provavelmente em decorrência da crise dos de convênios firmados pelos órgãos da administração indireta, 
enfrentada pelo agronegócio no período. O responsável pela recursos do Prodeagro, do Fundo do Valor do Petróleo de Produção 
maior arrecadação em todos os anos analisada é o segmento de Nacional, entre outros.
combustíveis, que representa em média 60% do total arrecadado, 
seguido do segmento da soja, com uma média de 25% e gado 
com uma média de 9% do total da arrecadação. Tabela 2 - Recursos aplicados no transporte rodoviário de Mato Gros-

so (Milhões de reais) 

ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO

REVISTA ELETRÔNICA 4    DOCUMENTO MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 

176



relacionados unicamente ao setor de transporte rodoviário do esta-
do de Mato Grosso, com utilização de recursos exclusivamente do 
FETHAB, para os anos de 2000 a 2006.

Somente na pavimentação de rodovias foram gastos em 
torno de 441 milhões de reais entre os anos de 2000 e 2006. No 
mesmo período, aproximadamente 75 milhões de reais foram desti-
nados aos municípios, com a finalidade de auxiliá-los na execução 
das obras ligadas ao transporte rodoviário. Verifica-se ainda que 
mais de 125 milhões foram gastos na restauração e conservação de 
rodovias pavimentadas e em relação às rodovias não pavimenta-
das, que são a maioria no estado, esse valor chega e cerca de 253 
milhões de reais.

A Tabela 4 apresenta os projetos executados no setor de 
Fonte: Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - transportes em geral do estado, no período de 2003 a 2006, pela 
SEPLAN 2000-2006. Dados Trabalhados.   Superintendência de Obras de Transporte (SUOT). Verifica-se que 

quase 4 mil quilômetros das rodovias estaduais que possuem pavi-
Com a análise da Tabela 2 é possível verificar a importância mentação passaram por obras de conservação e restauração 

do FETHAB para o sistema de transporte rodoviário do estado, uma entre 2003 e 2006.
vez que os recursos provenientes da arrecadação desta contribui-
ção são muito significativos, principalmente quando comparados 
ao total de recursos destinados a esse sistema. Embora com 
pequena queda no ano de 2005, o montante de recursos vem 
aumentando a cada ano, chegando a representar quase 85% do 
total investido pelo estado no transporte rodoviário em 2003 e 
quase 82% em 2006. 

Entre 2000 e 2006 foram investidos no transporte rodoviário 
de Mato Grosso, 988,01 milhões de reais provenientes de recursos 
do FETHAB, sendo que quando se analisa o período compreendido 
entre 2003 a 2006, verifica-se que esse montante é de 753,2 
milhões. Em termos percentuais, os recursos do FETHAB representa-
ram 73% dos investimentos no setor entre os anos de 2000 a 2006 e 
de 2003 a 2006 a participação do FETHAB foi ainda mais significati-
va, chegando a representar 84% em relação ao total de investi-
mentos destinados ao setor.

A Tabela 3 demonstra os valores despendidos com projetos 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

destinados à malha rodoviária de Mato Grosso, o FETHAB 
correspondeu a uma média de 73% do total investido entre 2000 e 
2006. Quando se analisa apenas os anos de 2003 a 2006, a 
participação do FETHAB chegou a corresponder a quase 82% de 
tudo o que foi investido na malha rodoviária do estado neste 
período.

Outro fator que demonstra a relevância do FETHAB para 
Mato Grosso está relacionado ao aspecto social, uma vez que a 
legislação aplicada ao mesmo estabelece que um total de até 30% 
do montante dos recursos arrecadados, deve ser dirigido ao setor 
de habitação popular.        

Diante de todo o exposto avalia-se que, embora já seja 
papel do poder público realizar investimentos em habitação e 
transportes por meio de suas atuais fontes de arrecadação 
tributária, que por sua vez já representam uma carga elevadíssima à 
economia do país, o FETHAB consolidou-se como uma ferramenta 
fundamental ao setor de transporte rodoviário do estado de Mato 
Grosso, tendo em vista a sua representatividade tanto na 
arrecadação, quanto nos investimentos realizados no referido setor.

Vale ainda a ressalva de que quanto maiores os 
investimentos no setor de logística do estado, mais elevados 
poderão ser também os recursos investidos pela iniciativa privada, 
revertendo-se em diversos ganhos, como o aumento da produção, 
além de uma maior geração de empregos e divisas.  O presente artigo procurou abordar principalmente no que 

diz respeito aos aspectos econômicos, a importância do FETHAB 
para a malha rodoviária do estado de Mato Grosso, uma vez que a 
mesma é extremamente relevante para o escoamento da 
produção e consequentemente para o desenvolvimento do ABREU, Silvana; SILVA, Eliane Cabral. Transporte e Desenvolvimento 
estado. Regional: O Fundersul no Mato Grosso do Sul. Sd. Disponível em: 

A importância do FETHAB como fonte arrecadadora de <http://www.ucdb.br/coloquio/arquivos/eliane.pdf>. Acesso em: 
recursos para o Governo Estadual pôde ser constatada durante o 15/09/2007.
período analisado no presente estudo, tendo em vista que o 
mesmo correspondeu a uma média de 4,7% de todas as receitas ARAÚJO, Inaldo da Paixão Santos. Contabilidade Pública: da teoria 
realizadas no estado entre os anos de 2000 e 2006. à prática. São Paulo: Saraiva, 2004.

No que tange especificamente ao total de recursos 
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PRODUTOS ALIMENTARES VILA BELA DA SANTÍSSIMA 
TRINDADE - (1781/ 1790)

RESUMO

ABSTRACT 

Masília Aparecida da Silva Gomes
ma_silvagomes@yahoo.com.br

Este texto integra uma pesquisa maior a respeito da configuração de múltiplas paisagens agrícolas no termo 
de Vila Bela da Santíssima Trindade, entre os anos 1752 a 1790. Objetiva discutir as trocas culturais ocorridas nas práti-
cas alimentares da sociedade colonial que se formou em uma vila de fronteira, Vila Bela da Santíssima Trindade, 
criada em 1752 para ser a primeira capital da capitania de Mato Grosso (1748). Localizada na fronteira oeste entre 
os impérios luso e espanhol na América portuguesa, sua criação foi uma das principais estratégias lusas para delimi-
tar suas fronteiras, e assim assegurar a Portugal as vitórias no Tratado de Madri. Foi utilizado um vasto corpus docu-
mental impresso e manuscrito, de arquivos ainda pouco explorados.

Palavras-chave: Trocas culturais, Vila Bela da Santíssima Trindade, fronteira oeste.

This article is an integrant part of a large research about the configuration of multiple agricultural landscapes 
in Vila Bela da Santissima Trindade between the years of 1752 to 1970. In this specific text, the aim is to discuss the cul-
tural exchange that occurred during the colonial society feeding that was formed in a frontier village. Doing so, I 
focused my attention in Vila Bela da Santissima Trindade, founded in 1752 to be the first capital of the captaincy of 
Mato Grosso (1748). Frontier village between the Portuguese and the Spanish empires, its foundation in this place was 
one of the main Portuguese strategies to bound the west frontier and that way assure to Portugal the main victories in 
the Madri trade. To weave the narrative web I make use of a large range of documentary corpus which contempla-
tes a great part of printed documentation, manuscript documentation of files very little explored.

Keywords: Cultural exchange, Vila Bela da Santíssima Trindade, West frontier
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A
comissões demarcadoras, uma do Norte e outra do Sul, que deveri-

 alimentação é um importante componente na formação am percorrer e fazer o reconhecimento do território fronteiriço em 
de hierarquia social e de identidade, servindo para tecer disputa.
redes de sociabilidades, e mesmo para impor limites e fron- No período analisado, a Capitania de Mato Grosso era com-

teiras. Desse modo, alimentar-se não é apenas repor energias posta pelos termos do Mato Grosso, e o do Cuiabá². A Capitania 
necessárias para a manutenção do corpo; mais que isso, é um ato limitava-se com a do Grão-Pará ao norte, com as de Goiás e São 
simbólico, compartilhado e adquirido no processo de socializa- Paulo, ao sul, e a oeste com as possessões de Espanha. Na segunda 
ção. Seguindo Giard, consideramos que, na avaliação do que se metade do século XVIII, a capitania de Mato Grosso foi percorrida 
leva à mesa estão contidos fatores religiosos, políticos, econômi- por duas comissões demarcadoras de limites: a primeira entre os 
cos, geográficos, culturais e simbólicos. Portanto, a alimentação é anos de 1753 e 1754, e a segunda na década de 80 dos Setecentos, 
um indicativo importante a ser analisado quando se visa estudar entre os anos de 1781 a 1790.
uma dada sociedade em um dado espaço e momento historica- Foi nesse contexto de alargamento, expansão e definição de 
mente determinados (GIARD, 1996). fronteiras, que em 1753 chegou ao território da Capitania de Mato 

Neste artigo, optamos por demonstrar a importância das Grosso a “Terceira Partida”, que deveria fazer o reconhecimento 
práticas alimentares na Capitania de Mato Grosso no período 1752 das mais de 500 léguas do território, que integrava a comissão 
a 1790, por meio da análise de parte da documentação produzida demarcadora de limites do Sul (GUERREIRO, 1999, p-30-31), formada 
durante o processo de elaboração de tratados de limites. “Parti- pelos cartógrafos José Custódio de Sá e Faria, e Miguel Cierra, do 
da” foi à denominação que recebeu cada equipe de técnicos lado português. Pelo lado espanhol, era formada pelos comissários 
que integrava as comissões demarcadoras de limites, e a elas foi Manuel Antônio Flores, e pelo jesuíta José Quiroga. Essa comissão 
dada à incumbência de “reconhecer e desenhar os reais contor- chegou em 4 de fevereiro de 1754 no local onde fincou o Marco do 
nos das regiões limítrofes” a serem demarcadas (COSTA, 1999. Jaurú (ROSA e JESUS, 2003).
p.210). Essas “partidas” deveriam ser constituídas por equipes mis- Entretanto, as divergências entre Portugal e Espanha nas ques-
tas, compostas por quatro oficiais portugueses e quatro espanhóis. tões limítrofes continuaram o que levou a assinatura do Tratado de El 

O Tratado de Madri assinado entre Portugal e Espanha, em Pardo, em 1761, que anulou o Tratado de Madri e, consequente-
13 de janeiro de 1750, tinha como objetivo resolver as questões mente, as “partidas”.
fronteiriças entre os dois impérios Ibéricos, e resolver definitivamen- Com a Viradeira, Portugal e Espanha se reaproximaram nova-
te seus limites em outros continentes e na América. Embasado em mente. Assim, em 1777 foi assinado o Tratado de Santo Ildefonso, 
dois princípios primordiais o direito de posse uti possidetis, e o con- que ratificou o Tratado de Madri, e confirmou seus preceitos básicos, 
ceito de “fronteiras naturais”¹ , este acordo legalizou para Portugal como o direito de posse - uti possidetis -, e o conceito de fronteiras 
a posse das terras da Amazônia, e dos atuais Rio Grande do Sul e naturais. Ficou estabelecido também que as partidas anuladas 
Mato dezesseis anos antes deveriam ser recompostas, o que aconteceu 
Grosso. no ano seguinte (1778).

Entretanto, vários problemas prejudicavam a efetivação Esta nova composição da Terceira Partida, em 1778, se dife-
desse acordo, dentre os quais o pouco conhecimento das terras a renciava em pelo menos dois aspectos da primeira formação. Pri-
serem demarcadas, e visando resolvê-lo foram instituídas duas meiro, sua nova formação contou com a presença de intelectuais 
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ilustrados, recém egressos da Universidade de Coimbra (MAXWELL, 
1996), que entre os anos de 1781 e 1790 percorreram as terras do 
Mato Grosso a serviço das “reais demarcações”. Segundo: embo-
ra as partidas devessem ser compostas por equipes mistas dos dois 
países, esses grupos jamais se encontraram em território perten-
cente à Capitania de Mato Grosso.

Entre os demarcadores destacamos os astrônomos Francis-
co José de Lacerda e Almeida, Antônio P. da Silva Pontes, e o por-
tuguês e engenheiro-militar Ricardo Franco de Almeida Serra. 
Durante o tempo que percorreram a capitania de Mato Grosso, 
esses estudiosos produziram importantes documentos, dentre os 
quais os diários de viagem que redigiram em 1781, retratando o 
percurso da viagem que fizeram desde a Vila de Barcelos até Vila 
Bela, transcorrida entre 1º de setembro de 1781 a 28 de fevereiro 
de 1782. Dentre os inúmeros aspectos destacados pelos demarca-
dores em seus diários, focalizamos os recursos alimentares encon-
trados pelos caminhos da capitania.

PELOS CAMINHOS DAS MONÇÕES DO NORTE EM DIREÇÃO À CAPITANIA 
DE MATO GROSSO

Mapa I - Parte do Brasil que compreende a navegação que se faz pelos 
três rios Madeira, Mamoré e Guaporé até a capital Vila Bela, capital do 

Governo do Mato Grosso.

Pelos longos caminhos terrestres e fluviais que levavam à 
capitania de Mato Grosso, trafegaram pessoas de diversas condi- Fonte: 
ções, em geral, em comitivas. Para se colocarem em marcha, 
havia necessidade de uma preparação cuidadosa, que levava 
meses, entre os quais o recrutamento de homens para integrarem Na representação cartográfica acima, de autoria de Ricardo 
a guarnição militar, índios para o trabalho de navegação dos rios, Franco, estão sinalizadas as dezessete cachoeiras que deveriam ser 
e para comporem as “montarias”, além de alimentos para o sus- transpostas pelos navegantes das monções do norte. O detalhe 
tento da tripulação durante a viagem. No entanto, aqueles que pontilhado em vermelho destaca o trajeto fluvial percorrido pelos 
nos legaram informações mais detalhadas foram autoridades, viajantes dessa rota em terras da Capitania de Mato Grosso pelos 
funcionários administrativos, que registraram suas experiências em rios Madeira, Mamoré, Guaporé, desde a cachoeira de Santo Antô-
correspondências e diários de viagem, nos informando sobre o nio passando pelo Forte do Príncipe da Beira, até Vila Bela. É perti-
cotidiano das viagens, o que inclui a alimentação durante os traje- nente observar que embora este mapa esteja referenciado neste 
tos (ANZAI, 2004). acervo como sendo do ano de 1777, é bem possível que não o seja, 

haja vista que Ricardo Franco só adentrou as terras da capitania no 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart543212.jpg
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ano de 1781. O equívoco na datação pode ter surgido pelo fato meiro de setembro de 1781, partiram do porto da Vila de Barcelos, 
do mapa trazer, bem ao centro, no lado superior, o registro “Parte na capitania do Rio Negro, seis canoas em direção a Vila Bela, capi-
do Brasil que compreende a navegação que se faz pelos três rios tal da capitania de Mato Grosso. Na primeira canoa seguia o 
Madeira, Mamoré e Guaporé até a capital Vila Bela, capital do comandante da expedição, capitão Ricardo Franco de Almeida 
governo do Mato Grosso, com estabelecimentos e espanhóis a Serra e sua tropa. Os astrônomos Antônio Pires da Silva Pontes e seu 
eles adjacentes”, seguido pela observação: “as possessões portu- companheiro, Francisco José de Lacerda e Almeida ocupavam a 
guesas vão de cor vermelha, e as espanholas de cor amarela, e sexta canoa, que trazia uma “bandeira larga e flâmula verde” 
assinada segundo o Tratado de Limites de 1777”.  Portanto, a data (1781, p.155), juntamente com o porta-estandarte Manoel Rebelo. 
inscrita no mapa remetia à data de assinatura do Tratado de Santo Integravam ainda a comitiva o engenheiro Joaquim José Ferreira, o 
Ildefonso, e não à data de sua confecção. Além disso, o fato do padre Álvaro da Fonseca Zuzarte , mais os práticos e os camaradas 
mapa referenciar o Forte de Coimbra e a povoação de Albuquer- encarregados do serviço pesado e navegação dos rios.
que só reforça nossa conclusão. Portanto, é um mapa fundamen- Boa parte das cargas das canoas eram compostas por manti-
tal para visualizar o espaço objeto de nossas investigações. mentos necessários para alimentar a numerosa tripulação. De acor-

Pelos rios do norte, na rota Madeira-Mamoré-Guaporé che- do com Ricardo Franco, esses alimentos compunham-se de farinha, 
garam a Mato Grosso diversas autoridades, durante toda a segun- feijão, arroz, toucinho, peixe seco (CORREA FILHO, 1994, p.410), mas 
da metade do século XVIII, como os governadores João Pedro da outras comitivas levavam também farinha de trigo, milho, tartaru-
Câmara (1764), Luís Pinto de Sousa Coutinho (1768), os integrantes gas, potes de manteiga, açúcar, chá, pimenta, vinagre, vinho bran-
da Comissão Demarcatória de Limites (1781-1782), e a Expedição co e tinto, aguardente de uva, azeite, canela, carimã, alfazema, 
Filosófica, comandada pelo naturalista Alexandre Rodrigues Ferre- aguardente de cana, tabaco (ANZAI, 2004, p.78). Vale destacar 
ira (1789). Como já informamos anteriormente, os demarcadores que muitos destes alimentos eram utilizados nas dietas aplicadas aos 
de limites, ao passarem por essa rota, entre os anos de 1781 e 1782, doentes, em decorrência das sezões que contraíam durante o traje-
registraram suas experiências em três diários de viagem, que nos to. 
revelam o passadio durante os trajetos, os alimentos selecionados Com vinte e cinco dias de viagem, Lacerda e Almeida caíram 
para viagem, e aqueles ofertados pela natureza (SERRA, 1790; doentes (1781, p.157), e além dele também sofreram com os des-
LACERDA E ALMEIDA, 1781 e PONTES, 1781). Desse modo, pudemos confortos provocados pelas fortes sezões “os capitães engenheiros 
acompanhar a viagem dessas comitivas desde sua saída da vila Ricardo Franco e Joaquim José Ferreira, o capelão Álvaro da Fonse-
de Barcelos, até sua chegada à Fortaleza da Conceição, procu- ca Zuzarte, além dos soldados, o mercador agregado que acompa-
rando fazer emergir da narrativa as práticas alimentares desses nhava a expedição e alguns índios” (1781, p.164). Em vinte e dois de 
navegantes.     novembro, já muito debilitado pelos efeitos das sezões, Ricardo Fran-

Ao iniciar os preparativos para a longa viagem, o capitão co desmaiou, e teve de ser carregado para uma canoa. À noite, 
Ricardo Franco, da “Expedição Demarcadora de Limites” encami- para revigorá-lo, aplicaram-lhe uma dieta especial: “vinho fervido 
nhou o João Pereira Caldas, que era capitão general da capitania com canela, e um frango de caldo” (1781, p.167), alimentos indica-
do Pará, uma lista contendo os itens necessários para que a via- dos para recuperar as forças aos doentes em decorrência das 
gem transcorresse com a devida tranqüilidade. Terminados os febres.
preparativos, finalmente, por volta da 6 horas da tarde do dia pri- A impossibilidade de se transportar alimentos em quantidade 

³
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suficiente para suprir as necessidades diárias dos viajantes fazia A alegria demonstrada pelos demarcadores ao encontrar 
com que, ao seguirem viagem, os produtos da caça e da pesca se tantas tartarugas se justifica, pois, além de ser uma fonte de alimen-
tornassem complementos indispensáveis na alimentação diária to, destinada a suprir as necessidades básicas de alimentação 
desses navegantes. Desse modo, durante as viagens, as expedi- humana, a tartaruga ainda possuía outras finalidades importantes. 
ções mantinham-se sempre atentas ao que a natureza podia lhes Sua carne substituía a carne de galinha na dieta destinada a recu-
ofertar, limitando-se ao estritamente necessário (HOLANDA, p.63). perar as forças dos doentes, além dos ovos também serem utilizados 

Ao chegarem à boca do rio dos Machados ou Gi-paraná, em processos de cura, como o fato que chamou a atenção de Silva 
no dia 9 de outubro, Pontes observou que “era infinito o peixe que Pontes, que registrou “ter restabelecido um furriel com ovos de tarta-
saltava na boca do rio, e muitas aves aquáticas, que estavam no ruga de uma doença nas pernas” (1781, p.159). Além do mais, dos 
rio inferior, que é de pouca água, mariscando nas sardinhas que ovos também se fazia manteiga (SERRA 1790, p.403).
fugiam dos piravibas e outros peixes que cercavam no golfão do 
rio”. E concluiu: “há sinais de ser um rio muito abundante de caça e 
peixe” (1781, p.157).  Em 12 de outubro chegaram à boca do rio 
Jamari, rio de grande extensão (1790, p.402), com águas “cristali-
nas e saborosas” (PONTES, 1781, p.159). Ricardo Franco observou 
que havia no rio “mil efeitos” (1790, p.402), com arraias, aravanãs 
(espécie de peixe pintado e liso), e piravaras (peixe de escama 
com muita espinha) (1781, p.159).

Quando o alimento era encontrado em abundância, pro-
vocava “uma satisfação admirável ao estômago dos homens”, 

como ocorreu no dia 14 
de outubro, quando a 
expedição aportou na 
f a m o s a  p r a i a  d o  
T a m a n d u á  ( 1 7 8 1 ,  
p.159). Nesse local, as 
canoas de montaria 
colheram, no espaço 
de uma noite, perto de 
duzentas e setenta tar-
tarugas e, segundo 
Ricardo Franco, cada 
uma delas podia ofere-
cer um jantar a dez 
homens (1790, p.403). 
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Em 15 de outubro a expedição iniciou o trecho mais difícil da gens, e isso acontecia devido ao calor e à umidade. Os alimentos 
viagem, ou seja, a travessia do trajeto das cachoeiras, em número que mais se estragavam eram “aqueles mal preparados, como as 
de dezessete, sendo doze no rio Madeira, e cinco no rio Mamoré. A carnes e o peixe mal salgados, amontoados nos fundos dos porões 
primeira cachoeira, a de Santo Antônio servia de baliza geográfi- das canoas”, meio apodrecidos, que acabavam por provocar 
ca entre o Estado do Pará e a Capitania de Mato Grosso. Nesta doenças. Além disso, “compravam-se farinhas mais baratas, e o sal, 

4cachoeira, após sirgar  as canoas, as cargas foram levadas para o vinagre e o azeite, que deviam entrar no tempero cotidiano, mui-
uns ranchos ou buracos de palha, que os mercadores de Mato tas vezes eram distribuídos como remédio” (ANZAI, 2004, p.162) aos 
Grosso haviam feito nas margens.  doentes. Esses maus efeitos foram experimentados pelos demarca-

Ao chegarem à segunda cachoeira, a do Salto, o astrôno- dores, e Silva Pontes registrou que, ao chegar à cachoeira das Ara-
mo Pontes registrou: “as pequenas serras que acompanham estas ras, em 20 de novembro, “a chuva fazia difícil a caça e a pesca, e 
cachoeiras têm muita salsaparrilha e muito cacau pelas margens”. foram desagradáveis esses dias porque a farinha corrupta de man-
Além dos frutos da mata, ressaltou Pontes “que a grande baía que dioca, sem o socorro de caça, não produzia mais que danos e 
na cachoeira recebe o tombo das águas está tão empilhada de moléstias” (1781, p.164). 
peixe, que os arpões se faz aí grandíssima festa de tambaquis, pira- Continuando a marcha, no dia 8 de dezembro, a expedição 
vibas e piraputangas” (1781, p.160).  chegou à cachoeira da Misericórdia, e durante a caça foi encon-

Em vinte e nove de outubro, a expedição chegou à quinta trado um macaco cuja espécie, segundo Pontes era desconheci-
cachoeira, a do Salto do Girau, considerada muito trabalhosa. No da, e que na capitania chamavam “Paravaku” (1781, p.168). 

5caminho para o porto das canoas, no varadouro  onde Pontes Após vencer a última das doze cachoeiras do rio Madeira, a 
afirmou ter ido duas vezes, “encontrou grande roça, e tudo lhes foi expedição continuou a subi-lo, e ao chegarem à confluência do rio 
de grande socorro: o aipim, que é uma espécie de mandioca, e Madeira com o Mamoré, em 14 de dezembro, Ricardo Franco nos 
muito milho” (1781, p.24), que Ricardo Franco disse estar verde. oferece uma síntese das potencialidades econômicas do rio Madei-
Lacerda e Almeida completaram, registrando que, além dos pro- ra, no tocante à produção de fontes alimentares: 
dutos que ofereciam como bananas, mandiocas, batatas e carás, 
os índios Puma, que ali residiam, e que já estiveram aldeados, auxi-
liavam os navegantes que aportavam naquela cachoeira, e aju-

6
davam a varar   as canoas (1781, p.24).

Navegando as águas do rio Abuna, que entra no Madeira 
na margem Ocidental, no dia 18 do mês de novembro, Silva Pontes 
comentou que “mostra ser um rio muito piscoso, porque se via uma 
multidão de várias espécies de peixes saltando diante da canoa”. 
E completou: “toda a margem esquerda do rio Madeira que cos-
teamos neste dia é um contínuo bosque de cacaueiros, e em cer-
tos tempos têm regalo e remédio para a vida nas muitas frutas que 
dão as ditas margens” (1781, p.164)

A “corrupção dos alimentos” era muito comum nestas via-

São as  margens  do r io  da Madei ra ,  
principalmente a oriental, desde a sua 
desembocadura no Amazonas  até  a  
confluência no Mamoré, formada por terreno 
sólido, e o mais próprio para uma grande cultura, 
[...], e todos os rios que deságuam nele, suposto 
que de mediana grandeza, são navegáveis por 
muitas léguas, havendo em todos eles, e no 
mesmo Madeira, todos os efeitos que fazem a 
riqueza do país das Amazonas, como salsa, 
cravo, cacau, pexiri, gomas, etc. É este grande 
rio saudável e fartíssimo de tartarugas, e de mais 
de 30 espécies de peixes diferentes, e alguns de 
tal grandeza, que podem alimentar vinte 
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homens. As aves são igualmente abundantes e 
diversas (SERRA 1790, p.416). 

Tendo empoado os cabelos pela primeira vez, 
desde que saímos do Rio Negro, e fazendo-nos 
novidades até a vista dos cavalos e do leite que 
tomamos, e socorridos de açúcar e chocolate, já 

Mato Grosso.

Finalmente, em 27 de dezembro a expedição conseguiu ven-
Na travessia da segunda cachoeira do Mamoré, na qual cer a travessia das dezessete cachoeiras, trajeto mais complicado e 

chegaram ao mesmo dia 14 de dezembro, por volta das duas temido da viagem por essa via. A expedição demorou setenta e 
horas da tarde, Pontes identificou “uma erva acutosa no gosto e sete dias para percorrer as setenta léguas desse percurso, isso por-
no hábito da planta” (1781, p.166). Baseado em seus conhecimen- que “suas canoas eram pequenas e de pouca carga, porém as de 
tos de naturalista, Pontes considerou essa planta uma “hortaliça comércio, que são maiores e mais carregadas, nunca levam menos 
deslocada, e que lhe chamam barbaramente cacaru, nome piru- de três meses” (1790, p.418) para a travessia do mesmo caminho. 
rego que os tupinambás dão às ervas suculentas” (1781, p.166). Ao raiar o ano de 1782, a expedição demarcadora encontra-

Dezembro foi o mês mais difícil da viagem, pois, devido às va-se já bem próxima da Fortaleza da Conceição. No primeiro dia 
fortes chuvas e ao aumento das águas, a caça e a pesca ficavam do ano adentrou no rio Sotério, que entrava na margem oriental do 
escassas, as febres a cada dia eram mais constantes, estragavam- Mamoré. Segundo Pontes, aquele era um rio de águas limpas, por 
se os mantimentos que ainda restavam, e para agravar ainda mais isso entrou “nele para encher os potes, e com demora de seis minu-
as condições da viagem, na travessia da segunda cachoeira “que- tos passaram à minha canoa oito grandes peixes que chamam 
braram as últimas panelas, de que não vinha nenhum sortimento” pacus, e cada um pesa mais de 18 libras” (PONTES, 1781, p.168). Des-
(1781, p.166), restando à expedição a alternativa de preparar ape- cendo o Guaporé entraram nas águas do rio Cautários, que desá-
nas um cozido “que se fazia na metade de um pote, que foi de gua no Guaporé pela margem oriental, em oito de janeiro. Seguin-
água”(1781, p.166). Entretanto, no mesmo dia tiveram a sorte de do marcha chegaram a um local próximo deste rio, onde encontra-
encontrar um “socorro que ia para os negociantes mineiros, de ram, já a sua espera, a mando de Luís de Albuquerque, o tenente 

toucinho, farinha de milho João Soeiro, juntamente com Lacerda e Almeida, que havia segui-
e feijão” (1781, p.166). É do por outro caminho, a fim de chegar mais rápido ao Forte da Con-
importante observar que, ceição, em busca de alívio para as fortes sezões que havia contraí-
ao nos informar que “que- do. Pontes se emocionou ao ver o companheiro e amigo restabele-
braram as últimas pane- cido, e no dia seguinte continuaram a viagem para a Fortaleza da 
las” Silva Pontes fornece Conceição, onde chegaram por volta das oito horas da manhã 
dados sobre o tipo de (SERRA, 1790, p.420).

7utensílios levados nessas A chegada na fortaleza  representava para os comissários 
viagens, ou seja, panelas demarcadores um alívio para os longos meses de doenças constan-
e potes de cerâmica, tes e privações de alimento. É de Antônio Pontes o relato mais con-
fruto do artesanato indí- tundente: 
gena, destacando um 
aspecto da cultura mate-
rial da maioria dos habi-
tantes das vilas e povoa-
ções da capitania de 
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nos parecia respirar outro ambiente (PONTES, que delas recebem. Já nos prédios circunvizinhos 
1781, p.169). da vila e nos da mesma, há frutas de várias 

espécies, como são: figos, uvas, laranjas, limas, 
limões, além das bananas, mamões, ananases, 
melancias e outras que, em bastante 
quantidade, principiaram a haver logo depois da 
criação da Vila. E de mais de estar dependentes 
da cultura há muitas outras que naturalmente 
produz a terra (AMADO & ANZAI, 2006, p.70).

... se fabricou algum açúcar nos engenhos desta 
vila e seu distrito, e se vendeu por preço muito 
acomodado, tendo na bondade pouca 
diferença do que vem de fora. Nas terras de rio 
abaixo se colhe cacau, que o sertão 
espontaneamente produz, de que se faz 
suficiente chocolate e, para composição deste, 
também as matas deste continente produzem 
bastante baunilha. Os campos circunvizinhos 
desta vila se vão cobrindo de gado (...), há 
também um princípio de rebanho de ovelhas 
(AMADO & ANZAI, 2006, p.70).

A cultura das terras se vai também 
aumentando e melhorando, utilizando-se o 
mesmo passo os lavradores da liberal produção 

Após cinco dias no Forte, a comitiva finalmente seguiu viagem 
com destino à Vila capital, onde chegou no dia 28 do mês seguinte. 

Os Anais de Vila Bela também nos informam que em 1758:Desde os primórdios da ocupação portuguesa no Vale do 
Guaporé em 1734, a preocupação com a produção e comerciali-
zação de alimentos foi uma constante. Já nos primeiros anos de 
ocupação dessa região alguns produtos que compunham a dieta 
das pessoas que para lá se deslocaram começaram a ser produzi-
dos, alimentos como o milho, o feijão, o arroz e a mandioca. Tam-
bém iniciaram a criação de animais de pequeno porte como gali-
nhas e porcos. No entanto, a produção era ainda incipiente, e 
muitos alimentos tinham que ir do Cuiabá percorrendo longas dis-
tâncias, o que dificultava o transporte de cargas maiores. Assim a 
baixa produtividade e a dificuldade no transporte contribuíam 
para a elevação dos preços dos alimentos.   

A documentação deixa evidente que os produtos que com-
punham a dieta dos moradores do novo descoberto eram milho, 

Assim, nos finais da década de 50, a produção alimentar no feijão, toucinho, galinha, aguardente de cana, sal, carne de vaca 
termo do Mato Grosso foi aos poucos se tornando independente em e porco, entre outros; todos eram muitos caros nos primeiros tem-
termos de produtos básicos de alimentação. Entretanto, se nos anos pos da ocupação, o que limitava sua aquisição.  
cinqüenta os recursos alimentares em Vila Bela começaram a apre-Em 1758, vinte quatro anos após o início da ocupação no 
sentar indicativos de considerável crescimento e de queda nos pre-vale do Guaporé, já no governo do primeiro governador e capitão 
ços, na década seguinte a produção sofreu uma considerável que-general Antônio Rolim de Moura, a situação do abastecimento 
da. Isso porque a década de sessenta foi marcada por freqüentes alimentar  em Vila Bela e  na região, oferecia indícios de conside-
instabilidades políticas na região, que resultaram em conflito arma-rável melhora, como nos informam os Anais de Vila Bela: 
do entre portugueses e espanhóis em 1763. 

Embora o conflito militar tenha sido breve, o clima de instabili-
dade política nessa fronteia fez com que se aumentasse o contin-
gente militar no termo do Mato Grosso, com a chegada de militares 

AS POTENCIALIDADES ALIMENTARES EM VILA BELA NA SEGUNDA 
METADE DO SÉCULO XVIII
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do Cuiabá, de Goiás e do Pará. Além disso, as freqüentes secas 
que ocorreram nesta década também contribuíram para a 
queda na produção de víveres em Vila Bela e seu distrito, o que se 
tornou motivo de preocupação para o capitão general Luís Pinto 
Souza Coutinho, que em 1769, ordenou aos seus subordinados que 
fizessem um levantamento completo da situação da capitania. 

O objetivo era conhecer melhor as reais condições da capi-
tania, e suas potencialidades econômicas, para daí montar um 
plano de ação que auxiliasse na recuperação e crescimento da 
capitania, e consequentemente aumentasse sua capacidade de 

Ao que tudo indica Luís de Albuquerque deu continuidade às produção de alimentos. No ano seguinte os efeitos dessas medi-
medidas tomadas por seu antecessor para fomentar a agricultura, das já foram sentidos na vila capital e seu termo, como nos relata 
seguindo de perto as recomendações deixadas por Luís Pinto os Anais de Vila Bela:
(INSTRUÇÕES AOS CAPITAES GENERAIS, IHGMT, 2001, P.42).  Esse fato 
certamente foi decisivo para aumentar a capacidade da capitania 
de cultivar alimentos. Nos anos subseqüentes a 1773, a documenta-
ção consultada indica que a produção de alimentos em Vila Bela e 
seu termo floresceu garantindo aos seus moradores certa estabilida-
de de preços e de abastecimento alimentar durante o final da déca-
da de 1770. 

Portanto, as análises da documentação consultada demons-
tram que as dificuldades enfrentadas pelos moradores do Mato 
Grosso no início da ocupação, no que diz respeito ao abastecimen-
to alimentar e seus preços excessivos foram aos poucos sendo supe-
radas. 

Ao raiar dos anos de 1780, isto é no período em que os demar-
cadores de limites chegaram na Capitania de Mato Grosso, Vila 
Bela e seu termo já apresentavam uma boa capacidade de produ-
ção e abastecimento de gêneros alimentícios.

A expedição demarcadora chegou em Vila Bela no dia 28 de Três anos depois, em 1773, já no governo de Luís de Albu-
fevereiro de 1782, após duzentos e um dias de viagem, e um trajeto querque, a preocupação com a produção agrícola e com a distri-
de quatrocentas e noventa léguas percorridas. Chegaram o capi-buição de comestíveis para a população foi esboçada, e o capi-
tão Ricardo Franco, juntamente com o astrônomo Lacerda e Almei-tão general recomendava à Câmara da vila que: 

8
da e os outros integrantes da expedição . Em seu diário o capitão da 
expedição Ricardo Franco de Almeida Serra nos oferece uma 

facilitar a agricultura, como tão indispensável 
para a subsistência da república e como objeto 
por muitas vezes recomendado por Sua 
Majestade; e que, igualmente, vigiassem 
atentamente sobre os oficiais mecânicos e mais 
pessoas que dão comestíveis ao povo, a fim de 
conter uns e outros dentro dos limites de um 
regimento prudente bem econômico (AMADO & 
ANZAI, 2006, p.189).

...A agricultura tem florescido neste ano e no 
passado com vantagem, tanto no distrito desta 
Capital como em todas as partes da Capitania, 
(...), com o fundamento que se tem dado a 
m e s m a  a g r i c u l t u r a  b a r a t e a r ã o  
consideravelmente todos os gêneros, à 
proporção do que valiam. Pois, comprando a 
público no princípio deste ano, a farinha duas 
oitavas, o feijão a três, chegou a vender-se, no 
fim dele, um e outro gênero por menos uma 
oitava do seu valor primordial. E se tem 
experimentado tal abundância destes gêneros 
que já quase se acha independente de 
qualquer subsistência precária (AMADO & 
ANZAI, 2006, p.169).

...aplicasse todo o cuidado em promover e 
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digressão sobre os recursos alimentares disponíveis em Vila Bela Por todos os lugares pelos quais passaram na capitania os 
trinta anos após sua fundação: demarcadores nos deixaram relatos de alimentos encontrados e, 

cotejando seus diários com os Anais de Vila Bela pudemos rastrear e 
identificar boa parte dos alimentos disponíveis na vila capital e seu 
termo na década de 1780. Certamente os alimentos registrados na 
documentação foram importantes na construção da base alimen-
tar da sociedade que se formou nessa região de fronteira, num 
momento importante de disputa e definição de limites entre Portu-
gal e Espanha. 

Nas roças eram cultivados gêneros como arroz, feijão, milho, 
mandioca, cana-de-açúcar, batata, carás, dentre outros. Da man-
dioca se fabricava em engenhos d'água a farinha, alimento básico 
de índios, escravos e moradores da Vila Bela e do termo do Mato O relato de Ricardo Franco nos oferece a idéia de uma vila 
Grosso. Fabricava-se também o açúcar. bem provida de alimentos necessários à manutenção da ração 

Nos sítios e fazendas próximos à vila desenvolviam-se ativida-diária de seus habitantes. Percebe-se ainda que dentre os produ-
des como a criação de galinhas, bois, porcos, patos, cavalos utiliza-tos citados pelo demarcador vários são originárias de outras 
dos nos transportes de cargas e até cães, utilizados em caçadas. regiões do mundo, tais como melancias, uvas e figos, que chega-
Vale ressaltar que na capitania também entravam animais como ram à capitania no processo de colonização. Embora o capitão 
gado, muares e até jumenta, vindos das missões espanholas de demarcador não denomine as frutas da terra, as mais encontra-
Moxos e Chiquitos. No ano de 1784 Lacerda e Almeida, em uma de das eram cacau, ananás e baunilha.
suas diligências pelos rios do termo escreveu ao capitão general 
pedindo que “lhe fizesse a mercê de lhe mandar vir de uma dessas 
missões espanholas uma jumenta com cria pequena”, justificando 
seu pedido por estar sofrendo com problemas de tremores nas 
mãos, efeito do mercúrio, e acreditava que o leite de jumenta com 
cria recente seria um excelente antídoto para esses males (APMT, 
Lata 1784 A, Defesa nº.96).

Nas hortas plantavam-se cebolas, couve, repolho, quiabo, 
abóbora, favas, dentre outros. Nos quintais e pomares encontra-
vam-se frutas como limões, laranjas, melancias, mangabas, bana-
nas, algumas uvas, melões e figos, além das frutas naturais da terra 
como o cacau, o ananás e a baunilha. A mata fornecia a caça, 
como cervos, perdizes, antas, patos, e muitas outras aves.

Um dos grandes problemas no abastecimento alimentar em 
Vila Bela e região em toda a segunda metade do século XVIII foi o 

É esta vila abundante nas coisas mais 
necessárias para a vida e própria produção do 
país, como são carnes frescas de vaca e porco, 
galinhas, patos, peixes, arroz, feijão, milho, 
farinha de mandioca, açúcar, aguardente de 
cana, laranjas, melancias, e algumas uvas, 
figos e melões, fora frutas do país, e várias 
hortaliças, cuja abundante cultura (SERRA, 
1790, p.427).
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sal, ingrediente importante na salga de carnes e peixes, e até teiriça se auto-abastecia de produtos alimentícios fundamentais, 
mesmo na dieta aplicada aos doentes. Escasso na capitania nesse embora recebesse também produtos advindos de outras regiões da 
no período, o sal chegava à capitania via “monções do norte”, e própria colônia e da Europa. 
também pelas monções de povoado. No entanto, chegava à 
capitania com valor muito alto, o que acabava por restringir seu 
consumo a pequenas porções, embora fosse gênero de primeira 
necessidade. 

Pelas monções do norte e do sul chegavam à capitania 
produtos enviados da corte, tais como farinha de trigo, manteiga, 
queijo, sardinha, azeitonas, presuntos, bacalhau, chocolate, pai-
os, salsichões. Vinham também bebidas como licores, vinhos e 
aguardente, além de vinagre, azeite, mostarda, sal, chá, da 
pimenta - da- índia, e da canela e café. Vale lembrar que o café 
neste período não era popular como nos dias atuais, e que seu uso 
estava restrito a uma pequena camada social.  

A maioria dos produtos que chegavam à capitania envia-
dos do reino entrava na dieta alimentar do capitão general Luís de 
Albuquerque e dos demarcadores de limites, ou seja, eram alimen-
tos caros e finos, aos quais somente a população abastada tinha 
acesso. Entretanto, na alimentação dos demarcadores entravam 
também produtos produzidos na América portuguesa como: fari-
nha de milho e mandioca, arroz, feijão, milho, toucinho, e café.  

Pelos dados expostos acima fica evidente uma hierarquia 
alimentar em Vila Bela e seu termo, pois enquanto na dieta alimen-
tar da população mais pobre os alimentos básicos eram farinha, 
feijão e toucinho, complementados com recursos oriundos da 
mata e dos rios, obtidos por meio de atividades como a caça, a 
pesca e a coleta de frutos da terra, o grupo mais abastado, com-
posto em sua maioria de funcionários reais, além dos produtos da 
terra dispunha também de produtos finos e caros que vinham do 
reino.   

Na dieta alimentar dos moradores que viviam em Vila Bela e 
seu termo nos idos de 1780 entravam muitos alimentos produzidos 
na própria região, ou oferecidos pela natureza, mas também 
aqueles oriundos de outros continentes. A sociedade colonial fron-
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abertas as muralhas em algumas partes por ser todo o solo de areias 
²Utilizo a palavra 'termo' como sinônimo de 'distrito'.   soltas”. Portanto, trata-se mesmo do Forte da Conceição. 

³Ainda na década de 80 do Setecentos, esta mesma lista serviu de O outro astrônomo Antônio Pires da Silva Pontes continuara em 
base para a preparação da  viagem que a “Expedição filosófica”, viagem, conforme ordenou Luiz de Albuquerque, vindo a chegar 
do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira fez à capitania de em Vila Bela somente no dia 12 do mês seguinte.
Mato Grosso, e tudo foi sistematizado da seguinte forma: “1° 
Homens; 2° Mantimentos; 3° Preparos para a pesca; 4° Munições 
de Guerra; 5° Preparos para o risco; 7° Ditos para escrever; 8° Para o 
serviço dos doentes na enfermaria; 9° Botica; 10° Consertos de 
alguns preparos que existem.”. In: ANZAI, 2004, p. 76.

Sirgar: processo em que se amarrava a ponta de uma corda na 
extremidade da canoa e a outra ponta em uma árvore. Após as 
devidas amarrações começava-se a puxar as canoas da 
correnteza para a margem da cachoeira.

Local do rio que não oferecia condições de navegação, sendo 
preciso descarregar as canoas e atravessá-las nas costas 
juntamente com suas cargas por terra, até outro ponto navegável 
do rio. Em alguns desses locais se estabelecerem verdadeiros 
entrepostos comerciais, funcionando como pontos de apoio aos 
navegantes vendendo alimentos cultivados em roças próximas, 
prestando serviços de conserto de canoas e até mesmo homens 
de trabalho para ajudar no transporte das cargas e canoas.   

“Varar” as canoas significava atravessá-las nas costas por trilhas 
no meio da mata até outro ponto navegável do rio.   

Importante observar que no diário de Lacerda e Almeida este 
forte aparece como sendo o do Príncipe da Beira; no entanto, ao 
se referir á chegada nesse Forte, Ricardo Franco registrou: 
“navegamos a S por duas léguas, espaço em que há  suas pedras 
e pequenas ilhas até a Fortaleza velha da Conceição, a que 
chegamos pelas 8 horas da manhã do dia 11 de janeiro”. Ao 
relatar as condições da fortaleza, Silva Pontes complementou: 
“nos parecia defeituosa por ser um retângulo mal flanqueado e já 
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O presente trabalho é centrado na investigação a respeito da violência que vitimou trabalhadores migran-
tes no extremo Nordeste do Araguaia mato-grossense. Nele procuramos elucidar algumas questões, tais como: 
violência, trabalho escravo contemporâneo, exclusão, conflito de terras; migrações; ou seja, alguns dos problemas 
da região do Araguaia, na qual parte da Igreja Católica tendo Dom Pedro Casaldáliga à frente esteve presente 
apoiando os segmentos sociais mais vulneráveis, durante os anos do governo civil militar. O local escolhido para 
nossas observações foi o extremo Nordeste de Mato Grosso, cortado pela BR-158 e pelo rio Araguaia no sentido sul 
norte e se deve ao fato paradoxal da modalidade de trabalho ter se evidenciado na região simultaneamente à 
entrada dos grandes empreendimentos agropecuários ligados a conglomerados bancários, multinacionais monta-
doras de automóveis, que supostamente promoveriam a substituição das relações de produção de subsistência 
juntamente com o denominado trabalho escravo contemporâneo, que no Brasil e mais precisamente nas regiões 
Norte e Centro-Oeste, têm como padrão o trabalho no setor primário. A Amazônia foi alvo privilegiado das ações 
governamentais na esfera federal, naquilo que ficou conhecido como o processo de colonização e que se propu-
nha um substitutivo à reforma agrária. Grande número de migrantes do Nordeste brasileiro buscou trabalho na 
região. Foi naquele contexto que expressões como “gato”, “peão”, “empreita” e “escravidão por dívida”, entre 
outras ganharam sentido e aos poucos se tornaram objetos de um contingente crescente de estudiosos de diferen-
tes áreas do conhecimento, buscando o melhor entendimento do fenômeno do trabalho escravo contemporâ-
neo. 

Palavras-chave: Violência. Trabalho Escravo Contemporâneo. Migração.
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ABSTRACT 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

The present work is focused on research on violence that 
killed migrant workers in the extreme northeast of the Araguaia 
Mato Grosso, where he tried to clarify some issues such as violence, 
contemporary slavery, exclusion, land conflict, migration, ie some 
of the problems in the Araguaia region, where the Catholic Church 
along with Don Pedro Casaldaliga were present alongside those 
most vulnerable segments, during the years of civil military govern-
ment. The site chosen for our observations was the extreme north-
east of Mato Grosso, cut by the BR-158 and the Araguaia River in the 
north and south direction is because of the paradoxical type of 
work have been evident in the region simultaneously with the entry 
of large agricultural enterprises related to banking conglomerates, 
multinational automakers, which supposedly would promote the 
replacement of subsistence production relations with the so-called 
contemporary slavery, which in Brazil and more specifically in the 
North and Midwest, have as standard the work sector primary. The 
Amazon was a target of government action at the federal level, in 
what became known as the colonization process and that it pro-
posed a substitute for land reform. Large numbers of migrants from 
northeastern Brazil sought work in the region. It was in that context 
that expressions such as "cat", "pawn", "hire" and "debt slavery" 
among others gained direction and gradually became objects of 
a growing contingent of scholars from different fields, seeking a 
better understanding the phenomenon of contemporary slavery.

Keywords: Violence. Contemporary Slavery. Migration.

O

focando o município de Santa Terezinha, especificamente na área 
ocupada pela Codeara¹, onde ocorreram os primeiros conflitos 
intermediados pela Prelazia de São Félix do Araguaia², intensificados 
na década de 1970, quando as primeiras denúncias de violência 
contra diferentes grupos sociais começaram a se tornar públicas.

O recorte espacial compreende o Baixo Araguaia que está 
localizado na região Nordeste do Estado de Mato Grosso, fazendo 
divisa com os estados do Pará, Tocantins e Goiás. A região é forma-
da por quinze municípios, distantes em média a mais de 1.100 km de 
Cuiabá capital de Mato Grosso.

A configuração contemporânea do território mato-grossense 
como fronteira³ de expansão do capital, decorreu simultaneamen-
te da (re) ocupação a partir da implantação de projetos agrope-
cuários e de colonização, bem como dos conflitos sociais provoca-
dos por essa ação que interferiu modificando as estruturas sociais e 
econômicas vigentes até então. 

O recorte temporal que privilegiamos para estudar o Nordes-
te de Mato Grosso é o período de desenvolvimento e expansão do 
capitalismo no campo, através de sua modernização pela imple-
mentação de técnicas agrícolas mecanizadas, para então viabili-
zar as bases para sua industrialização, o que nos leva a meados da 
década de 1960. É nesse contexto que analisamos a vinda para o 
Mato Grosso de migrantes, pequenos agricultores e trabalhadores 
temporários da região Nordeste do Brasil.

No início da década de 1970, o governo ditatorial militar 
implantou no Brasil uma política de ocupação da Amazônia, área 
considerada espaço vazio. Assim sob o pretexto de promover a 
Segurança Nacional, os militares implantaram na Amazônia Projetos 
de Colonização e Agropecuários em favorecimento do grande 
capital estrangeiro, sendo desenvolvidos na região atividades eco-
nômicas ligadas principalmente aos setores agrícolas e pecuários. 
Para a implantação dos projetos, as empresas receberam do gover-
no grandes extensões de terras e incentivos fiscais para expansão 

presente trabalho busca trazer elementos que contribuam 
das novas fronteiras agrícolas de Mato Grosso.

para visualizar a violência empregada contra trabalhado-
No ano de 1955, o governo do estado de Mato Grosso assinou 

res migrantes no extremo Nordeste de Mato Grosso, 
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contrato com vinte empresas caracterizadas como colonizadoras. troca ou da reciprocidade. Com estes empreendimentos temos a 
O contrato disponibilizou 4.000.000 de hectares a essas empresas. terceira corrente migratória, impulsionada pela migração laboral 
A venda dessas terras foi denunciada pela oposição ao governo pelo uso de peões nos trabalhos de aberturas das novas fazendas 
estadual como sendo uma fraude à Constituição, que iria alienar durante a década de 1970 a 1980. Os números de migrantes para a 
as áreas públicas de enorme extensão a um pequeno número de região são incertos, mas só a Codeara estabelecida no município 
comerciantes de terras. Através da denúncia suspenderam-se os de Santa Terezinha no ano de 1966 possuía 1.200 trabalhadores 
contratos de concessão, mas como algumas empresas de coloni- (CASALDÁLIGA, 1971, p. 03), em contrapartida no município havia 
zação e agropecuárias já haviam adquirido compromissos com 140 famílias, cerca de 500 pessoas residiam naquele local, desse 
terceiros, o governo decidiu emitir títulos em seu favor. Foi dessa modo, o número de trabalhadores migrantes excedia em muito ao 
forma que a Codeara, adquiriu as terras do povoado de Santa número dos moradores do povoado de Santa Terezinha.
Terezinha que já haviam passado por várias empresas colonizado- Quando pensamos sobre o Trabalho Escravo no Brasil do sécu-
ras e imobiliárias até chegar em 1966 a esta empresa ligada ao lo XIX, sabemos que ele era uma instituição legal, consentido, e ali a 
Banco de Crédito Nacional  (ESTERCI, 1987, p. 14). violência era usada como meio de submissão tanto em sua forma 

A empresa teve a área do seu projeto de 150.000 ha aprova- subjetiva (patriarcalismo), como na forma objetiva (castigo físico). 
da pela Sudam (ESTERCI, 1994, p. 15). A área do projeto se estabe- No Brasil do XX o trabalho escravo é legalmente proibido, mas conti-
leceu dentro do povoado de Santa Terezinha, sendo que tanto as nua a ser utilizado predominantemente no meio rural, é culturalmen-
casas quanto a área de trabalho dos pequenos agricultores fica- te aceito pelos que o aplicam por questões econômicas e de modo 
ram sob domínio da empresa, a qual como aponta Haesbaert subjetivo pelo poder que advém dessa dominação quase absoluta. 
assumiu o caráter de um “produto de uma relação desigual de Da parte daqueles que são expropriados e explorados em razão da 
forças, envolvendo o domínio ou o controle político do espaço e miséria a que estão sujeitos o que torna tal coerção aceitável, pois 
sua apropriação simbólica” (HAESBAERT, 1998, p. 61). recusá-la significaria não ter nenhum trabalho, consequentemente 

Desse modo, a empresa se apropriou de territórios que se nenhuma fonte de renda, e ver-se diante de seus pares na condição 
tornaram para ela utilitários e funcionais em decorrência do esta- de inferiorizados moralmente, pois teriam recusado a chance, por 
belecimento de sua dominação, a qual não confere um “verda- menor que fosse, que se lhes apareceu.
deiro sentido socialmente compartilhado e/ou uma relação de O pensamento conservador brasileiro considera o pobre res-
identidade com o espaço” (HAESBAERT, 1998, p. 61), ou seja, dife- ponsável por sua pobreza, condição de analfabeto, favelado etc. e 
rente dos antigos moradores, a Codeara não se identificou com junto vem o pejo de preguiçoso, indolente, beberrão. Logo, o traba-
aquele lugar, este foi apenas caracterizado como terra de negó- lho, um valor em nossa sociedade, mesmo que imposto e suprimido 
cio, da qual ela poderia obter grandes lucros, distanciando-se de direitos, é visto como um benefício (uma extensão do patriarca-
assim, das práticas de sociabilidade e subsistência que os posseiros lismo escravista). Isso foi assimilado culturalmente pelos trabalhado-
empregavam as suas antigas terras de trabalho. res e pessoas das camadas economicamente mais pobres da popu-

Com a entrada das empresas agropecuárias vemos surgir lação, que passaram a naturalizar tal relação (e ao mesmo tempo a 
na região do Nordeste do Araguaia a inserção do trabalho assala- desenvolver estratégias para evitar suas consequências).
riado, prática “desconhecida” ou não exercida pelos posseiros, Nesse sentido, não cabe falar da violência como algo existen-
que estabeleciam suas técnicas laborais através das relações de te por si mesma, ela existe em meio aos homens, somos os responsá-
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veis pela violência. Quando a pensamos do lado daquele que a A pesquisa no jornal Terra Livre entre 1954 e 1964 nos traz 
pratica, corremos o risco de legitimá-la justificando os meios pelos dezenas de casos semelhantes. Trabalhadores recebendo vales em 
fins, logo, visando evitar tal erro, devemos inicialmente defini-la do lugar de salários, jornadas abusivas, violência armada, 
lado daquele que sofre a ação violenta. (MÜLLER, 2007, p. 30). Isso endividamento nos armazéns da empresa. Alguns exemplos: “Na 
porque uma vez legitimada, perdemos a capacidade de exercer fazenda Santa Alice (Paraná) ainda impera a lei da escravidão”; 
controle sobre a própria violência, perdemos todos os limites, em “Para construir piscina e cassino implantou a escravidão da 
suma passamos a julgar não a violência, mas a representação que fazenda” (JORNAL TERRA LIVRE, 1960, p.1 e 1958, p.2).
fazemos dela e ela sempre aparecerá como meio legítimo para o O que propôs Pedro Casaldáliga quando à frente da 
combate as injustiças que aos nossos olhos são praticadas. Prelazia de São Felix do Araguaia, divulgou a Carta Pastoral em 1971 

denunciando dentre outras coisas, as violências praticadas contra 
Primitivamente inclinamo-nos todos à injustiça e índios, posseiros e trabalhadores migrantes, rompendo com essa 
à violência, pois nossas necessidades, paixões, prática de legitimações, olhando para grupos alvos da violência, e 
cóleras e ódios se mostram à nossa consciência ao fazê-lo, colocando-se ao lado dos mesmos grupos, foi tomado 
diretamente [...]; ao passo que os sofrimentos 

como rival pelos que praticavam tais atos contra essas pessoas e 
imputados ao outro por nossa injustiça e nossa 

tornou-se ele próprio bem como seus aliados na Prelazia, alvo das violência só se mostram à nossa consciência 
mesmas ações. Nesse sentido, Ricoeur alega que “não devemos nos por meios indiretos, com a ajuda da 
enganar quanto à intenção da violência, o alvo que ela busca representação. (SCHOPENHAUER apud 

MÜLLER, 2007, p. 56-7). alcançar implícita ou explicitamente, direta ou indiretamente, é a 
morte do outro - pelo menos sua morte ou algo pior que sua morte”. 

Vivemos como os habitantes de Leônia, uma das cidades (RICOEUR apud MÜLLER, 2007, p.30).
invisíveis de Ítalo Calvino, ansiamos cotidianamente pelo novo ao No Araguaia também havia o sistema de barracão, o 
preço de descartar na mesma proporção o antigo, que odiamos, endividamento, a privação da liberdade. D. Pedro fez a denúncia 
que gostaríamos que não existisse, mas para que isso fosse possível disso. Segundo o Bispo, os trabalhadores aliciados, chamados 
seria preciso que ele nunca tivesse sido produzido. Desenvolvemos “peões” na região, entre os quais muitos menores com até 13, 14 
planos, políticas, projetos (re) pensando o futuro. Nascem fadados anos, eram transportados até o local dos serviços e uma vez lá, eram 
ao fracasso enquanto rejeitarmos o passado e não mudarmos obrigados a pagar pelo transporte, ferramentas, alimentos que 
nossa forma de pensar o presente. ficavam disponíveis no barracão da fazenda a preços exorbitantes, 

O Brasil tem um passado escravista e isso é utilizado por tendo ainda que construir seus próprios barracos no meio da mata 
alguns, como argumento para explicar o fenômeno atual, por para não dormir ao relento, além de sofrerem com a altíssima 
outros para negá-lo, em ambos os casos, equivocadamente. A incidência de malária tendo que pagar pelo uso de medicamentos. 
superexploração do trabalhador juridicamente livre pode ser Muitos morriam anônimos.
encontrada no país em diferentes momentos. Na fazenda Ibicada A violência coisifica, ou nas palavras de Simone Weil, 
em meados do século XIX, colonos europeus trazidos para quando exercida ao extremo, transforma o homem numa coisa, se 
trabalhar em sistema de parceria foram aprisionados por dívida, não mata, matará seguramente, ou pior, ficará suspensa sobre o ser 
sofreram humilhações e todo tipo de violência (DAVATZ, 1941). e pode fazê-lo a qualquer momento. Para Weil mais perverso que 
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tirar a vida é o poder conferido pela violência a quem a exerce de lutar, ocupa lugar tão importante na psicologia humana quanto à 
tornar coisa um homem que continua vivo causando-lhe vontade de poder e do ponto de vista político, esse dado é muito 
sofrimentos inomináveis (apud MÜLLER, 2007, p. 30). significativo.

Pessoas comuns, para desincumbir-se de uma tarefa, 
Muitos peões engoliam a lua. Engoliu a lua é podem agir de modo violento ou atroz mesmo quando os efeitos de 
porque a gente saia de noite, ai a gente sua atrocidade já não podem mais ser ignorados. As regras sociais e 
tratava assim, engoliu a lua. Ai eles se eles os fundamentos básicos da moral não oferecem resistência 
pegava, esse sofria. Ai aqueles que eles via que suficiente para impedir tais ações. Bom exemplo disso é o caso 
voltava quietinho eles ainda dava umas 

narrado por Hannah Arendt (1999) acerca do julgamento de Adolf 
lapadas boas neles, ai eles vinham trabalhar, 

Eichmann, um oficial do exército alemão com atribuições eu meso cansei de ver peão trabalhar 
burocráticas ligadas ao aparelho de extermínio de judeus criado amarrado, trabalhava de dia quando era de 
pelo III Reich.noite eles punham uns correntão nos pés deles 

prá não fugir, aqueles que já tinha fugido Segundo Arendt, Adolfo Eichmann não possuía um histórico 
mesmo... ai eles sempre tratava aquela turma ou traços anti-semitas não apresentava características de uma 
que fugia assim excluído. Ai aquela turma pessoa com caráter distorcido ou doentio. Ele agiu como agiu por 
ficava ali trabalhava de dia quando era noite desejo de ascender em sua carreira profissional e seu atos foram 
jantava, tomava banho, eles amarravam eles resultado de cumprimento de ordens superiores. Ele era um simples 
no pé do pau, os capangas ficavam lá 

burocrata que cumpria ordens sem racionalizar em suas 
vigiando com medo de outro ir lá e cortar as 

conseqüências. Para Eichmann, tudo era realizado com zelo e cordas e ele ir embora. Já vi isso na fazenda 
eficiência, e não havia nele o sentimento de "bem" ou "mal" em seus Bela Manhã. (SOUZA, 2009, p.120).
atos.

Para Hannah, ele não era o "monstro", o "poço de crueldade" Segundo Kant, aquele que se serve dos outros 
com que era julgado pela maior parte da imprensa. Os atos de simplesmente como um meio, violenta sua humanidade (KANT 
Eichmann não eram desculpáveis e nem ele era inocente, mas estes apud MÜLLER, 2007, p. 31). Toda a violência é brutalidade, ofensa, 
atos não foram realizados por um ser dotado de imensa destruição, crueldade, fere e deixa marcas profundas em quem se 
capacidade de crueldade, e sim por um funcionário burocrata torna seu alvo. Tais marcas podem aparecer fisicamente no rosto 
dentro de um sistema baseado em atos de extermínio.atingido, mas podem também se manifestar de modo mais cruel, 

Em cima desta análise ela cunhou a expressão "Banalidade quando sofrida e naturalizada passa a ser reproduzida, 
do Mal" para indicar que alguns indivíduos agem dentro das regras mimetizada, em outras palavras, quando o indivíduo passa a se 
do sistema a que pertencem sem racionalizar sobre seus atos. Eles perceber ele próprio capaz de protagonizá-la. “o frio do aço é 
não se preocupam com as consequências destes, só com o igualmente mortal no cabo e na ponta” (WEIL apud MÜLLER, 2007, 
cumprimento das ordens. A tortura, a execução de seres humanos p.32). É sabido que somos capazes de infligir sofrimentos com 
ou a prática de atos do "mal" não são racionalizados em seu crueldade a outros, indefesos, pela submissão à autoridade. Nosso 
resultado final, desde que as ordens para executá-los advenham de inst into de submissão ao poder,  personal i zado ou 
instâncias superiores. Para Freud “o valor moral da obediência institucionalizado, então legitimado sob uma causa pela qual 
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(SOUZA, 2009, p. 139).predomina sobre a imoralidade da ordem” (Apud WEIL, 2007, p. 
47).

Aqui se faz necessário uma distinção entre a violência 
Eu vi lá uns dois sofrer, mas, eu vi um rapaz da manifestada como expressão de poder sobre pessoas ou grupos e a 
minha cidade, do meu lugar sofrer lá nessa violência resultante da reação desses grupos. Esta última é mais um 
fazenda, ele aguentou uma decepção, ele meio de expressão que de ação, mais uma reivindicação de 
não apanhou porque ele fez o que o homem 

identidade que busca por eficácia. Uma tentativa desesperada de 
mandou. Ele falou no seviço, lá no cafezal, que 

se reapropriar da vida, tirada pelo poder da violência sofrida, em a vida boa é a de cachorro, esse rapaz, porque 
que pese o fato dessa manifestação irromper com grande força, comia e não fazia nada e vivia gordo. O puxa 
por vezes voltar-se contra os símbolos de uma ordem iníqua e até saco como tem, chegou lá e falou, o fulano 

falou que a vida boa é a de cachorro, porque provocar um prazer perverso nos manifestantes que até o momento 
não trabalha e vive gordo... e não tinha a anterior sentiam-se excluídos e humilhados. Bom exemplo é o caso 
necessidade de falar não, mas chegou lá ele de linchamento em Apiacás no qual uma comunidade reagiu às 
falou, e no meio de quarenta, sessente homens seguidas agressões de pistoleiros que pretendiam que eles 
ninguém pode falar nada, ai ele falou na hora abandonassem o local. Os cinco homens foram emboscados no 
da janta era na fila, mas ai ele disse: qual foi que 

momento em que entravam na comunidade, amarrados e 
falou? E ai o rapaz apontou. Você sai da fila, 

torturados por horas e ao amanhecer estavam mortos. É importante deita ali, ele ficou em pé, ele disse prá deitar, ai 
frisar que no contato posterior da equipe de pesquisadores com ele deitou, aquilo prá ele vê que a vida boa era 
pessoas que supostamente haviam participado do fato, notou-se a nossa, tinha tanto homem lá e a gente não 

podia falar nada. Nós iamos falar o que? Prá forte constrangimento e veementes negativas por parte delas.
sofrer também? Ele mandar nós deitar No Araguaia, cidade de Ribeirão Bonito em 1976, a 
também? Que jagunços tinham muitos população revoltou-se contra a polícia militar que acumulava um 
jagunços. Quando acabou de nós todos pegar histórico de arbitrariedades e violências culminando com a prisão 
comida ele falou com o velho que tratava dos arbitrária de duas mulheres (seus maridos haviam sido acusados de 
cachorros, coloca a comida lá no cocho, era 

desentendimentos com um fazendeiro local). Na delegacia elas 
um cocho grandão, ele tinha uns trinta 

foram torturadas sem que os policiais se preocupassem impedindo-cachorros esse homem, só cachoro de caça, 
as de pedir ajuda. Esse episódio que culminou com o assassinato do matava vaca só prá dar pros cachorros, não 
padre João Bosco Burnier, provocou uma onda de violência que era prá gente comer, ninguém nunca comeu 

um pedaço de carne e nem de mateiro, era só obrigou o destacamento a sair da cidade e a delegacia foi 
pros cachorros, ele não dava nada de caça demolida por um grupo de pessoas.
prá ninguém, ai mandou “agora você vai D. Pedro Casaldáliga estava ao lado de Padre Burnier 
comer junto com os cachorros”. E ai, falar o quando esse episódio ocorreu. Sua vida esteve por um fio, fato que 
que? Não? Ai foi. Com a mão não, você vai por várias vezes se repetiu ao longo de sua atuação à frente da 
comer com a boca, os cachorros empurravam 

Prelazia, como se pode notar no documento abaixo:
ele pra lá e ele comeu bem pouco, mas ficou 
de quatro pés lá junto com os cachorros. 
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Eu, Vicente Paulo de Oliveira, peão da visando a construção de uma cidadania popular. A Igreja Católica 
companhia Bordon, declaro que o empreiteiro brasileira foi nesse período, um dos, senão o mais importante lócus 
Benedito Teodoro Soares, vulgo “Boca 

de organização desses movimentos.Quente”, disparou contra três homens 
Casaldáliga é um representante da alta hierarquia católica (Benedito da Silva, Geraldo e Vicente Paulo), 

porque não estavam de acordo com o brasileira (Bispo), mas que se fez voz dos pobres. Sua denúncia 
pagamento recebido. Benedito boca quente 

repercutiu e repercute, pois:
me pediu para matar o padre Pedro e, se eu 

- vem de um Bispo, membro da hierarquia da Igreja;matasse, me daria mil cruzeiros, um revolver 38 
e uma passagem para onde eu quisesse. Ele me - vem de um intelectual estrangeiro (uma condição 
pediu insistentemente que o matasse e me privilegiada, já que a elite usa essa condição - a intelectualidade - 
avisou que, se eu o denunciasse me mataria. 

para se diferenciar do povo, é uma qualidade que confere (ARQUIVO DA PRELAZIA, 1971. apud SOUZA, 
autoridade);2009, p. 87).

- partiu desse novo lócus político (Teologia da 

Libertação/Comunidades Eclesiais de Base ):Desde a sua chegada a São Félix do Araguaia, Casaldáliga 

preocupou-se em manifestar em prol da defesa dos índios, 
Tenho dito muitas vezes que, aqui, ou você está posseiros, peões e da população pobre, o que, muito cedo o 
de um lado, ou do outro. Tenho dito muitas vezes 

colocou em oposição aos interesses das empresas agropecuárias. que o missionário que uma vez por semana vai 
O que tornou as denúncias de D. Pedro Casaldáliga, tomar café na casa de um rico não pode fazer 

opção pelos pobres [...] não é que eu não possa ir principalmente naquelas constantes na Carta Pastoral de 1971, 
um dia tomar café na casa de um rico, mas se diferentes das outras feitas antes por outros grupos ou pessoas no 
vou lá toda semana e não acontece nada, não 

Brasil? digo nada, não dou uma sacudida naquela 
casa, naquela consciência, já me vendi, já Nos anos 1970 foi possível notar no Brasil (não 
n e g u e i  m i n h a  o p ç ã o  p e l o s  p o b r e s .  exclusivamente), uma crise da representação política. Para 
(CASALDÁLIGA apud SOUZA, 2009, p. 81).

Scherer-Warren e Krichke (1987), os partidos e sindicatos passaram 

a não mais serem vistos como adequados para responder às 
A partir das reflexões de Scherer-Warren e Krichke (1987), 

necessidades de um largo segmento social mais pobre 
pensamos que Casaldáliga foi a síntese política de seu tempo, pois 

economicamente e, portanto, não atingido pelas lutas políticas 
juntou a tese (intelectualidade e representação institucional) à 

travadas (em seu nome - do povo), pela esquerda tradicional (luta 
antítese (falar em defesa de índios e “peões”, mas vivendo em meio 

armada etc.).
a eles). Pedro inaugurou (ou ajudou a inaugurar), uma nova forma 

Essa crise do fazer política sob as formas tradicionais 
de se fazer política que chegou a ser chamada de “basista” (fazer 

possibilitou o surgimento do que se chamou de “micro-revoluções” 
pela base ou de baixo para cima).

4
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Esse novo posicionamento político rompeu com muitos dos estranhamento. Não há contrato de trabalho, apenas acertos 
verbais, a jornada de trabalho é dada pela necessidade que o elementos do senso comum até então presentes. Um exemplo foi o 
fazendeiro tem do serviço pronto. Os acertos se dão entre um fato dele nominar a relação de trabalho dos “peões” nas fazendas 
empreiteiro e o trabalhador. Pelo tempo em que durar a empreita 

do Araguaia de escravidão e transformar a violência à qual essas 
todos ficarão alojados na frente de trabalho em barracas de lona; a 

pessoas estavam sujeitas, de consentida em condenável. Tarefa comida podia ser feita pelo próprio trabalhador ou servida pelo 
árdua já que para os próprios “peões” essa relação estava empreiteiro que nesse caso cobraria pelo serviço ao final da 
naturalizada. Para as autoridades locais, esses trabalhadores eram empreita.

Nada disso é visto com estranhamento pelo trabalhador. Em os responsáveis pela violência que sofriam, visto que beberrões, 
seu relato esse cotidiano de trabalho duro aparece naturalizado. A brigões, mulherengos, irresponsáveis, e para a população local 
truculência com que é tratada, a baixíssima remuneração ainda 

eles eram a mão de obra do latifúndio.
dilapidada pelos descontos baseados em despesas às quais 

Então é comum que encontremos nos documentos orais e apenas o “Gato” tem acesso e controle, as duras condições de vida 
escritos que tratam de diferentes aspectos da História do e trabalho nos locais, a alimentação precária, os riscos de contrair 
Araguaia, menção a fatos que D. Pedro denunciava como graves, malária ou de se acidentar são colocados exclusivamente nas 

costas do trabalhador. Realidades presentes, sabidas, são mas que aparecem nos relatos como parte do cotidiano das 
fartamente encontradas na documentação. Nenhum dos grupos pessoas. Não como bons ou ruins, mas como presentes.
sociais presentes considerava essa relação de trabalho irregular ou 
violenta.Dificilmente se tratava do assunto com o dono 

Ao tratar da sociedade contemporânea e do da fazenda (..) Era o empreiteiro gato né 
(..)esse que levava o pessoal de acordo com o desenvolvimento do capital nela presente, Mészáros fala de uma 
serviço é que ele a gente ia levava o pessoal (..) sociedade dos descartáveis, ou seja, produz-se muito e consomem-
fazer roçado (...) roça de pasto (...) roça de se muito graças ao aumento da descartabilidade e do desejo 
mato (.) cerca (..) ou trabalhar com gado (...) criado pelo novo. Quando não há consumo, o capital inventa uma 
essas coisas  (..) mas de qualquer forma você 

forma de expandi-lo, mesmo que pela destruição.
tem que acampar debaixo de uma lona (..) 

Para Bauman a tese pensada por Mészáros está aplicada fazia um barraco de lona e ficava em baixo (..) 
também às pessoas. O capital eliminou postos de serviço fazendo cozinhava comida ali (..) se tinha comprar o 
desaparecer o desemprego e criando o redundante. (Apud rancho (..) as vezes quando era o empreiteiro se 
SOBRINHO, 2009, p. 191). Quando pensamos isso para áreas nas comprava na cantina dele ele tinha  um 

armazém (...) Ele montava (..) ai você compra quais o capitalismo apresenta configurações não plenamente 
d e l e  e l e  a n o t a v a  ( . . . )  C a d e r n e t a .  estruturadas, como as aqui estudadas, ocupadas por uma 
(DEPOIMENTO, Santa Terezinha, março de 2006, população formada para outras relações sociais e econômicas, ou 
Acervo Núcleo de Pesquisa em História). se quisermos, não qualificada para esse mercado capitalista; ao 

lançar mão dessa força de trabalho, o capital acena com a 
Nessa passagem é possível notar que o entrevistado trata 

possibilidade da inclusão pela via do consumo, mas essa inserção se 
do trabalho e das relações de trabalho com naturalidade, sem 
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dá sob a forma da superexploração: grupo social (funções materiais ou simbólicas) na transição da 
economia natural para a de mercado.

Nenhum objeto é 'refugo' por suas qualidades 
intrínsecas, e nenhum pode tornar-se refugo Quando eu tava na fazenda, tinha um piauiense 
mediante sua lógica interna. É recebendo o (...) nós tava catando raiz, tinha cinco piauiense 
papel de refugo nos projetos humanos que os lá, nós tava ganhando dezessete real por dia, 
objetos materiais, sejam eles humanos ou falô assim que tava em outra fazenda ganhando 
inumanos, adquirem todas as qualidades oito e foi prá fazenda e disse que ia ficar rico. E lá 
misteriosas, aterrorizantes, assustadoras e no Piauí, quanto é a diária lá? Lá no máximo é 
repulsivas relacionadas acima. (BAUMAN, 2005, cinco real e tem que levar bóia ainda e quando 
p. 32). acha. E fico dois, disse que tava juntado dinheiro 

prá ir embora, cheguei lá agora esses tempos, 
passei na casa desse Leonardo [Empreiteiro ou Em nome da guerra justa (SOBRINHO, 2009, p. 190), ou seja, 
Gato], né, viemos de uma fazenda que tinha do livrar o indivíduo da criminalidade, das drogas, de propiciar-lhe 
recebido, tava o Piauí lá ainda, não tinha ido 

a inserção no mundo do trabalho e dotar-lhe da condição para o 
embora não, ali vai virá... já viro, né, esse não 

consumo legitima-se sua descartabilidade prematura, justificada encontra mais não. (Cerutti, 2004, p.49).
pela lógica das relações aqui expostas. A violência do 
endividamento e a escravidão contemporânea são 

A referência feita pelo entrevistado ao final de sua fala sobre 
escamoteadas. O indivíduo escravizado é tornado um ativo de 

o migrante do Piauí “virar”, é uma menção ao fato de que muitos 
propriedade, submetido à apropriação por espoliação através do 

desses migrantes, por não conseguirem reunir condições materiais, 
capital sobreacumulado. (SOBRINHO, 2009, p. 193).

financeiras para voltar para suas cidades, ficam circulando de 
empreita em empreita, presos ao círculo de exploração que com 

Um desses homens-mercadoria, entre os 
frequência os leva ao álcool, às drogas, à degradação humana diversos que a Folha entrevistou, é um 
colocando-os em uma condição extremamente perversa. maranhense: Wanderlei de Araujo dos Santos, 
Relegados à exclusão, vistos como estorvo pelas comunidades nas 42, semi-analfabeto. Ele foi comprado em abril 

último no hotel “peoneiro” (que hospeda pelas quais circulam, resta-lhes aproximar-se de andarilhos, 
peões) (...) Trabalhou 50 dias em um pedintes, moradores de rua, prostitutas. A única possibilidade de 
desmatamento na Fazenda Estrela de Maceió. aproximação com pessoas de outros grupos sociais vem justamente 
Não via a cor de um tostão. Continua no hotel do empreiteiro, o “Gato”, que os procura para inseri-los pelo 
com seus colegas de sina, todos expostos à trabalho, sempre superexplorado, no círculo formal da sociedade.
próxima oferta. (FOLHA DE SÃO PAULO apud 

Voltemos à carta pastoral e aos muitos e ricos escritos de 
CERUTTI, 2004, p. 50).

Pedro Casaldáliga ao longo de sua profícua vida intelectual. Neles Grupos sociais desiguais têm condições desiguais para 
encontramos a crítica ao paradigma dominante marcado pela enfrentar sua inserção na economia de mercado. Ela pode ser 
sociedade patriarcal, produção capitalista, consumismo bem sucedida ou se pautar por declínio, degradação. Esse 
individualista e mercadorizado, e à democracia autoritária resultado está diretamente ligado ao papel entregue a cada 
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(SANTOS, 2000, p. 16), mas ao escavar no “lixo cultural” em busca interesses econômicos. Esse Estado se estabeleceu nessa fronteira 
de outras formas de organização e de relação social menos recorrendo ao terror.
desigual, não afloraram apenas as pistas dessa possibilidade, 

A própria polícia local é utilizada com freqüência senão também toda a violência e degradação presentes, mas 
para manter peões ainda mais escravizados os latentes na sociedade brasileira, como, por exemplo, na 
peões. Na Tamakavy, por exemplo, alguns peões concentração de terras por grupos capitalistas nacionais e 
chefes de “time” (turma), ao irem reclamar com internacionais, a superexploração da força de trabalho em 
o Capitão de Polícia de Barra do Garças, por 

empreendimentos que se propunham trazer a inserção na 
maus tratos, receberam dele uma carta para o 

modernidade, os duríssimos efeitos dessa fricção própria da frente Gerente, Geraldo, em que denunciavam os 
de expansão sobre a natureza local e o preço muito alto pago peões. O Gerente ao tomar conhecimento do 
pelos povos indígenas pela interferência em seu modo de vida. que os peões reclamaram, solicitou a presença 

É importante lembrar que o Estado republicano brasileiro da polícia de São Félix que, armada de 
metralhadora, foi à fazenda e prendeu a Pedro nasceu e se mantém apoiado em uma legislação de exceção 
P e r e i r a  d o s  A n j o s ,  l í d e r  d o s  p e õ e s .  que por vezes se manifesta sob a forma da violência aberta e em 
(CASALDÁLIGA, 1971, p. 48).outros momentos sob a forma da violência doce (LUTDKE apud 

PINHEIRO, 1992, p. 199), ou simbólica, e que o Brasil em 121 anos de 
A violência aberta fez parte de sua atuação república viveu 41 sob a vigência da democracia constitucional.

constantemente, não sem provocar reações, sempre Para os pobres, maioria da população brasileira, o Estado 
exemplarmente punidas, afinal, segundo Weber “o instrumento aparece como de exceção, de terror. São inúmeros os possíveis 
decisivo em política é a violência” e aqueles que quiserem fazer exemplos disso que podem ir de Canudos ao Eldorado de Carajás, 
política, ambicionam o poder, comprometem-se com forças ou dos massacres dos Ianomâmis e da Candelária ao episódio do 
diabólicas que “ficam à espreita em toda a violência” (WEBER apud Carandirú. Para usar a fórmula de Poulantzas “a legalidade 
MULLER, 2007, p. 106).corresponde à ilegalidade como sombra irrenunciável.” 

Nesse contexto podemos afirmar que o trabalho escravo (PINHEIRO, 1992, p. 197).
contemporâneo foi inserido na região como parte da estratégia Casaldáliga denuncia em sua carta o excesso a 
econômica de apropriação de mão de obra e foi mantido pela arbitrariedade, a invasão proporcionada pelo Estado, nunca sua 
violência. A denúncia contida na carta pastoral pedindo justiça, por ausência. O Estado que chega sob a forma de aprovação de 
si não tinha nenhum poder sobre a força que sustentava tal quadro projetos agropecuários, na titulação arbitrária de terras 
de exploração, pelo contrário, o efeito de tais denúncias acirrava originalmente ocupadas por indígenas e posseiros, na instalação 
ainda mais a violência, pois como “todas as luzes da verdade nada de aparelhos repressivos, a maquinaria opressiva de que trata 
podem para deter a violência e só conseguem irritá-la ainda mais”. Weber e que está autorizado a usar a violência legal para 
(PASCAL apud MULLER, 2007 p.27). Daí porque as ações práticas supostamente impedir o seu uso ilegal. Se no discurso a 
levadas a efeito pela Prelazia visavam unir esforços para atuações implantação do Estado Nacional sobre toda a Amazônia Legal 
conjuntas para reverter um quadro estabelecido de coisas que aparecia em conformidade aos interesses da nação, no cotidiano 
coagia as pessoas a agir e se sujeitar as imposições passando os local o legal e o ilegal estavam submetidos às forças políticas e aos 
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moradores e trabalhadores migrantes a ver alternativas naquela 
Para Joanoni Neto, esses trabalhadores quando se tornam sujeição.

um “rodado”, um “peão” sem rumo, que migra de empreita em Sobre o trabalho escravo é importante frisar ser ele 
empreita, vivendo em pensões “peoneiras” ou mesmo em praças resultado da relação capitalista de produção. Nela a extorsão é 
ou ruas à espera do aliciador ele rompe a fronteira da dignidade necessária e sempre dirigida contra um grupo social, ou seja, não 
humana e se expõe a toda sorte de exploração. Quando se trata de relações individuais. Ele existe e se impõe como regular 
conseguimos ouvi-lo rompe-se o disfarce e aparece a pessoa e sua para viabilizar a exploração e sua regularidade leva a sua 
história e principalmente o temor da identificação com o fracasso, naturalização. A violência presente nessa relação não pode ser 
que acabam por obstaculizar o retorno mais ainda, diante das confundida com a “violência em geral”, mas entendida como 
condições difíceis de trabalho:uma ação sistemática e organizada que, por meio de 

mecanismos definidos, propícia à extorsão. (MEILLASOUX, 1995, p. 
Eu to aqui há um ano e oito méis sem vê meu filho, 60).
minha mulher, minha filha, ta vivendo de favor. Segundo Joanoni Neto seria ingenuidade pensar que essa 
Não ta de favor porque minha família tá mais ou condição é mera construção teórica emanada da academia e 
menos no Rio Grande do Sul, mas eu volta pra lá 

que as pessoas assim identificadas a desconhecem. Ao contrário, 
desse jeito com o saco nas costa? Volto não [...] 

conhecem e expressam suas opiniões e análises quando nos Meu filho ta com 15 anos, fazendo técnico 
dispomos a ouvi-las. Seus relatos falam de um mundo de carências agrícola, 2º ano [...] Não. Não volto [...] Não. 
profundas, de violências de múltiplas faces, mas longe de serem Depois que sai, não. É melhor não saí, fica em 
vítimas, aprenderam a viver nessa estreita fronteira que os separa grupo ou (pausa)... depois que sai e voltá com 

problema, não. (DEPOENTE apud JOANONI do mundo. Nosso mundo, com sua organização específica, traçou 
NETO, 2008, p. 3).normas, leis delimitando espaços e por extensão, dão existência à 

margem, o lugar dos excluídos.
Uma vez migrados, eles relutam em voltar para suas casas e 

para o convívio de seus familiares, quando a busca pelo trabalho A roupa vai acabando, a dignidade da pessoa 
vai acabando, a vergonha, a pessoa quando não deu o resultado esperado, mesmo que a responsabilidade pelo 
entra no Sem Terra a primeira vez, tem insucesso não lhe caiba. Se o endividamento na empreita consumiu 
vergonha de carrega uma cesta, um homem seu salário, se a fatalidade de uma malária o atingiu e o obrigou a 
forte, às veis, que nem nóis aqui com uma cesta gastos maiores, qualquer que seja a razão, é frequente ouvir em seus 
do governo, quantas criança com fome, um relatos que sem o dinheiro buscado, não voltarão a seus locais de 
que mereceria comer como no Nordeste ou 

origem, preferindo rumar para outra empreita na expectativa de 
como numa favela. Um Sem Terra forte 

que desta vez consigam juntar algum recurso. Talvez coubesse aqui carregando uma cesta e o Governo Federal 
uma analogia entre essa missão que eles se atribuem e o modo pagando isso é uma vergonha. [e logo em 
como ela é assumida e a forma como Hegel vê a ida do soldado seguida arremata]... é mais fácil o homem virá 

um Sem Terra do que um Sem Terra virá para a guerra. “Somente arriscando a vida se conserva a 
homem.. (DEPOENTE apud JOANONI NETO, liberdade”. (HEGEL apud, MULLER, 2007, p. 103). Morrer na busca 
2008, p. 2)
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dessa liberdade é heróico, honroso. empreiteiros. Muitos caem nesse círculo das migrações, outros 
Bastante lúcida é sua percepção sobre os locais que terão migram para cidades maiores em busca de trabalho e outros ainda 

chance de trabalho. Sabem que nas áreas já abertas e retornam para seus Estados para migrar no próximo ano.
mecanizadas, os espaços profissionais estão tomados. Sabem Esse trabalhador, desconsiderado socialmente, fica à mercê 
que, mesmo enfrentando as situações descritas acima, a fronteira da superexploração das 'pessoas de bem', submetidos aos 
é o lugar onde os mesmos ainda têm espaço: caprichos do empreiteiro. Nas áreas de trabalho são facilmente 

surpreendidos pela mata. Se os dados oficiais são trágicos ainda 
No Sul hoje, com o que eu sei faze, eu não me nestes primeiros anos do séc. XXI, as narrativas tendem ao fantástico 
arriscava. Eu não trabalho mais lá. Não tenho quando falam de 'paus que pulam', galhos que caem 
mais mercado de trabalho. E aqui eu tenho. [...] inesperadamente da alta copa das árvores, troncos que 'dançam', 
Aqui o meu trabalho eu já não posso mais faze ou 'coiceiam'. É como se a natureza resistisse empreendendo uma 
isso, mas no Pará eu posso, no Amazonas eu 

luta corpo a corpo, procurando derrotar seus adversários. 
posso, no Acre, prá lá, pra qualquer lugar 

(JOANONI NETO, 2008, p. 5).aonde ta difícil. Onde ta a malária, aonde ta o 
Nestas áreas da fronteira amazônica, a modernização pistolêro, onde ta o gato, onde ta o povo é 

proporcionou mais que o desenvolvimento do agrobusiness, gerou a aonde o peão vai acha o serviço, porque o que 
é especializado não vai quere ta nesse meio. acumulação e a concentração da riqueza, que alijou de modo 
Então vai essas pessoas menos capacitada. Por diretamente proporcional na medida de seu avanço. Os números 
isso que o pessoal diz: - mas vem do Maranhão. fantásticos da produtividade da soja mato-grossense, a riqueza dos 
Aquilo tudo é gente de coragem. Que o que garimpos, o potencial madeireiro, trazem com seu avesso uma 
não tem coragem de estabilizá não vem. Vem acentuada desigualdade. Um grande contingente de migrantes foi 
aquele que ta com problema lá no Piauí, no 

reduzido à condição de excluído e outros tantos continuam a 
Maranhão, no Tocantins, então ele vem pra cá 

chegar atraídos pela ilusão do “Eldorado”.pra enfrenta a vida e a maioria não volta. Por 
A fronteira construída em nome da modernidade, símbolo algum motivo uns morre. Outros ficam com 

do avanço da frente de expansão do capital faz uso indiscriminado vergonha de volta, que ele acha que veio prá 
ganha um dinherão, acaba não ganhando de relações de trabalho excludentes. Há no Brasil um triste histórico 
nada e cada vez vai tocando a cara mais prá de arbitrariedades cometidas contra os trabalhadores rurais. 
frente que nunca mais volta. E nunca ninguém Cavalcanti (2002) aponta que mais de 50% das mortes do ano de 
sabe dele. Nunca mais dá notícia. (DEPOENTE 2002 estão em áreas consideradas de fronteiras (Maranhão, Pará e 
apud JOANONI NETO, 2008, p. 4). Mato Grosso – 53,74%). Nestas áreas os conflitos políticos, as disputas 

legais, reivindicações básicas, transformam-se com frequência em 
O relato acima é uma síntese da situação dos assassinatos e outros crimes contra a pessoa. Entre 1985 e 

trabalhadores migrantes nessas áreas de “fronteira”. Estão ali não 2001morreram no campo brasileiro 1.237 pessoas . Segundo 
por opção, mas por imposição. Os estudos da CPT do Piauí Almeida (2006), apenas no ano de 2006 foram 207 ameaças de 
demonstram claramente que a maioria (95,5%), que viaja o faz por morte, 72 tentativas e 36 assassinatos.
falta de alternativa financeira e destes, 56% viajam com grupos de Há nessas áreas uma naturalização da violência e um 
trabalhadores contratados por empresas ou aliciados por 

5
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[na verdade, a expressão “grilo” aparece aqui desconhecimento ou descrença no poder do Estado, ajudado 
empregada para fazer menção à ocupação, pelo fato de que mesmo os poucos representantes do poder 
apossamento e não no sentido acadêmico...] público nesses locais ou são impotentes para fazer frente às 
botaram dentro de um curral e surra cedo e surra situações que se lhes apresentam ou assumem a função de 
de tarde e tava chegando mais ônibus, inclusive 

fiadores desse poder paralelo com honrosas exceções.
tem um padre [...] padre João [nome fictício] 

Os principais traços dessa forma de exploração de levou uma surra tão grande quase morreu. Eu 
trabalho são: a predominância de seu uso pela iniciativa privada como médico examinei e fiz uma descrição, um 
no Brasil pelo setor primário; o endividamento induzido como laudo, e tinha caroço e hematoma no corpo 
método de coação; a precariedade da situação jurídica de inteiro [...] a polícia parou o ônibus [...] ai já faz 

aquele corredor e o cara desce ali é soco na milhões de pessoas em todo o mundo, expressa no Brasil pela falta 
orelha e pontapé na bunda. Ai diz que chegou de certidão de nascimento e documentos básicos, entre outros; 
um cara, diz que era um mundo dum cara e na verifica-se mundialmente a ausência de leis mais eficientes para 
hora que ele foi descer ele fez uma cara feia, o coibir e punir tais crimes, a começar pela dificuldade em se definir 
manda chuva da polícia falou “esse tem cara de 

essa categoria de trabalho considerada banida pelo senso 
limão. Traz lá meia dúzia de limão pra ele”. 

comum, além da identificação como ineficiente do ponto de vista Correram lá num pé de limão rosa, deram uns 
econômico pelo mesmo sistema dentro do qual ela persiste sem cascudos nele, fizeram ele descer, pegaram o 
ter efetiva visibilidade. limão, abriram esfregavam bem na terra assim e 

As redes de conivência à exploração do trabalho desses fala “come meu compadre” e o cara “nham, 
nham, nham”, com casca e tudo, com terra, homens e mulheres migrantes têm podido contar, em alguns 
com limão, “gostou?” e se fizer cara feia ainda casos, com representantes do Estado, colocando os poucos 
leva uns tabefes [...] diz que o bicho comeu meia órgãos que deveriam ser canais de viabilização e proteção aos 
dúzia de limão [gargalhada] e ia pro curral e direitos do cidadão, a serviço da manutenção de uma ordem 
ficava lá ajoelhado [rindo bastante] aqui tem um 

peculiar, que naturaliza a violência.
cara, não vou nem falar o nome dele [risos] é um 

A concentração do poder político local nas mãos de cara aqui que acharam que ele tinha cara de 
poucos, geralmente associado ao poder econômico, se constitui cantor. Então perto do curral tinha uma árvore 
no principal elemento dessa rede de conivência que assente a bem alta, diz que passaram a mão numa 
exploração de homens e mulheres, invade áreas indígenas para a metralhadora, “sobe lá na árvore” [gritando] 

“mas como eu vou subir lá?” “Sobe seu exploração de madeira e minério ou mesmo para a ocupação de 
desgraçado!” e “pá!” [som de tiro] e o cara subiu terras, que se defende das ameaças utilizando-se dos recursos à 
na árvore, virou um macaco e subiu lá. “e agora mão na preservação de seus interesses.
você não me para de cantar, se parar leva bala” 
diz que o cara cantou Fuscão Preto lá um bom 

Em 1986 teve uma invasão de terra numa 
tempo. Até uma hora a polícia deu uma bobeira 

fazenda grande aqui pro lado de Fontanillas 
e ele enfiou o pé no mato [...] descalço, diz que 

[...] a polícia judiou deles uma barbaridade [...] 
ele ficou sumido mais de semana no meio da 

no dia que pegaram um ônibus que tava 
mata, parece que ele ficou meio alterado [...] 

chegando cheio de gente para grilar mais terra 
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tudo machucado, tudo desgraçado e meio significa também viver a história, ter memória 
tantan, mas hoje ele já melhorou um pouco. forte, ter capacidade de sentir de entusiasmar-
(DEPOENTE apud JOANONI NETO, 2007, p.162- se, de ser utópico. Seria bom se houvesse um 
3) pouco mais de romantismo hoje, nessa pós-

modernidade pragmatista, imediatista. Seria 
bom. Sem um certo romantismo, a vida não tem Conforme Joanoni Neto, o entrevistado, um representante do 
beleza nem romantismo (CASALDÁLIGA apud poder local narra um episódio permeado de ilegalidades. Em sua fala as 
SOUZA, 2009, p. 75).surras, o curral, a tortura, aparecem como naturalizadas. A violência 

policial banalizada. Aos torturados nada além da constatação do 
merecido castigo. Ele, médico da cidade, atendeu pessoalmente 
algumas das vítimas daquela ação. Foi testemunha ocular dos seus 
efeitos. O padre não contou com a complacência dos seus algozes. Foi Podemos verificar no Araguaia, em todos os quinze 
surrado duramente. A expressão “quase morreu” utilizada no depoimento 

municípios que integram a Prelazia de São Félix, uma História de 
não é simplesmente um artifício retórico, mas remete à pequena distância 

ocupação pelos não índios que remonta pelo menos ao início do entre deixar viver ou não quem quer que se coloque entre aquela elite 
século XX, não se observando ações do governo federal ou local e seu projeto de ocupação. Neste depoimento, talvez o conceito de 
estadual para levar sua presença àquela região. O Estado se faz Violência Banal cunhado por Arendt torne-se bastante presente.

Para muitos dos representantes da Igreja Católica destes locais, presente de modo muito incipiente em alguns municípios por meio 
calar-se diante de tais situações seria contestá-las. O que tornou esses de escolas e postos de saúde, poucos e precarizados, e de 
casos mais graves na Amazônia foi o fato de que as vítimas não tinham destacamentos policiais.
opções, ou alternativas para reagir a elas. Os canais de denúncia, as Foi nessa condição que se instalou a Prelazia de São Félix do 
autoridades competentes, estavam muitas vezes há vários dias de viagem Araguaia em 1970. E foi também assim que chegaram à região 
a pé, por entre picadões, e nem sempre alcançá-los era certeza de 

empresas e empreendimentos agropecuários no mesmo período. 
sucesso.

Aquelas pessoas viviam em posses, produzindo para o Temos então que a Igreja Católica, as Associações de Pequenos 
autoconsumo, em relações econômicas marcadas pela troca Produtores Rurais, os Sindicatos de Trabalhadores, entre outros órgãos, 
direta ou pela venda de poucos produtos para a aquisição do apresentam-se como espaços horizontalizados (SANTOS, 1998) opostos, 

portanto aos espaços verticalizados produzidos pela mundialização, que essencial. O Estado se encontrava presente de modo muito 
tornam as fronteiras fluidas e vulneráveis às influências sociais e incipiente e mal interferia na sua rotina.
econômicas exógenas. É importante que se diga que não há sob nenhuma hipótese, 

A ação da Prelazia de São Félix do Araguaia junto aos moradores qualquer idealização da rotina daquela população local, no 
pobres e aos trabalhadores migrantes tinha o sentido de romper com a sentido de considerá-la fora das características até aqui descritas. 
passividade e a resignação, não no sentido de estimular ações violentas, 

Mas fica claro que a partir da chegada das empresas 
mas de expor o conflito, denunciar as agressões sofridas e as injustiças; 

agropecuárias e do estabelecimento de relações econômicas nesse sentido, essa ação não deixa de ser agressiva, mas sem a perversão 
capitalistas, a correlação de forças mudou drasticamente. As que a torna violenta. É uma ação de força, organizada, pensada para 
empresas usavam as leis, se apoiavam em documentos escritos, fortalecer o grupo e viabilizar o enfrentamento.
faziam o discurso da institucionalidade, mas por outro lado, 

Em certo sentido, a palavra romantismo exploravam a mão de obra escrava, invadiam terras indígenas e 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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comunais, mantendo jagunços e pistoleiros sempre a postos. Mais passividade, nem pelo discurso do conformismo, comuns na retórica 
ainda, tinham acesso à imprensa nacional e aos organismos de de certos representantes da Igreja. A Prelazia pregou a não 
governo, quando não aos próprios responsáveis pelas pastas, o violência, ou seja, fez uso de meios justos e pacíficos que apontaram 
que lhes era conveniente para justificar suas ações nos locais. para a possibilidade da construção de outra forma de organização 

Vemos nessa soma de fatores, incipiente presença do daquela sociedade. Tal discurso estava em sintonia com a Teologia 
Estado, interesses econômicos, disputas pela posse da terra por da Libertação como vimos acima.
grupos de produtores familiares, diferentes etnias indígenas e por Ao colocar-se ao lado dos que sofriam as violências, foi 
empresas ligadas ao agronegócio, fatores importantes para o possível escapar às armadilhas retóricas que possibilitavam sua 
recrudescimento da violência. legitimação e propor a defesa intransigente dos direitos daquelas 

A quantidade e intensidade dos registros de violência pessoas, flagrantemente aviltados. Isso significou como pudemos 
existentes na área da Prelazia de São Félix, não podem ser demonstrar colocar-se em oposição aos protagonistas da violência, 
entendidas fora desse contexto. Quando o Estado não estende portanto, alvo da mesma como puderam ver por ocasião o conflito 
sua presença e não toma para si a prerrogativa da violência da Codeara contra a população tradicional de Santa Terezinha, 
institucional, abre espaço para as disputas baseadas, como diz das tentativas de assassinato sofridas por D. Pedro ou no assassinato 
Arendt (2009, p. 68), no vigor individual. de Padre João Bosco Burnier.

A existência de relações de trabalho análogas ao escravo, A luta contra o uso do trabalho escravo foi particularmente 
a presença da pistolagem, a grilagem de terras, os assassinatos, o importante. Com muita facilidade os moradores da região, 
medo, o uso desmedido da força, essa exacerbação da violência acostumados a uma rotina de trabalho extenuante e a uma vida 
apenas foi possível em razão da atrofia do poder institucionalizado bastante regrada, naturalizavam a superexploração e não lhes 
que por medo ou conivência, foi incapaz de impedir seu avanço. causava qualquer estranheza a falta de direitos. Como muitas das 

Em relação à Prelazia de São Félix do Araguaia e a Dom vezes, esses “peões” estavam a serviço das empresas desmatando 
Pedro Casaldáliga, cremos ter sido possível demonstrar que sua áreas de uso comunal, quando não bebendo nas vilas e cidades e 
atuação foi importante no sentido de enfrentar essa violência, mexendo com as mulheres moradoras locais, as famílias radicadas 
desnaturalizando o suposto poder autoatribuído por esses grupos ali os viam com indiferença ou mesmo como antagonistas.
econômicos e com isso, desmontando as práticas de exploração Em sua carta pastoral de 1971, Casaldáliga propõe uma 
de migrantes como mão de obra, o uso indiscriminado dos nova forma de ver tal fato, faz uma longa e dura denúncia e inicia 
jagunços e da pistolagem, e mesmo a instrumentalização da lei a um consistente trabalho pastoral na Prelazia começando primeiro 
seu favor. por desnaturalizar tal violência, depois construindo uma rede de 

A partir da Igreja Católica e da fé popular, a Prelazia solidariedade entre trabalhadores migrantes e a igreja local e num 
conseguiu construir uma alternativa de organização aos povos momento posterior buscando formas de garantir direitos junto a 
indígenas e pobres da região, fazendo frente à força das empresas grupos de pressão sobre as esferas do poder institucionalizado, fosse 
e daqueles que, aproveitando-se das circunstâncias criadas, a Comissão Pastoral da Terra, ou organismos internacionais como a 
agiam como “Gatos”, aliciadores de meninas para prostíbulos, Organização Internacional do Trabalho, que cobravam do estado 
donos de hotéis “peoneiros”etc. brasileiro providências contra essa situação.

Essa alternativa não se construiu pela pregação da Se a ação da Prelazia foi importante para assegurar direitos 
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aos trabalhadores e demais grupos locais, principalmente aos condição análoga a de escravos.
economicamente desassistidos, ela não foi suficiente para romper O papel desempenhado pela Prelazia de São Félix do 
com o predomínio da violência. É importante lembrar que o Brasil Araguaia e por Dom Pedro Casaldáliga ao longo desse período foi 
nesse momento vivia sob um regime ditatorial implantado após o de fundamental importância no sentido de denunciar tais 
golpe militar de 31 de março de 1964. Uma das metas desse Estado violências; desenvolveram um trabalho pastoral para desnaturalizar 
ditatorial foi a integração nacional, por conseguinte, a ocupação essas violências; tentou garantir aos habitantes locais o acesso aos 
de “espaços vazios”. A Amazônia foi vista de tal forma. seus direitos à terra, à vida, ao trabalho, à liberdade, à justiça.

As empresas que se dirigiram para a Amazônia tinham o Todas essas ações foram feitas ao longo desses quarenta 
aval do Estado ditatorial para ali se instalarem, produzir e promover anos ao custo de uma inquestionável opção pela vida, mesmo que 
a integração. O que era visto pelo Estado militar como a imposição isso tenha por vezes custado vidas. Mas como diz o próprio D. Pedro: 
do progresso, foi sentido pelas populações locais, índios, De golpe com a morte, minha vida se fará verdade. Por fim terei 
garimpeiros, posseiros e beiradeiros, como drástica interferência amado!
em seu modo de vida, e em muitos desses casos, como por 
exemplo, no Araguaia mato-grossense, a violência passou a fazer 
parte do cotidiano daquelas pessoas.

A Igreja Católica no Araguaia, a exemplo do que ocorreu AMEIDA, Alfredo W. B. Terra e Território. A dimensão étnica e 
em outros pontos da Amazônia brasileira, tais como Ji-Paraná (RO) ambiental dos conflitos agrários. In: Comissão Pastoral da Terra. 
e Juina (MT), se colocou frontalmente em oposição às Conflitos no campo no Brasil 2006. Goiânia: CPT Nacional, 2006.
arbitrariedades cometidas e principalmente como um locus de 
resistência à violência. ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: Um relato sobre a 

As Comunidades Eclesiais de Base tornaram-se espaços de banalidade do mal. São Paulo: Companhia da Letras, 1999.
organização de pobres e índios e sua atuação contribuiu para 
desnaturalizar a exploração e a violência e tornou possível a luta BAUMAN, Zygmunt. Vidas desperdiçadas. Rio de Janeiro: Jorge 
por uma nova forma de organização social. Zahar Editor, 2005.

Enfim, procurou-se demonstrar nesse trabalho que a 
violência fartamente documentada ao longo dos últimos CASALDÁLIGA, Pedro. Uma Igreja da Amazônia em conflito com o 
quarenta anos na Prelazia de São Félix do Araguaia, deveu-se à latifúndio e a marginalização social. São Félix do Araguaia, 1971. 
entrada de empreendimentos agropecuários na região (mimeo).
sobrepondo-se às terras indígenas, de uso comunal e às posses ali 
existentes; à mudança nas relações econômicas trazidas por essas 

CAVALCANTI, Klester. Viúvas da terra. Os caminhos da Terra. São 
empresas; ao estímulo à migração como forma de atrair para o 

Paulo: Peixes, ano 11, n.127, p.56-63, nov. 2002.
local a força de trabalho necessária para o funcionamento das 

COBLIN, José. A Igreja em vinte anos de luta pelos diretos humanos. 
suas atividades; à redução desses trabalhadores migrantes à 

In: DUSSEL, Enrique (org). História Liberationis: 500 Anos de História da 
condição de “peão”; a superexploração da mão de obra dos 

Igreja na América Latina [tradução Rezende Costa] São Paulo: Ed. 
trabalhadores dentro das propriedades rurais o que os relegou à 

Paulinas, 1992.
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2003). 

As Comunidades Eclesiais de Base nasceram no início da década 
de 1960. No Brasil iniciam no Nordeste (Pirambu-CE, São Paulo de 
Potengi- RN); no Panamá (São Miguelito, subúrbio da Cidade do 
Panamá); no Chile (zona sul de Santiago). No Brasil as CEBs foram 
adotadas oficialmente pela CNBB no Plano de Pastoral 
Qüinqüenal de 1965. Confirmadas por Medellín, em 1968, elas se 
espalharam pelo continente. Ver (COBLIN, 1992).
 
472 pessoas no Pará (38,15%), 107 no Maranhão (8,64%), 89 na 

Bahia (7,19%), 86 no Mato Grosso (6,95%), 68 em Minas Gerais 
(5,49%). Os dados são da Comissão Pastoral da Terra.

4

5
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